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De conciërge van het gymnasium begroet me hartelijk. De 
zon schijnt. Voorjaar, zeg ik.  

We ontdekken al heel veel knoppen. Van de 
forsythia, de ribes en de helleborus oriën-
talis. Dan ziet de conciërge een paar gele 
puntjes. Vragend kijkt hij me aan.

Crocus, zeg ik.
O, crocus, zegt hij met zijn licht Turkse 

tongval. Vandaar dat crocusvakantie.  
We lachen allebei.

Zo vallen woorden op hun plaats. Of je 
wieg nu in Nederland stond of in Turkije. 
Maar hoeveel woorden vallen tegenwoordig niet meer op hun 
plaats? Elke dag lees ik nieuwe en ik begrijp ze niet. Een taal 
verandert, ja, maar in dit tempo?  
Het is niet alleen de véélheid. Het is ook het sóórt woorden, 
afkomstig uit wetenschappelijke geheimtalen die je niet kúnt 
kennen. Algoritme, agile, chip, snapchat, genen, bitcoin, viraal 
gaan, CO2-emissie. 

Hoe meer woorden je kent, des te groter is je intellectuele 
actieradius, je IQ, je intelligentiequotiënt. Wij deden ons best. 
Een voorbeeld was de Ierse Hollebolle Gijs James Joyce die álle 

501.632 Engelse woorden in zijn werk wilde onderbrengen.
Lezers zoeken woorden op, die ze niet kennen. Maar de 

meeste taalgebruikers maken zich er niet druk om. Ze babbelen 
als kenners mee over radicaliseren, psychose, trauma’s, DNA, in 
vitro fertilisatie, groene stroom, stikstofdioxyde, de rechtsstaat 

of kunst. 
Het doet denken aan een spel van vroeger 

thuis. Dan mocht iemand een onbekend 
woord in het woordenboek opzoeken en 
moesten anderen de betekenis raden. Het 
leidde vaak tot bizarre omschrijvingen. 

’s Avonds op tv voltrekt zich een geactuali-
seerde versie van dit spel. Politici worden er 
steeds bedrevener in. Hun woorden verwij-
zen steeds vaker niet naar een bestaande, 
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, 

maar ze behelzen hun eigen waandenkbeelden. 
Het is een zeer veelzeggende taalkwaal. Het pijnlijke is dat ze 

dit zelf niet begrijpen. Pas als ze er – door een verslaggever van 
een goeie krant  – op gewezen worden, begint ze iets te dagen. 
Dan is het spel uit. Voor die ene. De anderen gaan gewoon door. 
Die snappen niet waar iedereen zich zo druk om maakt. Zouden 
de jongens en meisjes van het gymnasium er iets van opsteken?

Ik ga het er na de crocusvakantie eens met de conciërge over 
hebben.
Willem Kuipers                          wiewiewie.nl

Taalkwaal

Werk van Jan Paul Bresser
in theatershow
Verhalen, liedjes en gedichten van oud-
collega Jan Paul Bresser, overleden in 
juni 2015, worden op zondag 11 maart 
voorgedragen in de culturele salon van 
Première Parterre in Den Haag. In die stad 
heeft Jan Paul vele jaren een prominente 
rol gespeeld, onder andere als columnist 
en presentator van culturele programma’s. 
Entree €18,-.
Reserveren via Première Parterre.

OOK in dit nummer:

nanda troost: 
afscheid 
van collega’s

ineke noordhoff 
hoofdredacteur 
noorderbreedte

Onder druk terug in de tijd
in het Volkshotel, voormalig Volkskrant-
gebouw, wordt donderdag 22 februari 
19.45 uur een culturele avond gehouden 
over het thema ‘druk’. dan treedt een 
serie sprekers op uit verschillende disci-
plines, die allemaal op hun eigen manier 
naar het begrip ‘druk’ kijken. 

de 94-jarige, voormalige koppenzetter 
Kas Kemper treedt daarin samen met ex-
redacteur Jacques de Jong op, om aan de 
hand van foto’s van Wim Ruigrok de werk- 

en tijdsdruk in het technisch bedrijf en op 
de redactie te laten zien toen de krant net 
in het gebouw aan de Wibautstraat was 
gevestigd, 1965. Hierboven een van de 
foto’s, uit de nachtdienst.

Volgens de organisatie wordt het een 
mengsel van theater, alledaagsheid, film, 
wetenschap, muziek en debat. Collega’s 
zijn uitgenodigd. Kaarten verkrijgbaar bij 
duS/Volkshotel, on line voor €4,50, aan 
de kassa €5,- Komt dat zien!

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
http://www.premiereparterre.nl/
https://www.volkshotel.nl/nl/agenda/doka/dus-de-druk-9/
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Tientallen collega’s en oud-collega’s 
waren zaterdag 27 januari naar Amers-
foort getogen om de afscheidsborrel mee 
te vieren van Nanda Troost. Die verliet 
eind november de redactie Economie en 
1 december begon ze al meteen bij de 
ANBO, belangenorganisatie voor senio-
ren.. Zij had meer dan 27 jaar bij de krant 
gewerkt. De borrel was uitgesteld, omdat 
Nanda er eigenlijk geen zin in had. Haar 
daadwerkelijke afscheid was niet heel 
aangenaam – het zou irreëel zijn om dat 
te negeren.

In de speciale krant, die Peter van Am
melrooij had samengesteld (in print en 
digitaal), werd daar summier op gezin-
speeld. Zo dichtte Wil Thijssen een paro-
die op Herinnering aan Holland van Hen-
drik Marsman:

Denkend aan Nanda / zie ik brede ju-
welen / traag rinkelend langs / lellen en 
polsen gaan

Rijen ondenkbaar / designde tassen / als 
trofeeën naast / verstelbaarbureau-poten 
staan

En in die jaloersmakende / tassen ver-
zonken / de verslagen, notulen / getypt met 
de hand

Van redactieraad, vakbond / geknotte 
werknemers / werkstress en wajong / in 
groots verband

Eén van haar teksten / ontwrichtte ons 
allen / zij schreef hoe haar stralen / al-
lengs werd gesmoord / In alle gewesten / 
van Hofs tot hoofdredactie / zijn de tranen 
van Nanda / gevoeld en gehoord.

Hofs – dat is Yvonne Hofs, chef Econo-
mie – en de hoofdredactie waren afwezig 
tijdens de borrel. Nanda zelf was in haar 
speech, zonder namen te noemen, niet 
geheimzinnig over haar afscheid. Ze be-
schreef haar groeiende ergernis op de re-

dactie Economie. Die leidde tot conflicten, 
zodanig dat zij een redactieverbod kreeg. 
‘Ik mocht er niet meer komen!’

Daarom koos zij voor zichzelf, vertelde 
ze haar toehoorders. ‘Mijn vertrek was wat 
abrupt. Maar nadat ik het had aangekon-
digd, kreeg ik heel veel goede reacties van 
talrijke collega’s – en vanuit mijn netwerk.

‘Ik kreeg zelfs drie aanbiedingen voor 
ander werk. Nu ben ik dus woordvoerder 
Werk en Inkomen bij de ANBO. Deze 
baan geeft me meer directe invloed op het 
vinden van banen voor ouderen. Daar valt 
genoeg te doen.

‘Maar ik voel me nog steeds journalist, 
En ik mis vooral de collega’s. Die misten 
haar blijkbaar ook, want de opkomst in 
Amersfoort was groot. En vele collega’s 
hadden hun creativiteit aangesproken om 
een fraaie afscheidskrant te produceren.

Daaruit enkele passages.
‘Als je de archieven doorpluist naar de 

artikelen van Nanda, merk je al snel dat ze 
nu bij verkeerde belangengroep is aange-
sloten. In de 23 voorpagina-artikelen die 
Nanda afleverde toen ik chef bij Econo-
mie was, voert de zielige zzp’er toch de 
boventoon. Voor de rijke, oudere werkne-
mer heeft ze nauwelijks aandacht. De 

nanda troost te midden van de vele col-
lega’s en oud-collega’s op haar afscheids-
borrel. nog een handvol haalde het tijd-
stip van de groepsfoto niet. 

Foto Jacques de Jong



Verlaat afscheid

Het speciale Volkskrant magazine in de 
handen van nanda.            Foto Arnold Vonk
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enige keer dat ik iets van belangenbe-
hartiging voor ouderen waarnam in haar 
stukken over de ouderen, ging het over de 
werkloze 45-plusser (voorpagina op 16 
november 2012). Maar zelf is Nanda nau-
welijks werkloos geweest nu ze direct bij 
de belangenbehartiger ANBO aan de slag 
kon.’ (Xander van Uffelen)

‘De naam Nanda Troost heeft in vak-
bonds- en journalistieke kringen inmid-
dels bijna dezelfde allure als die van 
Vader tje Drees. Dat krijg je van het jaren-
lang volschrijven van Volkskrant-voor-
pagina’s met sociaal-economische scoops. 
‘Moe dertje Troost’ had een netwerk dat 

bij de krant geen gelijke kende. Wekelijks 
kreeg ze nieuwtjes opgestuurd door pers-
voorlichters van een of andere bond. Dat 
deden die voorlichters niet alleen omdat 
ze wisten dat de nieuwtjes in vruchtbare 
grond zouden belanden, maar ook omdat 
Nanda oprecht hart heeft voor werkend 
Nederland.’ (Dion Mebius)

‘Maar de echte eigenschappen van Nan-
da zijn veel belangrijker: loyaliteit, discre-
tie, gevoel voor humor, ondernemingszin 
en een goed humeur, wat er ook gebeurde 
en gebeurt. Wie kwam er aan met dvd’s 
als iemands partner met gebroken polsen 
thuis zat, én met eten? Wie begeleidde 

een ernstig zieke collega tot het laatst? 
Wie was altijd bereid te luisteren? Nou 
ja, altijd. Ze kan feilloos gezeur van echt 
onderscheiden, en af en toe had ze het zelf 
ook niet altijd makkelijk, om het op zijn 
troostiaans te zeggen.’ (Henk Müller)

‘Nu maar hopen dat de Volkskrant met 
het afstoten van Nanda Troost ook niet de 
sociaal-economische roots bij het grofvuil 
heeft gezet.’(Robin Gerrits)

Het werd een heel warme, collegiale af-
scheidsborrel, met een buitengewoon lek-
kere hap daarbij.

Jacques de Jong



Op de bres voor het noordse landschap
De Volkskrant stond aan het 
begin van de loopbaan van 
ineke noordhoff (62), van 
1987 tot 1994. Nadien is zij 
gegroeid als journalist, eco-
noom en landschapshistoricus. 
Sinds kort is ze hoofdredacteur 
van het tweemaandelijkse blad 
Noorderbreedte. En ze heeft 
weer een boek geschreven, 
Schaduwkust, over het land 
langs de Waddenzee.

‘Het landschap is de resultante 
van ons handelen. De econo-
mie is de drager van het land-

schap. Als je dat door hebt, begrijp je beter 
hoe het landschap in elkaar zit. Als je de 
economie zijn gang laat gaan, verdwijnen 
andere waarden zoals natuur, schoonheid, 
diversiteit.’

Ineke Noordhoff kan er met passie over 
praten – en schrijven. In haar nieuwste 
boek Schaduwkust legt ze het uit aan de 
hand van de belevenissen van vier genera-
ties met de naam Sijpkens. Hoe de boeren 
de Waddenzee terugdrongen door middel 
van inpoldering. Destijds hadden ze een 
heroïsch imago als veroveraars van nieuw 
land. 

Ze licht toe: ‘Als gevolg van de inpol-
dering ligt tachtig kilometer van de Gro-
ningse kust ongebruikt, ontoegankelijk, 
omdat de boeren zich het ingepolderde 
land hebben toegeëigend. Daar hebben 
mensen weinig meer te doen, het boeren-
werk gebeurt voornamelijk met machines. 
En dorpen die vroeger uitzicht hadden op 
de Waddenzee, liggen nu verder weg en 
doods in het land.’

Tijd voor verandering, vindt Ineke 
Noordhoff, tijd voor een betere exploitatie 
van de Groningse Waddenkust, als natuur-
park bijvoorbeeld. ‘Nee, geen pretpark 

natuurlijk, we moeten wel terughoudend 
zijn met mogelijk toerisme.’

De titel Schaduwkust komt uit de diepten 
van haar voorgeslacht. ‘Mijn overgroot-
vader was sociaal-geograaf en maakte 
schoolplaten. Hij had in zijn tijd een 
dispuut over de vraag hoe je verschillen 
in reliëf van een landschap, bergen en 
dalen, duidelijk moest maken in land-
schapskaarten. De term ‘schaduwering’ is 
daardoor bij mij blijven hangen, arceren 
met pen of potlood. Schaduwkust, de kust 
als een schaduw over de Waddenzee. Uit 
die tijd moet ook mijn passie voor het 
landschap stammen. En speciaal voor de 
Waddenzee, de grootste wildernis van het 
land, waar weinig mensenhand aan te pas 
is gekomen.’

Sinds kort is Ineke Noordhoff (vanaf 
2002 freelancer) hoofdredacteur van het 
blad Noorderbreedte, nadat ze daarvoor 
al redactioneel werk had gedaan. Met 
duidelijk plezier vertelt ze hoe zij met haar 
collega, de 26-jarige filosofe Merel Me-

lief en een pool van freelance journalis-
ten en fotografen elke twee maanden een 
prachtblad in elkaar steekt. De uitgever is 
de stichting Noorderbreedte, die burgers, 
bestuurders, beleidsmakers, vakmensen 
en maatschappelijke organisaties wil ‘in-
spireren tot een welbewuste ontwikkeling 
van Noord-Nederland.’ 

‘Op de barricaden voor het landschap’, 
zegt Ineke zelf.

Zij heeft een indrukwekkende en afwis-
selende loopbaan opgebouwd, sinds zij 
zich in 1987 bij de Volkskrant meldde. Ze 
werkte al bij de Consumentenbond toen ze 
nog bezig was met haar studie Economie. 
‘Toenmalig hoofdredacteur Harry Locke
feer eiste van mij dat ik zou afstuderen. 
Hij wilde een afgestudeerde econoom op 
de redactie van de Volkskrant hebben, ik 
was de eerste. Harry noemde zichzelf ook 
econoom, maar hij was sociaal-econoom, 
toch iets anders.’

Pas in 2011 begon zij aan een studie 
Landschapshistorie, waarmee zij twee 

ineke noordhoff en de Waddenzee.



https://noorderbreedte.nl/
http://www.atlascontact.nl/boek/schaduwkust/
https://www.noorderbreedte.nl


de Volksknar           nummer 3094

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 onver-
holen genoegen in zijn herinneringen en 
schrijft  ze net zo makkelijk op. 

uit het lood 
Het was georganiseerde chaos in de 

jaren zeventig. We produceerden 
drie dagbladen, twee advertentie-
weekbladen en een opinieblad. Alle-
maal in één week. En nog een studen-
tenblad van de UvA bovendien.  

In die tijd kwam ook nog de grote 
omwenteling van lood- naar fotozetten. 
We kregen te maken met computers en 
ponsbanden, enzovoort. Soms botsten 
de bedrijfsculturen van de Volkskrant, 
Het Parool en Trouw. Toch moest de 
productie voortgang vinden. Je wist zo 
nu en dan niet waar je mee bezig was.  

Daar hadden we wat op gevonden: 
de kopij voor elke uitgave in mappen 
van een andere kleur. Dat zou wat orde 
brengen in onze georganiseerde chaos, 
een vrolijk gekleurde bende. 

Maar we hadden buiten de waard 
gerekend. De brave chef van de groep 
typistes was kleurenblind. Alles liep 
door elkaar, weg systeem. 

Hadden we maar overlegd met de 
werkvloer. 

K.K.

Had ik maar een vak geleerd, riepen 
we vroeger weleens, want de journa-

listiek werd toen vooral bevolkt door zeer 
jeugdig personeel of gesjeesde studen-
ten. De enkele doctorandus viel nogal uit 
de toon. 

Ik heb het wel geprobeerd: een echt 
vak leren. Een studie Nederlands en dan 
de rest van mijn leven voor de klas. Maar 
toen ik tijdens mijn studie voor de tweede 
keer in een sanatorium belandde met 
long-tbc – de eerste keer was vlak na de 
oorlog als kleuter – ontdekte ik, beetje 
laat, dat ik nooit een onderwijsverklaring 
zou krijgen en dus nooit in het onderwijs 
terecht zou kunnen komen.

Via een vriend, die ik in het Studen-
tensanatorium had leren kennen, kwam 
ik terecht bij de Wereldomroep. Ik pro-

beerde nog omroepster, maar mijn stem 
scheen niet geschikt. Later bleek me dat 
ze geen vrouwen in de nachtdienst wil-
den. Daar kwam maar gedoe van. Niet 
veel carrièremogelijkheden dus. 

Leer liever steno, kreeg ik te horen. Het 
hoogst haalbare was redactieassistente 
en daar kwam ik voor het eerst met de 
journalistiek in aanraking. In jeudige 
overmoed dacht ik dat ik dat ook wel kon 
en beter. En toen ik bij De Telegraaf een 
leerling-journalistenplaats kon krijgen, 
was de keuze snel gemaakt. 

De School voor de Journalistiek bestond 
nog niet in 1965. Maar nu kreeg ik de 
kans om op zaterdag de tweejarige op-
leiding bij het Instituut voor Persweten-

schap van de Universiteit van Amsterdam 
te volgen. Dat kon alleen als je een full-
timebaan bij een krant had. 

De Telegraaf, eigenlijk het Nieuws van 
de Dag waar ik stadsverslaggeefster was, 
was niet blij dat ik die ‘rooie opleiding’ 
deed en verzon zoveel mogelijk zater-
dagse klussen. Maar de docenten vochten 
terug en gaven me meer tijd om de oplei-
ding af te maken, wat na 2,5 jaar lukte. 
Veel later ging ikzelf nog een jaar les ge-
ven op de School voor de Journalistiek in 
Utrecht. Ik had niet de indruk dat ze daar 
meer leerden dan ik op die zaterdagen 
naast mijn fulltime verslaggeverswerk.

Had ik veel aan mijn opleiding? Welnee. 
De journalistiek is een permanente educa-
tie. Je leert elke dag door het werk dat je 
doet, te lezen, te luisteren naar kritische 
opmerkingen van collega’s en vooral van 
je eindredacteur. De vergaderingen en 
gesprekken tijdens de lunch in de kantine 
of aan het eind van de dag bij Hesp. Maar 
waarschijnlijk is een academische oplei-
ding een betere basis dan die waarmee 
wij ooit bij de krant begonnen.

Suzanne Baart

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 Suzanne 
Baart, journalist.

jaar later de titel Master of Arts be-
haalde. In 2015 voltooide ze haar Land-
schapsbiografievandeDrentscheAa over 
de ontwikkeling van het landschap in het 
stroomgebied van de Drentsche Aa.

Haar eerste boek Zee rondom, leven op 
de Waddeneilanden, schreef ze al in de 
periode tussen 2002 en 2004. ‘Han van 
Gessel heeft me toen nog getipt voor een 
uitgeverij, Atlas. Daar heb ik nu ook mijn 
jongste boek uitgegeven.’ 

Ze was in 2002 vertrokken als adjunct-
hoofdredacteur van het Nieuwsblad van 
het Noorden. Ze had onenigheid over de 
fusie met het Groninger Dagblad en de 
Drentsche Courant, waaruit het Dagblad 
van het Noorden zou ontstaan. ‘Dat ver-
liep niet heel soepel.’

Drie jaar eerder was ze van Trouw van-
daan gekomen, waar ze chef Economie 
werd, nadat ze zeven jaar bij de Volks-
krant had gewerkt, van 1987 tot 1994. De 
sprong van Trouw naar Het Nieuwsblad 
van het Noorden voerde haar naar het 
noorden van Nederland.

Ze kwam daar in 2004 Harry Lockefeer 
weer tegen, toen die als buitengewoon 
hoogleraar haar vroeg journalistiek te 
komen doceren op de Rijksuniversiteit 
Groningen.

In de jaren nadat ze vertrok bij de Volks-
krant, heeft ze zich niet alleen als jour-
nalist  laten zien, maar ook in een veelheid 
van andere functies. Haar curriculum ver-
meldt een commissariaat bij woningstich-
ting SWZ in Zwolle, voorzitter raad van 
commissarissen bij Woonborg, een corpo-
ratie in de buurt van Groningen, commis-
saris bij de Rabobank Assen, projectmana-

ger bij Kenniscentrum Landschap van de 
Groningse universiteit.

Op de avond van ons telefoongesprek 
moet ze als commissaris naar een verga-
dering van de woongroep Marenland, een 
woningcorporatie in noordoost Gronin-
gen. ‘En ja, dat gaat ook over de gevolgen 
van de aardbevingen daar. Over het her-
stel van woningen. Of nieuwbouw, maar 
daarmee zou je het karakter van vele dor-
pen vernietigen’, vindt Ineke.

Jacques de Jong

Omslag van het nieuwe boek van ineke 
noordhoff. de foto is van Cas Oorthuys.


