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De slimste mens bestaat niet. Het is een spelletje op de te-
levisie onder leiding van Philip Freriks. In vergelijking met 

zijn rol van meester Pennewip bij het Groot Dictee heeft Philips 
optreden bij De slimste mens aan allure 
gewonnen. Misschien helpt Maarten van 
Rossem. Of is het zijn kaalheid die hij na 
na veertig jaar eindelijk onverbloemd durft 
te tonen?

Slim, slimmer, slimst – je kunt er veel van 
zeggen, maar vaststellen wat het verschil 
is kun je niet. Niemand weet wat slim is. 
Slimheid valt niet te meten. Je kunt ermee 
spelen, ja, en dan zijn de media er als de 
kippen bij om nog meer gein in de huiska-
mers te verspreiden.

Ik kijk graag naar De slimste mens. Niet omdat ik wil weten 
wie de slimste is, maar omdat deelnemers soms de eenvoudig-
ste vragen niet kunnen beantwoorden.

Als Aaf Brandt Corsius niet weet waar het jaar 1600 voor staat, 
ben ik stomverbaasd. Het is op zichzelf niet erg. Je kunt niet al-
les weten. Maar dit jaartal houdt met zoveel méér verband. Met 
de tachtigjarige oorlog, de opstand tegen de rooms-katholieke 

Spaanse overheersing, de reformatie, het ontstaan van het Ne-
derlands, het ontstaan van een eigen wereldliteratuur – met een 
genie als Joost van den Vondel – en de rijkdom die Nederland 
in de zeventiende eeuw een gevreesde concurrent maakte van 
Groot-Brittannië, Spanje en Frankrijk.

Ik ontwaar, dankzij Aaf, twee soorten deelnemers. Degenen 
die nog een klassieke algemene ontwikkeling hebben meege-

kregen en degenen die álles weten van 
mij volstrekt onbekende commerciële te-
levisieseries, kinderprogramma’s, Bekende 
Nederlanders en popmuziek. 

Wie regelmatig naar De slimste mens 
kijkt, ziet het idee van een door iedereen 
gedeelde kennis verschrompelen. Kennis is 
subjectief en toevallig geworden. Geen ge-
schiedenis en de tachtigjarige oorlog, maar 
de gouden medailles van Sjinkie Knegt. 
Niet het een én het ander, maar het een 

óf het ander. Geen samenhang meer. Niet kennis, maar ideolo-
gie neemt de opengevallen plaats in. Ruimte voor steeds meer 
onzin, leugens, alternatieve feiten of onmeetbare, wereldwijde 
schandalen als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Hè, ik ben blij dat ik door Philip en Maarten zoveel slimmer 
geworden ben.

Willem Kuipers                          wiewiewie.nl

Philip en Maarten

De Volkskrant is bezig zich op 
twee sporen voortdurend te ver-
beteren: op het internet en in de 
traditionele papieren krant. Wat 
de lezer wil, of gaat willen, weet 
niemand. Spannende tijden voor 
een redactie.

In zijn nieuwjaarsrede voor de re
dactie voorspelde hoofdredacteur 
Philippe Remarque: ‘2018 wordt een 

bijzonder jaar voor ons allemaal.’ Het zijn 
misschien geen spectaculaire veranderin
gen die eraan komen, maar hij kondigde 
twee ‘vermetele experimenten’ aan.

Volgens Remarque moet de Volkskrant 
ook op de website de uitstraling krijgen 
van een Superman, niet die van alter ego 
Clark Kent, ‘iets doorsneeachtigs met een 
nieuwslijstje’.

‘Je kunt mensen duidelijk maken dat het 
iets bijzonders is dat ze krijgen. Dat gaan 
we proberen.’ 

Het tweede experiment is het verleiden 
van lezers tot een andere ‘nieuwsgewoonte’. 

‘Bij iedereen zijn die gewoontes op het 
moment aan grote verandering onder
hevig. Er zijn steeds nieuwe apparaten, er 
is steeds nieuw aanbod. Mensen die voor
heen braaf naar de brievenbus sjokten, 

scrollen nu als een dolle door hun time-
line.’

‘Zouden wij erin kunnen slagen een 
ijzer sterk gebleken concept uit de afgelo
pen honderden jaren te combineren 

Als pioniers in het Wilde Westen

Philippe Remarque tijdens zijn toespraak voor de redactie.          Foto Jacques de Jong
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met alle voordelen van online? Dus 
een dagelijkse selectie brengen die je tijd 
bespaart en de aangename sensatie biedt 
in een half uurtje weer bij te zijn, inzicht 
te hebben gekregen en te zijn geraakt, 
door schoonheid, door verontwaardiging, 
door humor? Een selectie die je uit kunt 
krijgen? En die hoogwaardig is, in een tijd 
waarin rommel en parels je in één grote 
brij om de oren vliegen op internet, waar
in je te midden van de kakofonie steeds 
moei lijker kunt bepalen wat waar is? Wij 
gaan kijken of we een stap kunnen zetten 
naar het krantenlezen van de toekomst, 
met een nieuwe digitale editie.

‘Natuurlijk, we weten nog niet waar de 
mensen precies op zitten te wachten. Ze 
weten het zelf ook niet. Niemand heeft de 
sleutel, iedereen zoekt. Het is dus een tijd 
van trial and error. Intussen betekenen 
die nieuwe dingen wel dat we onze eigen 

manier van werken moeten veranderen. 
Het is dus niet makkelijk. 

‘Maar we krijgen er iets voor terug. 
We moeten het vak van krantenmaken 
opnieuw uitvinden, en dus ook onszelf. 
En is dat geen voorrecht? We trekken met 
onze huifkarren naar het Wilde Westen, 
we weten niet wat we precies aantreffen. 
De weg is soms zwaar. Maar we leren het 
door niet bang te zijn, maar nieuwsgierig 
naar de mogelijkheden. De tijd heeft ons 
tot pioniers gemaakt. En pioniers moeten 
zich aanpassen aan de omstandigheden en 
die vervolgens naar hun hand zetten.’

Remarque stelde vast dat we niet hoe
ven te treuren dat minder mensen de pa

pieren krant lezen dan 
vroeger. Want daar staat 
tegenover dat het digi
tale bereik groter is dan 
ooit,  veel meer dan in 
de papieren recordtijd 
van de Volkskrant. 

Een groot verschil is 
ook dat de verhou ding 
tussen inkomsten van 
abonnees en adverten
teerders compleet is 
veranderd. Moest het 
vroeger fity/fifty zijn, 
nu komen de inkomsten 
voor 86 procent van de lezers. Facebook 
heeft weliswaar de advertentieinkomsten 
afgepakt, maar via datzelfde Facebook 
zijn veel beter nieuwe Volkskrant-lezers 
vinden. 

Remarque: ‘Daarom ben ik blij dat 
sinds kort sociale mediastrateeg Gonnie 
Spijk stra bij ons werkt, dat we een betere 
betaalmuur krijgen en met een instap
abonnement 25 duizend nieuwe Volks-
krant-abonnees gaan binnenhalen. 

‘We hebben nog veel te leren – we 
moeten bijvoorbeeld in die nieuwe wereld 
veel beter laten zien wie we zijn en voor 
wat voor journalistiek we staan. En we 
moeten beter leren vertellen. Al onze pa
pieren genres tegen het licht houden en 
een denkexperiment toelaten: hoe zou 
je deze informatie online het pakkendst 
overbrengen als je de traditie van het ge
schreven krantenartikel niet zou kennen? 

‘We leren elke dag. Als je bijvoorbeeld 
een overtuigende mad professor voorhan
den hebt en die in een video combineert 
met graphics en animatie, krijg je een 
aantrekkelijker fact check dan op papier 
mogelijk is. En het mooie is dat op deze 
redactie heel veel mensen rondlopen die 

zin hebben in dat soort experimenten.
‘Op de schouders van onze generatie 

krantenmakers ligt de taak om die eer
biedwaardige Volkskrant, bijna honderd 
jaar oud, voor de nieuwe tijd vorm te 
geven. Daarnaast moeten we de papie
ren krant, waar we zo goed in zijn, steeds 
beter maken. Want die blijft voor heel 
veel mensen de superieure leeservaring. 
We zijn dus marktleider en startup in één, 
en dat is best ingewikkeld. Maar geef nou 
toe, het is wel razend interessant dat we 
dit mogen doen. 

‘En ten slotte, bij alle verandering blijft 
het gaan om de inhoud: gedegen journa
listiek, waarheidsvinding en nuance in 
woelige tijden, origineel bedacht, excellent 
geschreven en vormgegeven. Dat is waar
mee wij de toekomst van de Volks krant 
zeker stellen, welke vorm de apparaten 
ook krijgen en wat ook het verdien model 
wordt. 

‘Die inhoud kan altijd beter. We moeten 
in 2018 elke dag slimme vragen stellen en 
eigenzinnige keuzes maken. Maar we heb
ben dat in het afgelopen jaar gelukkig vaak 
genoeg gedaan. Er wordt fantastische jour
nalistiek gemaakt, door jullie.’



Philippe Remarque.          Foto Raymond Rutting

Tijdens de nieuwjaarsborrel heeft Philippe Remarque vorige 
week de inzendingen voor De Tegel bekend gemaakt.
‘Met deze aantekening: de Tegelinzendingen zijn geen best of 
de Volkskrant, want ze beslaan maar een klein deel van wat we 
doen. Het gaat bij de Tegeljury’s altijd weer om onderzoeksjour
nalistiek, dus de fijne artikelen van onze kunstredactie, analy
ses van de tijdgeest in V, enthousiasmerende sportverslagen, de 
meeste buitenlandverhalen of het zo aantrekkelijke werk van 
onze wetenschapsredactie komen zelden in aanmerking.’
De Volkskrant zendt dus in:
Categorie Nieuws:
Jurre van den Berg over de malverserende Jacques Tichelaar.
Willem Feenstra en Maud Effting over seksueel misbruik bij De
fensie.
Categorie Verslaggeving
Ana van Es met reportages uit Irak en Syrië.
Carlijne Vos met reportages over vluchtelingen uit Afrika.
Categorie Achtergrond
Annieke Kranenbergen Hassan Bahara over de extreem rechtse 

groepering Erkenbrand.
Robert Giebels en Alexander Leeuw over wat er mis is bij de 
Belastingdienst.
Categorie Onderzoek
Huib Modderkolk en Tom Kreling over de jacht op een Rus
sische hacker.
Frank Hendrickx over de 2,3 miljard die de zorg ineens kreeg.

Interview
Wil Thijssen over twee mariniers die voor het eerst een boekje 
open deden over seksueel misbruik.
Sara Berkeljon over de ‘ontmaskering’ van interviewer Frénk 
van der Linden
Als Talenten worden voorgedragen
Jarl van der Ploeg met zijn reportages over in de rij staan als 
beroep, Zeeslag om de bootvluchteling, Alleen op het strand in 
korte broek.
Timo Nijssen met de multimediaproductie: Dit flesje water gaat 
de wereld rond.

We moeten het vak
 opnieuw uitvinden

Inzendingen voor dagbladprijs De Tegel
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Schandaal
Na de lagere school heb ik nooit meer 

een opleiding voltooid. Geen di-
ploma’s dus, wel van alles gedaan: in een 
naaiatelier gewerkt, afwasser geweest , 
presentator, kunstenaar, kunstcriticus, 
kraker, activist, sinterklaas, journalist, mu-
seummedewerker. Dit alles in willekeurige 
volgorde en incompleet. 

Aan oud papier heb ik ook als fotomo-
del bijgedragen. Op straat gespot door 
een fotograaf werd ik, 50-plus en grijs, 
door een castingbureau ingezet als be-

trouwbaar type voor het aanprijzen van 
uiteenlopende producten zoals een pil 
voor hartpatiënten waarbij ik schalks 
lachend over de schouder hing van een 
verleidelijke vrouw: ‘Omdat het hart meer 
te doen heeft.’ 

En voor een verzekeraar moest naakt 
geposeerd worden. De slogan ‘Wij heb-
ben niets te verbergen’ was niet eens 
waar. Voor mijn kruis hield ik een klein 
geschapen attachékoffertje.

Toen daarna het aanbod kwam het ‘ge-
zicht’  te worden van een campagne voor 

de nieuwe Opel Astra, ben ik afgehaakt.
Slotakkoord was figurant in Het jaar 

van de opvolging van Frans Weisz, een 
miniserie voor de VPRO (1998). Het is 
een politiek drama (script Jan Blokker) 
dat zich afspeelt in 2010 als de minister-
president (Coen Flink) terugtreedt om de 
beoogde opvolger alle ruimte te geven. 
Dat mislukt. 

Mijn rol was minister voor Ouderenzaken 
die op het (echte) Binnenhof een de-
monstratie van boze bejaarden ontvangt. 
De opnamen moesten vaak over. Steeds 
opnieuw wees ik op mijn grijze haar en 
riep geruststellend: ‘U kunt op mij ver-
trouwen.’ 

Een glansrol. Wat is ermee gedaan? In 
de film zelf ziet de minister-president de 
demonstratie op het 8-uur-Journaal. De 
hele scene is in een flits voorbij. Je kunt 
nog net zien dat ik op mijn hoofd wijs. 
Inderdaad. Gekkenwerk.

Erik Beenker

In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) onge-
bruikt bleven. Deze keer Erik Been-
ker, model.

In Volksknar 307 las ik dat het laatste deel van het papieren 
Volkskrant-archief op het nippertje is veiliggesteld door uitgever 
Erik Roddenhof, terwijl zelfs hoofdredactie en redactieraad al 
akkoord waren gegaan met de vernietiging ervan. Hulde voor 
de uitgever. 

Zelf loop ik al jaren rond met het voornemen een bedrijfsfilm 
uit 1998 over de totstandkoming van de Volks krant te behoeden 
voor de vergetelheid. Dat kwam er steeds niet van, dus heb ik 
het toch maar gedaan. Hij staat vanaf nu op YouTube.

De film volgt sportverslaggever John Volkers tijdens het 
verslaan van de wedstrijd PVSAjax, uw verslaggever Jeroen 
Trommelen die een discussie organiseert op Clingendael, Ma-
ria Hendriks tijdens haar bezoek aan een tentoonstelling van 
kinderkunst en fotograaf Marcel Molle in zijn aanpak van het 
Clingendaelinterview. Op de krant leggen redacteuren uit hoe 
ze hun werk doen en ‘wat nieuws is’. Uiteraard zien we ook het 
drukken en bezorgen van de krant.

Het is een bijzonder tijdsbeeld – al zeg ik het zelf. Pieter 
Broer tjes was in 1998 zichtbaar twintig jaar jonger dan nu 
terwijl Gijs van den Heuvel geen dag ouder lijkt te zijn 
geworden. Guus Dubbelman en Hanneke de Klerck hadden 
vandaag zo gefilmd kunnen zijn, ware het niet dat op de achter
grond ook Paul Kouwenberg, Rob Wout en Theo Nijenhuis 
voorbijkomen – alle drie overleden.

Eveneens voorbijflitsend: Joost Ramaer, Judith Baas, Mir-
jam Prenger, Xandra van Gelder en Jaap Huisman; inmid
dels allemaal buiten de Volkskrant ook gelukkig geworden, net 
als ikzelf.

Twee meest typerende uitspraken: Gijs van den Heuvel op de 
vraag: wat is nieuws? ‘Pffff…!’ En Jan van Capel als onver
stoorbare chef Nacht: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet 
goed ging.’  

De maakster van de film is Guusje Prent. Zij had, weet ik nog, 
een slimme truc om de geïnterviewden te dwingen tot simpel 
taalgebruik. Ze zei dat de film bedoeld was voor kinderen. 
Dat was niet helemaal waar. De reportage Krant in beeld was 
onderdeel van een reeks publi caties van de afdeling PR & Spon

soring en was ook te zien op de Amsterdamse zen der AT5. Dat 
laatste wist ik destijds niet, maar ik kreeg regelmatig van buurt 
en dorpsgenoten te horen dat ze me ‘op de televisie hadden 
gezien’. Dat moet op AT5 geweest zijn. 

Net voor het afdanken van onze laatste videorecorder heb 
ik de band op cdrom gezet. Nu mijn nieuwe Mac zelfs geen 
schijf jes meer kan afspelen, is waarschijnlijk ook dat medium 
binnenkort verleden tijd. Veel redacteuren hebben de film 
destijds  niet gezien en op internet was er – tot zonet dus  – niets 
over te vinden.

Op YouTube vond ik twee vergelijkbare films: Op de bres; 
een bedrijfsfilm van de Utrechtse drukkerij Lumax uit 1936 
waar onder meer de Volkskrant werd gedrukt. Let vooral op de 
muziek.  

Tenslotte is er Hoe maak ik een krant in opdracht van de 
vereniging van Openbare Bibliotheken, uit 2012. Ook die volgt 
het maakproces van de krant (met onder anderen Sasja Kooi stra 
en Arnold Koper), maar is technisch van mindere kwaliteit.

En o ja: dat ik uitgerekend op deze opnamedag een stropdas 
droeg, had niets met de camera te maken. Het was om de be
trokken hoogleraren en het oorlogenvredebaasje op Clingen
dael te imponeren, zodat ik makkelijker mijn werk kon doen.

Jeroen Trommelen

‘Geen dag ouder geworden, of overleden’

Volkskrant-bedrijfsfilmpjes op internet

https://youtu.be/PW0K9t4khgs
https://www.youtube.com/watch?v=XgcHOK6Tp9s&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=17GemCby9sM
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Kas Kemper, voormalig loodzetter, 
kwam onlangs 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 on-
verholen genoegen in zijn herinnerin-
gen en schrijft ze net zo makkelijk op. 

Uit het lood 
De metro werd aangelegd, jaren zeven
tig, het was chaos in de Wibautstraat. 
Die lag helemaal open en de straat was 
een barrière tussen de gebouwen van 
PCM. Zeker voor loonadministrateur 
Groeneveld die elke vrijdagavond van
uit de Volkskrant de loonzakjes voor 
het technisch bedrijf naar de overkant 
moest brengen.

Dat kwam hem duur te staan. Te mid
den van al het graafwerk in de Wi
bautstraat kreeg hij op zekere avond 
een klap op zijn kop. Verdwenen wa
ren de loonzakjes. 

Met Groeneveld liep het goed af. 
Maar het incident betekende het einde 
van het loonzakje. De directie besloot 
van toen af alle betalingen via de bank 
te doen en dan meteen ook maar per 
maand. 

Goed idee. Maar tegelijk was het uit 
met het gesjoemel aan het thuisfront. 
Dat kreeg eindelijk zelf inzicht in de 
verdiensten. In sommige gezinnen is 
het nog lang onrustig gebleven.

 Kas Kemper

Gerard van den Boomen is uitgespeecht en gaat zijn boekje Voor altijd  overhandigen 
aan zijn oudste achterkleinkind (midden). Het jongste achterkleinkind staat erbij, aan 
haar is de laatste overpeinzing in de bundel gewijd. Het gebeurde op 29 december in 
Amstelveen, waar Gerard (met een gebroken been) zijn 95ste verjaardag vierde tussen 
familie en vrienden. Hij bekende dat hij het schrijven nooit heeft kunnen laten. ‘Als je 
oud bent, dan vallen op een zeker moment heden, verleden en toekomst samen in één 
moment, nu. Alles wat geschiedt, blijft geschied. Voor altijd.’
Zoon Berend Jan (rechts) memoreerde dat Gerard aanvankelijk priester wilde worden, 
maar dat heeft hij niet lang volgehouden. Zijn hele verdere leven bleef hij journalist, bij 
radio en krant, Wereldomroep, de Volkskrant en De Nieuwe Linie.   Foto Jacques de Jong

Overgrootaartsvader: Voor altijd

Collega Pay-Uun Hiu spreekt fotograaf Eveline Renaud toe tijdens een uitgebreid feest 
in de Olofskapel te Amsterdam. Daar werd maandag 18 december het boek De wereld 
van de Zeedijk gepresenteerd, een ontdekkingstocht door de kleurrijkste straat van 
Amsterdam. Eveline maakte de foto’s, en samen met Corrie Verkerk (voorheen Het Pa-
rool) schreef Pay-Uun de teksten. In vijfhonderd bladzijden biedt het boek in beeld en 
woord sfeerimpressies van het internationale leven op de Zeedijk, als een actuele gids 
langs historische en nieuwe plekken. De presentatie werd een groot feest met onder 
anderen de ondernemers van de Zeedijk. Drag-queen Dolly Bellefleur (achtergrond) 
verzorgde de presentatie.                        Foto Jacques de Jong

Boekpresentatie als buurtfeest

Nanda Troost introduceert ex-voetballer 
John de Wolf als ouderenambassadeur 
bij de Anbo, belangenvereniging voor se-
nioren. Nanda stapte in december na een 
veelzijdige carrière van 27,5 jaar over van 
de Volks krant naar de persvoorlichting 
(public affairs) van de Anbo.        Foto Anbo

Nanda voor senioren


