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Het zag er somber uit voor Engeland. Het leger dreigde – 
driehonderdduizend man sterk – bij Duinkerken door de 

Duitsers de zee in te worden gedreven. 
Vliegtuigen hadden de Britten niet.

In de indrukwekkende film Darkest Hour 
zien we hoe Winston Churchill het tij voor 
Engeland wist te keren nadat hij zijn rivalen 
Halifax en Chamberlain, die met Hitler (en 
Mussolini) wilden onderhandelen, buiten 
spel had gezet.

Nadat Churchill op die manier in elk geval 
thuis al de oorlog gewonnen had, merkte 
de verslagen viscount Halifax bitter op dat Churchill de Britse 
taal onder de wapenen geroepen had.

Wat een treffende uitspraak! De spijker op de kop. De woorden 
zijn veelzeggend voor de toenmalige Britse civilisatie. Hogerge-
plaatsten hadden een band met de taal, die nu eenmaal ‘gans 
het volk’ was.

Viscount Halifax legt met zijn constatering nadrukkelijk de 
vinger op een wezenlijk kenmerk van de westelijke cultuur, die 
tot aan de Tweede Wereldoorlog een schriftelijke cultuur was, 
gebaseerd op de Bijbel, het wetboek en de grote negentiende-

eeuwse poëzie en romans die voor de bovenlaag verplichte 
stof waren.Churchill wist er alles van. Hij was zélf schrijver. Hij 
schreef 59 boeken en ontving voor zijn boek The Second World 
War in 1953 de Nobelprijs.

Kom daar tegenwoordig nog eens om. Geen ceo van de ING, 
geen premier of gemeenteraadslid heeft 
nog de Bijbel of het wetboek hoeven te 
bestuderen – om over de letteren maar te 
zwijgen. De huidige leiders communice-
ren met dat dingetje van ze in hun hand, 
tweets en appjes – zelfs achter het stuur. 

Het verschil tussen toen en nu is nauwe-
lijks uit te leggen. Niet in een tweet, niet 
in een pil van een boek. Zelfs een reeks als 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Twee-
de Wereldoorlog van Lou de Jong – nu al zo 

goed als onleesbaar – zou ons niet verder helpen.
De zorgvuldig geschreven en vooral zorgvuldig geredigeerde 

redevoering – in de film zie je hoe Churchill nog op de valreep 
met de pen verbeteringen aanbrengt – hebben we ingewisseld 
voor een handvol tekens op de smartphone.

Erg?
Ik zou het niet weten als er maar niet nóg meer oorlog van 

komt

Willem Kuipers                          wiewiewie.nl

Churchill

‘Dat was een harde leerschool, als 
chef van de Fotoredactie. Drie 
maanden na mijn aantreden bij 

de krant in 1985 kreeg ik van chef Piet van 
der Vliet te horen dat ik zijn opvolger zou 
worden. Dat gebeurde een half jaar later. 
Ik zat er met goeie jongens als Rolf Bos 
en Harry van Gelder, allebei jongens die 
eigenlijk wilden gaan schrijven. Ik kwam 
er wel achter dat het chefschap niks voor 
mij was. Na zes jaar werd ik daarvan ver-
lost en ik kon weer als redacteur foto’s 
gaan regelen voor het nieuws.’

Het kwam toch nog goed met Theo 
Audenaerd. Hij werd beeldredacteur bij 
het Volkskrant Magazine, en de laatste ja-
ren deed hij als zodanig Sir Edmund. Hij 
meldt met genoegen dat hij na tien jaar 
Magazine het boek Andere ogen kon sa-
menstellen, 10 jaar eigenzinnige Neder-
landse fotografie, foto’s als kunstvorm.

Tot 28 februari zat hij bij Sir Edmund. 
En toen was het genoeg. Na een heftig 
jaar waarin hij een aantal mensen in zijn 
omgeving zag overlijden, besloot hij te 
kiezen voor de vrijheid, buitenspelen. ‘Ik 

had het gehad, ook doordat de dagelijkse 
reis tussen mijn woonplaats Ravenstein en 
Amsterdam me te veel werd.’ 

Drieëndertig jaar is hij voor de krant 
bezig geweest. In vakblad Villamedia liet 
hij weten het gevoel te hebben al die tijd 
opgesloten te hebben gezeten. ‘Ik wil nog 
van het leven genieten. Ik ben net 65 ge-
worden, dus moet nog blijven solliciteren. 
Bizar.’

‘Het heeft me wel gestoken, dat je als 
fotoredacteur altijd onzichtbaar bent. De 
fotograaf ziet zijn werk in de krant terug. 
Bij een goede foto krijgt hij alle lof, bij 
een slechte krijgt de fotoredacteur het ver-
wijt geen goede keuze te hebben gemaakt.  
Dat heeft toch wel aan me gevreten. 

‘Als redacteur ben je alleen de interme-
diair tussen tekst en beeld, de journalist en 
de fotograaf. Je moet ze allebei verstaan, 
ze spreken allebei een andere taal.’

Ondanks zijn frustraties kijkt hij toch 
met tevredenheid terug op zijn jaren bij de 
krant. ‘Ik heb er veel mooie dingen kun-
nen doen, grenzen opgezocht van wat er 
wel en niet kon, vooral in het Magazine. 
Het was voor mij een sport elke dag on-

Theo Audenaerd (foto) heeft 
nog geen pensioen, maar hij is 
toch opgehouden met werken. 
Hij wil  buitenspelen, nu het 
nog kan.

Foto Thomas Audenaerd



Buitenspelen na 33 jaar op de redactie

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Ooit kreeg ik, toen ik bij de radio werk-
te, de tip van een collega dat ik nog 

een sabbatical tegoed had, van een maand 
of drie. Iets dat niet noodzakelijk voor je 
werk was, maar toch iets nuttigs had.

Ik koos voor een cursus Spaans bij 
Regina Coeli in Vught, van twee weken. 
Een curso intensivo was dat, waarbij som-
migen van ons na een week klaagden 
dat het nogal zwaar was. Overigens, dat 
geklaag werd in vloeiend Spaans geuit. 
De rest van de tijd heb ik door Spanje 
gezworven.

Een andere cursus werd mij vlak voor 
mijn vut aangeboden. Zo’n duizend euro 
kostte die en hij duurde een week. In 
feite was de prijs tweeduizend euro want 
een echtgenote mocht ook mee. Die kon 
wellicht leren hoe je thuis moest worden 
opgevangen. Aanvankelijk bood ik het 
bedrijf aan om voor vijfhonderd euro die 
cursus niet te volgen. Tel uit je winst, 
maar niks hoor, geen sprake van.

PIZ heette het ding. Spreek die afkorting 
uit en je krijgt al een vermoeden. 

Pensioen In Zicht.
Ik kwam in een groep terecht van zo’n 

man (en vrouw) of twintig. Vijf dagen met 
artsen die vertellen dat één op de vijf zou 
dementeren, notarissen die overstelpt 
werden met indringend technische vragen 
van boze schoonmoeders die hun schoon-
dochters wilden onterven maar hun klein-
kinderen wel wat gunden, kringgesprek-
ken, toneelstukjes, en het ergst van alles: 
bejaardengym. 

Daar had ik iets op gevonden. Van een 
meniscusoperatie had ik een elleboogkruk 
overgehouden en die lag toevallig nog in 
mijn auto! Dank zij die kruk kon ik aan 
een van Dantes ergste hellekringen ont-
snappen, stiekem een fiets huren en een 
hele middag over de Veluwe crossen.

Louis Houët

In de rubriek Oud Papier vertellen oud-
redacteuren hoe zij cursussen deden, 
studies begonnen, diploma’s haalden, 
die in hun vak (vrijwel) ongebruikt 
bleven. Deze keer Louis Houët, pen-
sioen in zicht.

derweg een onderwerp te verzinnen 
om in beeld te brengen. Zo vroeg ik me 
eens af, in het kader van de verminderde 
consumptie van vlees, hoe je vlees kon la-
ten zien. Daar kwamen allerlei indringen-
de beelden uit, van varkensvlees, lams-
vlees, de slachterij. Het kostte me nogal 
wat moeite om dat erdoor te duwen bij het 
Magazine. Maar het lukte, en de reportage 
lokte veel reacties uit.’ 

Zoiets zou nu niet meer kunnen, mij-
mert hij aan de telefoon. Toen de Belgen 
kwamen, moest het Magazine veel vrouw-
vriendelijker worden, met meer glamour, 
ook voor de adverteerders. Dus de chef 
moest worden vervangen, de artdirector 
ook en Theo kon als beeldredacteur naar 
de nieuwe bijlage Sir Edmund. ‘Ik heb dat 
altijd met liefde en plezier gedaan’, merkt 
hij op, ‘maar de stress werd me eigenlijk 
te veel.

‘Er is ook zo veel veranderd. Destijds 
kwamen er gemiddeld per dag zo’n drie-, 
vierhonderd foto’s binnen. Tegenwoordig 
zijn het er minstens 15 duizend, dankzij 
de digitalisering van de fotografie. Dat ge-
klooi in de donkere kamer had wel wat, 
maar weinig fotografen zijn er rouwig om 
dat die misselijk makende geur van fixeer 

uit hun leven is verdwenen. 
‘Er is tegenwoordig een groter budget 

voor de beeldredactie, mede dankzij de 
bijlagen. En fotografen in vaste dienst 
kennen we niet meer, allemaal freelan-
cers, trouwens veel meer vrouwelijke fo-
tografen dan vroeger.’

Het kwam er niet of zelden van dat hij 
zelf erop uit kon om te fotograferen. ‘Ik 
moest het er altijd bij doen, naast mijn 
werk als fotoredacteur. Daar was eigenlijk 
de tijd niet voor.’

Toch was het fotograferen altijd zijn ei-
genlijk passie. Fotografie als nieuwsdra-
ger was het onderwerp waarop hij lang 
geleden afstudeerde in de sociologie. In 
zijn vrije tijd heeft hij de laatste jaren ook 
zijn woonplaats Ravenstein gefotogra-
feerd, eeuwenoud stadje aan de Maas. Hij 
heeft een boekje op stapel staan met foto’s 
van de kelders onder de huizen in Raven-
stein. ‘Die kelders zijn altijd gebleven’, 
vertelt Theo, ‘ondanks alles wat er boven 
de grond gebeurde. Het is het intiemste 
deel van het huis. De bewoners schamen 
zich soms voor wat ze er allemaal hebben 
opgeslagen en nooit opgeruimd.’

Hij heeft ook een fotografisch oog voor 

de veranderingen in de Brabantse natuur 
langs de Maas. ‘Daar staan bakenbomen, 
hoge populieren van soms al zestig jaar 
oud, aan de hand waarvan schippers hun 
koers vonden over de rivier. Die bomen 
zijn nooit gesnoeid, dus de een na de an-
der valt nu om. Dat is vrij spectaculair. En 
als ze eenmaal plat liggen, zet ik ze op de 
foto. Misschien dat daar straks ook een 
boek van komt.’

Jacques de Jong
Met dank aan Douaa Bagou van Villamedia.



Lars Meiners, voorheen redacteur Binnenland bij 
de Volkskrant, later uitgever Boekscout, heeft na zijn 
uittreden daar een boek geschreven in de cate gorie 
Psychologie en Persoonlijke ontwikkeling, Omarm 
je schoonmoeder in vijf stappen. 
Volgens Lars merk je bij het lezen dat je jezelf met 
een hoop gedachten een oor aannaait, zonder dat je 
het beseft. Daardoor communiceer je niet altijd goed 
en gaan er dingen mis. Zijn boek gaat over leren 
en doen. ‘Dit boek leert je bewuster communice-
ren. En heb je het uit, dan kun je zonder risico’s je 
schoonmoe der onder ogen komen.’

Handleiding communiceren

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 
Als een artikel gezet was, werd er 

een drukproef getrokken. Een le-
gertje correctoren zat klaar om de tekst 
op onregelmatigheden te controleren. 
Maar er bleef wel eens een fout staan. 
Zo was er een kwestie met DAF – daar 
had ikzelf de schuld van. Daar moest 
een aantal mensen ontslagen worden, 
het bedrijf wilde van 150 mensen af. In 
de kop boven het artikel stond echter 
1500. Dat pikte DAF niet en ik moest 
bij redactiechef Overeem op het matje 
komen. Wat kon ik zeggen, ik had per 
abuis een nulletje te veel gepakt en 
niemand had het opgemerkt, correcte 
niet, redactie niet, niemand. 
En dan die kop op de sportpagina over 
voetbalclub ONA: Onanisten trekken 
zegevierend af.                             K.K.
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Van april 1976 tot en met augus-
tus 1988 was Guus van Holland 
sportredacteur bij de Volkskrant, 

daarna ging hij naar NRC Handelsblad. 
Hij was niet alleen sportredacteur, maar 
zelf ook een sportman, een hardloper en 
een wielrenner. Hij liep de afgelopen tien 
jaar zeven halve marathons en vele tien-
kilometers, de laatste met een persoonlijk 
record van 52 minuten.

Een goed jaar geleden werd bij hem een 
lichte vorm van prostaatkanker ontdekt, 
met een tumor op een gevaarlijke plek. 
Hij doet niet moeilijk over zijn verhaal, 
‘transparant’ noemt hij het zelf.

Guus: ‘Kort tevoren had mijn zoon van 
32 zaadbalkanker gekregen met uitzaai-
ingen naar zijn rug. Zijn zieke bal werd 
verwijderd en vervangen. Voor de uitzaai-
ingen kreeg hij zes chemokuren van een 
week. Dat was nogal heftig. 

‘Toen hij daarmee klaar was, kon ikzelf 
kiezen tussen zeven dagelijkse bestralin-
gen met een hormoonkuur van een half 
jaar, of een algehele verwijdering van 
mijn prostaat. Ik koos voor het laatste, 
omdat dat minder tijd zou vergen: twee à 
drie dagen. Het moest binnen een half jaar 
gebeuren, anders zou het erger kunnen 
worden, met uitzaaiingen en alle gevolgen 
van dien.

‘Op 28 augustus werd ik in het Antoni 
van Leeuwenhoek geopereerd. De opera-
tie slaagde, maar er deden zich veel com-
plicaties voor, waardoor ik uiteindelijk 
nog twee maanden in het ziekenhuis 
moest verblijven met enorme pijn. Brute 
pech, werd gezegd. Half november kwam 
ik thuis met vijf slangen uit mijn buik plus 
een katheter. 

‘Een fysiotherapeut vertelde me dat ik 

driemaal tien minuten per dag mocht wan-
delen, maar ook dat ik in mei weer vijf 
kilometer zou kunnen hardlopen. Dat viel 
zwaar tegen, vooral omdat nog niet alles 
was hersteld. 

‘Toen ik in februari te horen kreeg dat 
ik ‘schoon’ was, ben ik een keer gaan 
hardlopen: drie, vier kilometer. Dat kostte 
moeite. Maar ik besloot me in te schrijven 
voor de Leiden Marathon, tien kilometer, 
op 27 mei.’

Hoe kwam je erop daaraan een actie 
vast te knopen?

‘Dat kwam ik tegen op de inschrijvings-
website. Je kunt daar een actie starten 
voor het kankerbestrijdingsfonds. Heb ik 
gedaan. 

‘De reden laat zich raden. Mijn zoon, ik-
zelf, velen in mijn omgeving – en in het 
ziekenhuis – kregen met kanker te maken, 
enkelen zijn er het afgelopen jaar aan 
overleden, een paar vrienden en goede 
kennissen, zoals IOC-lid Hein Verbruggen, 
sportbestuur der Paul Ruijsenaars en deze 
week mijn oud-collega Marc van Lombeek 
(tv-wielerverslaggever van de BRT/VRT). 
Deze mensen hielden mij voortdurend op 
de hoogte van hun proces.’

Tien kilometer binnen het uur lijkt me 
wat je noemt ambitieus.

‘Ik heb het eerder gekund. Daarom heb 
ik dat als doel gesteld.’

Hoe ziet jouw training eruit? Je was 
toch al een geregelde hardloper?

‘Vooralsnog train ik eenmaal per week. 
Tussen drie en acht kilometer, steeds met 
een snelheid van zes minuten per kilome-
ter. Dat is aardig hard al, vind ik. Tegen 
de tijd dat de wedstrijd nadert,  moet ik 
twee keer per week tien kilometer gelopen 

hebben. Misschien sluit ik wel weer aan 
bij mijn oude hardloopgroep voor speci-
fieke trainingen. Ik heb een hartslagmeter 
aangeschaft, en onderga binnenkort in het 
ziekenhuis een fietstest omdat mijn hart-
slag wat laag is geworden.’ 

Wat moet je actie opbrengen? Op wel-
ke manier ga je dat bereiken?

‘Mijn doel wat betreft geld was aanvan-
kelijk 500 euro. Ik heb de acties op Face-
book en Twitter gezet. En ik heb per e-
mail veel vrienden, kennissen en buren 
benaderd met de vraag om een donatie. 
De opbrengst steeg snel. Ik verhoogde het 
streefbedrag stapsgewijs naar 2000 euro. 
Die mijlpaal heb ik intussen overschre-
den. Maar er kan nog veel meer bij.’

Speelt je interesse voor het boeddhisme 
een rol?

‘Ik leef volgens boeddhistische inzich-
ten. Vrijgevigheid en vriendelijkheid voor 
jezelf en voor je medemensen staan bij 
mij in hoog aanzien. Belangrijker is voor 
mij het leed dat ik heb gezien en ervaren, 
niet alleen bij mijn zoon en bij mijzelf. 
Angst om de ziekte te krijgen of om niet 
te genezen hebben mijn mentaliteit veran-
derd. Door te sporten (naast golfen, fietsen 
en hardlopen) kan ik proberen mezelf ge-
zond te houden.

‘Met mijn actie overtuig ik veel mensen 
van de ernst van deze ziekte. Dat is tot 
nu toe gebleken uit de talrijke reacties en 
giften. Donaties gaan rechtstreeks naar het 
KWF.

‘Ik loop alleen maar, gewoon om me 
goed te voelen. Dat ik dat nog steeds kan. 
En die ziekte mag nooit meer terugkomen, 
bij mijn zoon niet en bij mij niet.’

Jacques de Jong
Guus’ actiepagina

Guus van Holland (69) is van plan op 27 mei de 
tien kilometer van de Leiden Marathon te lopen, en 
wel binnen het uur. Bijzonder? Ja. Een goed half 
jaar geleden is hij geopereerd aan prostaatkanker.  
Vandaar zijn actie om voor het Koningin Wilhelmi-
na Fonds minimaal 2000 euro op te halen.

HARDLOPEN
tegen de kanker

http://acties.kwf.nl/kopop?nieuw=0
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TOn SiJBRAndS vertelde me meer dan eens met 
weemoed en liefde hoe hij in vroeger jaren zijn kopij 
voor de damrubriek op vrijdagmiddag kwam inleveren bij 

‘meneer Overeem’. Deze centraal op de redactie geposteerde 
redactiechef, om wie niemand heen kon, zorgde hoogstpersoon-
lijk dat de tekst op de zetterij belandde en dat de diagrammen 
werden gemaakt. Ook de drukproeven bekeek hij nog eens 
secuur.

Zo zal het ook zijn gegaan met de schaakrubriek en de bridge-
rubriek. In die tijd - de jaren zeventig en tachtig - kregen de 
denksportliefhebbers wekelijks een volledige, toen nog levens-
grote pagina voorgeschoteld, als vierde sportpagina.

Sinds rond de eeuwwisseling een einde kwam aan deze opzet 
kwamen de denksporten geleidelijk steeds meer in de verdruk-
king. Om een pagina uit te sparen werden de rubrieken in 
eerste instantie naar de onderkant van de normale sportpagina’s 
verbannen. Dat werd later weer teruggedraaid, maar de pagina 
moest toen worden gedeeld met de puzzels. Bij de schepping 
van Sir Edmund kregen ze daar gelukkig weer een tamelijk 
logische en veilige plek: na wetenschap en voor de puzzels. 

Al deze veranderingen brachten wel met zich mee dat de ru-
brieken het met steeds minder ruimte moesten doen. Met name 
dammen en bridge krompen in. Dit had tot gevolg dat er minder 
regels konden worden besteed aan de inleidende teksten. Maar 
goed, denksportliefhebbers konden toch elke zaterdag over hun 
favoriete sport lezen. 

Begin dit jaar sloeg het onheil toe. Gert Ligterink, Ton 
Sijbrands en Kees Tammens werden overvallen door een 
telefoontje van Philippe Remarque, waarin hij het einde van 
de wekelijkse denksportpagina’s aankondigde. Op 24 februari 
stonden hun rubrieken voor het laatst in de krant. Er kwam een 
einde aan een jarenlange traditie. Dammen en bridgen ver-
dwenen geheel uit de krant. 

Voor de schaakrubriek van Gert Ligterink is bij nader inzien 
een uitzondering gemaakt. Daar is nu een plaatsje voor inge-
ruimd op een van de maandagse sportpagina’s. Van de landelijke 
kranten heeft alleen De Telegraaf nog een volledige zaterdagse 
denksportpagina. Vroeger hadden alle kranten zo’n pagina.

De hoofdredactie heeft laten weten dat het besluit om te stop-

pen niet ligt aan de kwaliteit van de dam- en bridgerubriek. 
Daar is alle lof voor. De analyses van Sijbrands worden door 
dammers op alle niveaus ter harte genomen en Tammens heeft 
in de bridgewereld een grote aanhang. Hij gaat zich richten op 
nieuwe schrijfopdrachten. 

Ombudsman Jean-Pierre Geelen, die de lezers op de hoogte 
bracht over de achtergronden van het besluit van de hoofdre-
dactie, heeft laten becijferen dat Sijbrands in 42 jaar exact 2180 
rubrieken heeft geschreven. Tammens in 22 jaar 1152. Voor 
beiden geldt dat ze uiteraard niet blij zijn met de verminde-
ring van hun inkomsten, maar ze betreuren ook ernstig dat hun 
geliefde sporten de vaste plek in de krant kwijt zijn. 

De beslissing van de hoofdredactie heeft met geld te maken. 
Er moet op de redactie bezuinigd worden. In dit kader verdwij-
nen niet alleen een aantal (vooral oudere) vaste collega’s bij de 
krant die met een speciale regeling vertrekken, maar ook valt 
dus het doek voor sommige medewerkers.

Vier jaar geleden dreigde al een soortgelijk scenario. Maar 
toen kwamen er zoveel protesten uit de dam- en bridgewereld 
dat de hoofdredactie de plannen terugdraaide. Ook nu is weer 
geprotesteerd, maar aan het besluit viel deze keer kennelijk niet 
te tornen.

Max Pam - schaker en liefhebber van denksporten - noemde 
Ton Sijbrands onlangs in zijn Volkskrant-column de enige 
legen darische, nog levende sportman van Nederland. Deze 
column ging onder meer over verkeerd begrepen sarcasme. 
Aan deze ontboezeming zullen we onze handen dus maar niet 
branden. Als Ton zelf mocht kiezen dan zou hij deze titel - zij 
het helaas postuum - verlenen aan zijn idool Piet Keizer.

Zeker is wel dat met het verdwijnen van Ton Sijbrands uit de 
Volkskrant afscheid is genomen van een onvergetelijke en uiter-
mate sympathieke collega.

Hij gaat zich nu volledig richten op het verder schrijven aan 
zijn biografie. Die biografie - en hij heeft vele delen in ge-
dachten - zal vooral gaan over zijn belevenissen op het dam-
bord. Een damtechnische biografie dus. Ton Sijbrands heeft de 
Volkskrant in de damwereld en ver daarbuiten een grote naam 
bezorgd. Waar hij binnenkwam, daar kwam ook de Volkskrant 
binnen. Doodzonde dat hier zo’n abrupt einde aan is gekomen.

Jan van Capel

Ton Sijbrands

Kees Tammens

Gert Ligterink

Denksporten 
in de verdrukking

Dammen en bridgen zijn vorige maand na tientallen ja-

ren uit de Volkskrant verdwenen. Het schaken heeft nog 

een hoekje gekregen bij de maandagse Sport. 

Jan van Capel haalt de geschiedenis op.


