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Naäpen is in Nederland een geliefde sport geworden. Nie-
mand lijkt er zich meer voor te schamen. We zijn kennelijk 

vergeten hoe multinationals als Shell, Unilever, Akzo en Philips 
ontstonden. Hoe ver zij de concurrentie 
vóór waren dank zij hun originaliteit, een 
paar krachtige persoonlijkheden in de lei-
ding en een onderwijsinstelling als Delft 
waar ingenieurs werden opgeleid die nog 
wat konden, nee, denk nu even niet aan 
Anton Mussert en zijn Nationaal-Socialisti-
sche Beweging.

Ik dacht aan deze vaderlandse voort-
varendheid toen vorige week de PVV en 
50Plus in de Kamer aan het filibusteren wa-
ren. Ouwehoeren tot je erbij neervalt, zou je zeggen, maar nee, 
zelfs daar waren ze te slap voor, ze hielden er voortijdig mee op.

Wat onze politieke kletsmeiers zich niet bewust waren, was dat 
een filibuster in Nederland geen zin heeft. In Amerika wel. Daar 
speelt de politieke strijd zich altijd tussen twee partijen af. In dat 
geval kan een van de twee de ander met een filibuster buiten 
spel zetten.

In Nederland kan dat niet. Wij hebben niet twee, maar een 
heleboel partijen, die allemaal hun duit in het zakje doen. Ze 
zitten in de Kamer, maar het zijn allang geen politieke partijen 

meer, en zelfs geen bewegingen. Je kunt ze nog het beste ver-
gelijken met geitenfokverenigingen die hun provinciale aanhang 
niet meer te bieden hebben dan uitzichtloos gemekker en on-
vruchtbare mest.

En dan die filibuster. Noch de PVV, noch 50Plus leek ook maar 
enigszins te begrijpen hoe en wanneer je zo’n wapen hanteert. 

De komieken Wilders en Krol zullen ook niet 
geweten hebben dat het woord filibuster 
een Amerikaanse vervorming is van het 
Nederlandse woord vrijbuiter dat ook (hear, 
hear!) ‘ontdekkingsreiziger’ betekent.

Het is nogal sneu dat partijen die bol staan 
van de nationalistische rimram in de praktijk 
niet anders doen dan de Amerikaanse poli-
tiek imiteren.

Helaas zijn zij niet de enige. Elke hype in 
het nationale medialandschap lijkt tegen-

woordig wel uit Amerika overgewaaid te zijn. Ook #MeToo. Ook 
het racisme in de boezem van onze Pietermanbaas. 

Geen wonder, de publieke omroep grossiert in employés die 
het liefste elke dag hun deskundigheid inzake Amerika uitdragen 
en de commerciële omroepen, nou ja, die zíjn Amerikaans. 

Net als langzamerhand alle televisiereclame. 
Trots op Nederland, ja, maar intussen ongegeneerd anderen 

naäpen. 
Ik denk dat alleen Marianne Thieme daar allergisch voor is.

Willem Kuipers                          wiewiewie.nl

Filibuster

Papieren krantenarchief – bijna weg

Plenaire redactievergadering met op de achtergrond de leggers met alle jaargangen vanaf het begin van de krant.    Foto Rob Josselet

Het fotoarchief – duizenden afdruk-
ken van persbureaus en gerenom-
meerde fotografen – leek wel com-
pleet verdwenen. Het laatste restje 
papieren archief blijft op het nip-
pertje behouden. De huidige  ruimte 

bij de Volkskrant is nodig voor – nota 
bene – de redactie Crossmedia. De 
toekomst voor de laatste knipsels 
leek hopeloos, maar de directie 
bood redding voor een historisch 
erfdeel van de Volkskrant.      

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Sytze de Boer en Marjon Hardonk in het archief.          Foto Jacques de Jong

ERIK DODDENHOF:

‘Archief omvat
ook de historie
van de krant’

Het had een haar gescheeld of het 
laatste beetje papieren archief van 
de Volkskrant was bij het afval

bedrijf beland geraakt. De hoofdredactie, 
zonder tegenstand van de redactieraad, 
had daartoe al besloten. Maar op het laat
ste moment greep Erik Doddenhof in, 
sinds vorig jaar als CEO opvolger van 
Frits Campagne. Die zag nog een gaatje 
in het pand van de drukkerij. ‘Het is niet 
alleen de historie van onze krant, maar 
ook een beetje van Nederland,’ liet hij de 
Volks knar weten.

De opluchting bij Sytze de Boer en 
Marjon Hardonk (allebei voorheen van 
Documentatie, nu redactie en secretariaat) 
is groot. Zij zijn de laatste specialisten die 
nog snel en exact de weg weten te vinden 
tussen de duizenden krantenknipsels die 
de Volkskrant nog heeft bewaard. De twee 
waren diep teleurgesteld toen ze hoorden 
van het hoofdredactionele besluit. Einde 
van een tijdperk, vreesden ze.

Van de redactie waren er slechts enkelen, 
zoals Peter de Waard en Gerard Reijn, 
die het belang van het papieren archief 
wilden benadrukken. ‘Het wordt zo in een 
bak gekieperd’, meldde Peter de Waard 
verontwaardigd. ‘En Sytze en Marjon heb
ben een punt: het is echt erfgoed van de 
Volkskrant, Niet alleen knipsels, maar ook 
speeches, jaarverslagen en aantekeningen, 
kortom juweeltjes. Als dat allemaal in de 
fik gaat, is het definitief voor toekomstige 
generaties verloren.’ Gerard Reijn kaartte 
de kwestie aan in de ondernemingsraad.

De hoofdredactie vond het verlies 
overkomelijk omdat de meeste kranten 
zijn gedigitaliseerd in het archief van de 
Koninklijke Bibliotheek. De notulen: ‘De 
hoofdredactie ziet de krant op dit gebied 

niet als een archiefinstelling met de zui
vere functie zaken voor het nageslacht te 
bewaren. Andere kranten hebben hun ar
chief allang opgeruimd.’

Dat laatste was voor Hardonk en De 
Boer juist een argument om dit laatste 
restje van een historisch krantenverleden 
te bewaren. Het overgrote deel ligt ver
spreid bij verschillende instanties.

De krantenleggers, die lang de wanden 
van de grote vergaderzaal bekleedden, 
liggen goed geconserveerd bij Iron Moun
tain, een bedrijf in Alphen aan den Rijn. 
De pagina’s zijn grotendeels gedigitali
seerd bij de Koninklijke Bibliotheek. Op 
korte termijn is te verwachten dat de in
houd vrijkomt voor belangstellenden.

Een ander deel, zoals persoonlijke dos
siers en correspondenties, ligt bij het 
Katholiek Documentatie Centrum in Nij
megen. De rest bleef achter in het INIT
gebouw.

Sytze de Boer: ‘Het gaat in het overge
bleven archief niet alleen om knipsels, 
maar ook om brochures, processenver
baal, rapporten, notulen. Het zijn bronnen 
die lang niet altijd digitaal beschikbaar 
zijn.’

Hij stelt vast dat Documentatie de laat
ste tien jaar al drie keer is getroffen door 
een sanering. Medewerkers als Ma rian 
Holthuis, Henk Bruin, Herbert Keller 
werden als ‘boventallig’ weggesaneerd, 
nadat ze vele jaren onder chef Otto 
Spronk hadden gewerkt. Martin Kettel-
arij,  Sytze de Boer en Marjon Hardonk 
werden op de redactie geplaatst voor ar
chief en research. Het papieren archief 
verhuisde drie jaar geleden naar de cata
comben van het gebouw. Op die plek moet 
nu een soort studio komen voor de redac
tie Crossmedia.

Sytze: ‘Door de voortschrijdende digita
lisering en de invloed daarvan op het pa
pieren archief is er sprake van een onver
mijdelijk verminderend belang van het 
papieren archief.

‘Toch, het betreft hier een uniek Volks
kranteigen archief: een veelheid van 
kranten en brochures, processenverbaal, 
documenten et cetera. Bronnen die lang 
niet altijd digitaal beschikbaar zijn.’ 

‘Verder is het Volkskrantarchief van 
breed maatschappelijk, historisch en jour
nalistiek belang. Trouw en Het Parool zijn 
daarin al nalatig geweest, maar ook open
bare en universitaire bibliotheken hebben 
onverantwoorde besluiten genomen. Het 
Volkskrantarchief is zo’n beetje het enige 
dat nog overeind gebleven is.’

Op de valreep haalde hij zijn gelijk bij 
de directie.

Erik Doddenhof desgevraagd in een mail 
aan de Volksknar: ‘Een archief wordt over 
het algemeen weinig gebruikt, het wordt 
ook vaak niet nuttig gevonden en neemt 
veel ruimte in beslag. Dat klopt allemaal, 
maar aan de andere kant is het ook onze 
historie. Niet alleen de historie van onze 
krant, maar ook een beetje van Nederland. 
Alhoewel we dat laatste niet moeten over
drijven. 

‘We moeten dat niet wegdoen om eerder 
genoemde redenen, maar behouden om 
ook een lijn te houden met wie we waren. 
Dat bepaalt immers een groot deel van wie 
we nu zijn. Of klinkt dat nu te sentiment
eel? Ach, misschien is dat ook wel zo. Mis
schien heb ik er wel gewoon moeite mee 
om een archief van de krant weg te gooien 
als we in het bedrijf nog wel voldoen de 
ruim te hebben om het te behouden.’

Gerard Reijn: ‘Ik denk dat we hier blij 
mee moeten zijn’.

Jacques de Jong
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Schandaal
Ik werd journalist nadat ik er met een 

leerlinge van mij vandoor was gegaan 
en iets anders moest gaan doen om aan 
de kost te komen. Een blessing in dis-
guise.

Ik was de oudste thuis en wilde geen 
boer worden als mijn vader. Ook het 
hoofd der school vond dat ik moest door-
leren. In het milieu van christelijk-gerefor-
meerde kleine luyden betekende dat de 

Kweekschool met den Bijbel in Groningen. 
Zo werd ik onderwijzer en, na een MO-
avondstudie, leraar Nederlands. Het wa-
ren de jaren zeventig, alles en iedereen 
woelde om verandering. 

De school waar ik als jongste leraar 
kwam te werken had een directeur met 
een groot hart. Jongens en meisjes die 
om wat voor reden ook van een andere 
school waren weggestuurd, konden bij 
ons alsnog hun diploma halen. Zodat ik 
leerlingen tegenover me had die, soms 

maar enkele jaren jonger dan ik, van alles 
al achter de rug hadden. 

Een van hen was Sophie en wij kregen 
een verhouding. Na een paasvakantie 
kwamen we niet terug op school. We 
werden in Amsterdam ontdekt. 

In aanmerking genomen dat het een 
christelijke school was en ik ook nog 
voorzitter van de lokale PvdA-afdeling, 
viel het schandaal eigenlijk best mee. 

Ik nam ontslag, maakte omwille van 
de eindexamenklassen het schooljaar 
eerst af en ging toen wat doen voor de 
regionale omroep. Daar kwamen andere 
opdrachtgevers bij, waaronder de Volks-
krant, en de rest is geschiedenis. 

Maar mocht ik ooit als journalist misluk-
ken, kan ik altijd weer leraar Nederlands 
worden. Ik heb de diploma’s.

Sietse van der Hoek

In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) on-
gebruikt bleven. Deze keer Sietse 
van der Hoek, leraar Nederlands.

Waar is het fotoarchief eigenlijk gebleven? 
Adriaan de Boer ging op zoek.

Mail aan het Katholiek Documentatie Centrum: ‘Als ik goed ben 
ingelicht, beheert het KDC het voormalige fotoarchief van de 
Volks krant. Mijn vraag is: mag ik dat in Nijmegen bekijken?’

Vefie Poels, collectiespecialist: ‘Wij beheren inderdaad het ar
chief van de krant waaronder documenten van de fotoredactie, 
maar dus niet de foto’s! Die zijn bij mijn weten naar het Pers
museum gegaan en daarna naar het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid.’

Job Schouten van het Persmuseum: ‘Voorzover ik weet is het 
fotoarchief van de Volkskrant niet hier ondergebracht. Op de 
vijfde staan wel nog drie pallets met PCM/Volkskrantarchief. 
Maar dat zijn waarschijnlijk alleen notulen, verslagen, et cetera. 
Als je in de catalogus als zoekterm Volks
krant invoert en filtert op beeldmateriaal, 
dan krijg je ruim 7900 meldingen. Het 
meest zijn posters en prenten van Opland, 
maar er zitten ook foto’s tussen.’

Theo Audenaerd (Foto): ‘Volgens mij is 
het helemaal vernie tigd.’ Gerrit-Jan van 
Ek (Foto): ‘Veel is ingescand door ongelet
terden. Daarbij ontbrak vaak informatie op 
de achterzijde. Bewaren is dan zinloos. De 
dozen liggen waarschijnlijk in een opslag 
in Almere.’ 

Exhoofdredacteur Pieter Broertjes per mail: ‘Ha Adriaan, 
ben jij de zoon of de vader? Ik denk dat Theo Audenaerd het 
wel weet. Of Frank Schallmaier of Gerrit-Jan van Ek. Piet 
van der Vliet is al dood, helaas. Fotoarchief/bureau Spaarnestad 
in Haarlem: is dat een optie?’ 

Wim Ruigrok was als fotograaf in vaste dienst. ‘Even een rondje 
Volkskrant gedaan en, ja hoor, niemand weet waar het archief ge
bleven is. De foto’s van externe bureaus – ANP, AP en dergelijke 
– zijn weggeflikkerd. De prenten van Van der Elsken, Eddy Post
huma, Daniel Koning, van mij en van andere aan de krant ge
bonden figuren zouden worden gedigitaliseerd aan de overkant. 
Maar men vergat de gegevens erbij te doen, dus alles kon wor

den weggegooid. Vervolgens naar een archief in Nijmegen? Daar 
ging het ook niet goed. Nu in opslag in Almere?’

Documentalist Sytze de Boer noemt de aanpak van het fotoar
chief ‘ook zo’n miskleun’. ‘Foto’s werden altijd in mappen be
waard in archiefkasten, later in een kast met paternoster. Als ze 
ergens liggen, zijn stapels foto’s in dozen bij elkaar gesodemie
terd, zodat er nu geen weg meer in is te vinden.’

Marie Louise Schipper: ‘Ik heb foto’s gered, maar het is min
der bijzonder dan het lijkt. Er lag een enorme stapel prints waar
uit wij fotoredacteuren een keuze moesten maken. Een kleine se
lectie lag klaar voor digitalisering, de rest zou worden vernietigd. 
Een en ander had te maken met de verhuizing naar het INIT, als 
ik me goed herinner. 

‘Ik was al bezig met mijn boek over de Biafraoorlog, onlangs 
verschenen bij Balans. Het fotomapje Biafra, dat sowieso zou 
worden weggedaan  – want ach, wie is daarin nog geïnteres

seerd? – heb ik meegenomen. Eén foto, 
van Abie Nathan, staat in mijn boek, onder 
vermelding van Volkskrantarchief. Andere 
foto’s liggen in zuurvrij karton opgeborgen 
in de studio van mijn man, fotograaf Leo 
Erken.’

Karmac Facilitair, specialist in archief
opslag:‘Neen, hier zijn geen foto’s van de 
Volkskrant opgeslagen.’ 

Hulshoff Archiefbeheer in Almere: ‘Het 
zegt me helemaal niks. Volgens mij ligt het 
niet hier.’ 

Op de valreep meldt zich Arno Haijtema, toenmalig chef Foto. 
‘Een deel van het fotoarchief is ingescand . Er heeft destijds, rond 
2005, 2006, een schifting plaatsgevonden. Goed en belangrijk 
werk is ingescand en verrijkt met relevante info. De foto’s zijn 
opgeslagen bij Saan Archiefbeheer in Almere, negenennegen
tig procent zeker. Ze bevinden zich in redelijk geklimatiseerde 
omstandigheden, onder gegarandeerde maximumtemperatuur en 
luchtvochtigheid. 

‘Een liefdeloos afscheid maar er werd ons destijds geen keuze 
gelaten. Instellingen als Internationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis of het Rijksarchief hadden geen belangstelling.’  

 Adriaan de Boer

Niemand lijkt het nog te weten

Duizenden foto’s
ogenschijnlijk
spoorloos
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Kas Kemper 
Kas Kemper, voormalig loodzetter, kwam 
enkele weken geleden weer in ons 
gezichts veld. Hij bleek intussen 94 jaar te 
zijn. Vanaf 1950 werkte hij bij de krant als 
zetter en opmaker. Hij duikt met onver-
holen genoegen in zijn herinneringen en 
schrijft ze net zo makkelijk op. 
Wij maken er een serietje van. De titel be-
dacht hij zelf. 
‘En als ik er niet meer ben, mag je melden 
dat ik het loodje heb gelegd.’

Uit het lood 
Als een artikel gezet was, werd een 
drukproef getrokken en het korps cor-
rectoren zat klaar om de tekst op onre-
gelmatigheden na te zien. Er sloop wel 
eens wat doorheen, helaas. 

Mij staat nog steeds een miskleun voor 
ogen in een overlijdensadvertentie. In 
Haarlem was een bekend hoofd van een 
school overleden. Maar in de annonce 
in onze Volkskrant stond niet ‘gerespec-
teerd in de onderwijswereld’, maar ‘in 
de onderwereld’. Directeur Jan Grund-
meier vertelde mij dat hij persoonlijk 
excuses is gaan maken bij de familie. 
Die was vol begrip: ‘Waar gewerkt 
wordt, maakt men fouten.’ 

Er was een keer in Amsterdam en 
omgeving een insluiper actief waar de 
politie jacht op maakte. Een van de zet-
ters had als grapje in de tekst de naam 
van de insluiper vermeld: Sibbe Jitte-
kepeerd. Prompt kwam de politie op de 
redactie: waar die informatie vandaan 
kwam. 
Oei, van de zetterij. We kregen strenge 
instructies zulke grappen achterwege te 
laten.

Toch kwam er weer een blunder voor in 
een artikel over Erfgooiers. Je ziet het 
al aankomen: stond er voluit in de kop 
Erfpooiers. 

Ook een koppenblunder gebeurde bij 
het nieuws dat de Britse staatsman 
Anthony Eden aan zijn gal was geope-
reerd. Maar een koppenzetter maakte 
er ‘bal’ van. Dat zagen we in de eerste 
druk. Ik ben toen naar de pers gehold. 
En toen ik die had laten stoppen, heb 
ik met een hamer het woord ‘bal’ in de 
drukplaat platgeslagen, zodat het niet 
meer leesbaar was. Vervolgens hebben 
we een tussenvorm gemaakt voor de 
rest van de oplage.                         
           Kas Kemper

Talrijke collega’s hebben zich de 
afgelopen maanden gewijd aan 
het schrijven dan wel samen-
stellen van een boek. Hieronder 
een opsomming.

Stilte heeft het laatste woord. Met deze 
woorden sloot Jan Paul Bresser in 2014 
een van zijn allerlaatste gedichten af. Ze 
zijn nu gebundeld. Dat is te danken aan 
collega Cor Gout, die hem had gestimu
leerd door te gaan met dichten. 

Echtgenote Ineke Bresser: ‘Toen ik Cor 
begin 2016 vroeg of hij de samenstelling 
en de redactie op zich wilde nemen zei hij 
meteen: ja natuurlijk. We hadden dozen, 
schriftjes vanaf Jan Pauls zeventiende jaar, 
publicaties uit zijn jaren in Eindhoven en 
Amsterdam, zijn laptop met inhoud, alle 
gelegenheidsgedichten. Het was een hele 
uitzoekerij. Het was een speurtocht. Ook 
familie en vrienden zochten in dozen op 
zolder, verborgen kistjes, in oude schoe
nendozen. Zij zullen hun gedichten te
rugvinden in de bundel.’ De bundel Stilte 
heeft het laatste woord werd in oktober 
gepresenteerd in de Haagse Kring. Uitge
geven bij Liverse.

h
De Flippokoning. John Schoorl liet we
ten dat zijn collega Michel van Egmond 
daar een voorwoord bij heeft geschreven.

De inhoud van het boek volgens uitge
ver Prometheus: ‘John Schoorls verwon
derende blik leidt tot unieke, ontroerende 
en krankzinnige journalistieke verhalen. 
Hij beschrijft uiteenlopende figuren – van 
een Thaise plastische chirurg die beroemd 
is geworden door zijn vagina’s, tot een 
dichtende loempiaverkoper, de laatste nog 
levende Ramone of de gevallen Flippoko
ning –, raakt op lichte wijze een fijne snaar 
en vertelt ons daarmee iets wat we nog 
niet wisten. Of reconstrueert de opkomst 
van de Mexicanosnack, het verhaal achter 
het Bloemetjesgordijn of het grootse leven 
van een in Dordrecht gestrande Texaanse 
troubadour.’

Schilderswijk. Dat is de titel van de nieu
we roman van Martin Schouten (die het 
schrijven nog steeds niet kan laten), vo
rige maand gepresenteerd bij boekhandel 
van Stockum in Den Haag.

Uitgeverij Gibbon: ‘Na het grote succes 
van Den Haag schreef de oude meester 
Martin Schouten opnieuw een politiero
man met inspecteur Max Drooglever in de 
hoofdrol. Drooglever moet een zaak oplos
sen in de Haagse Schilderswijk en begeeft 
zich in de wondere wereld van gelovigen 
in een opperwezen. Aan zijn zijde briga
dier Aysel Sener, beter vertrouwd met de 
religie en minder geneigd tot het maken 
van grappen. Den Haag wordt intussen 
nerveus  van een zekere Abu Badr Jaf
kabad alHaghi, van het Nederlands Dans
theater en van terreurdreiging.’

h
Als Haarlem ontwaakt. Jacques de 
Jong kwam op het idee de stad Haarlem 
fotografisch vast te leggen op een tijdstip 
dat de stad nog wakker moet worden. Hij 
deed dat deze zomer samen met fotograaf/
vorm gever Kees Reniers. Het resultaat: 
een boek vol sfeervolle foto’s van de 
activi teiten waarmee de stad dagklaar 
wordt gemaakt. Schoongemaakt, terrassen 
uitgezet, marktkramen opgezet, forenzen 
naar bus en trein. Het boek en de foto
grafen haalden uitgebreid alle plaatselijke 
kranten, dat wel. En er volgt nog een serie 
in de dak lozenkrant Straatjournaal. De 
twee geven het boek uit in eigen beheer.

h
Voor altijd. Good old Gerard van den 
Boomen viert vrijdag 29 december zijn 
95ste verjaardag met alweer een nieuwe 
bundel ‘waarin ik in versvorm een aantal 
ervaringen uit mijn lange leven de revue 
laat passeren’. Eerder verschenen van 
hem bundels met haiku’s.

Hij nodigt je/jullie van harte uit op zijn 
verjaardag te zijn in restaurant Silver
sant, Amstelveen, tegenover de kerk van 
Bovenkerk, tussen 18 en 21 uur. Melden: 
gvandenboomen@tiscali.nl

December boekenmaand
voor vele collega’s

Jan Paul 
Bresser

Martin 
Schouten
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