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Gaat Facebook verdwijnen? Nee, Arjen Lubach, éénoog in het 
land der blinden, vecht tegen de bierkaai. Facebook kan wél 

veranderen. Andere eigenaar, andere regels, 
andere clientèle, andere naam, maar ver-
dwijnen, nee.

Facebook is een aanwinst in een lange 
reeks technische vernieuwingen die onze 
civilisatie al sinds de uitvinding van het wiel 
laat draaien.

Er was altijd verzet. Nog maar een eeuw 
geleden verlieten boeren hun erf om met de 
hooivork auto’s tegen te houden. Henry Ford reageerde erop 
door T-Fords zo goedkoop te maken dat elke heikneuter zich er 
een kon  permitteren. 
In een documentaire zag ik een keer oude cowboys die niet 

uitgepraat raakten over de zegen van de jeep.  
Als een mens mag kiezen tussen een paard en een Tesla kiest 
hij een Tesla. Daar kun je vergif op innemen.
Erasmus moest het nog met een paard doen. Als hij van Brussel 

naar Basel reed om zelf zijn kopij bij de drukker af te leveren, 
kwam hij geradbraakt aan. Het belette hem niet om de revo-

lutionaire technologie van het zetten en drukken van nabij te 
volgen. Erasmus zou, weet ik omdat ik hem gelezen heb, voor 
Facebook zijn geweest – maar ook voor Arjen Lubach, ja, zo was 
hij, goed katholiek.

Op tv zagen we Zuckerberg in de weer met een Amerikaanse 
senaatscommissie. Je zag er vooral domoren 
die nogal onnozel tegen Facebook te hoop 
lopen, digitale sufferds, die toevallig wel het 
machtigste land ter wereld leiden.

In Nederland, weet ik, is het minstens zo 
erg. Geen wonder dat geen parlementariër 
zich over Facebook uitliet, zoals de politiek 
redacteur van de NRC schreef. 

Nee, noem mij een stuk of wat parlementa-
riërs met verstand van techniek.

Het armzalige niveau waartoe we in Nederland – geestelijk 
gesproken – zijn afgezakt, betreft niet alleen de technologie. 
Het omvat meer. Uit een recent rapport van de inspectie over 
het onderwijs blijkt dat steeds minder kinderen kunnen lezen. Je 
vraagt je af of er een verband is. 

Moeten we ons zorgen maken? Nee, ik denk dat de meeste 
mensen altijd tegen heug en meug hebben gelezen. Ze zijn dol-
blij dat ze er dankzij Facebook van verlost zijn. Net als de cow-
boys van hun paarden.
Willem Kuipers          wiewiewie.nl

Facebook

De datum doet in eerste instantie 
een grap vermoeden, maar het is 
bittere ernst: per 1 april van dit 

jaar is het beroemde bijkantoor van de 
Volkskrant, café Hesp aan de Weesper-
zijde, verkocht. Eigenaar Han van Beek 
heeft het voormalige journalistencafé, de 
inboedel en de woningen boven het lokaal 
en het restaurant overgedaan aan Andreas 
Wolff, de uitbater van het verderop aan de 
Weesperzijde gelegen etablissement De 
Ysbreeker.

Café Hesp, dat eigenlijk De Posthoorn 
heet, bestaat al sinds 1897 en werd tot 
1991 gerund door drie broers Hesp, Joop, 
Ton en Theüs, die er in stofjas de scepter 
zwaaiden. Van Beek kwam er als kelner in 
dienst in 1972 en nam het bedrijf in 1991 
over. Na 27 jaar draagt de 65-jarige Van 
Beek het stokje over. 

Hesp is in die periode uitgegroeid van 
een café dat nog op zondag gesloten was, 
tot een goedlopende tent met een fors 
terras aan het water voor tweehonderd 
dranklustigen. De nieuwe eigenaar gaat 
het café wat optimaliseren. 

‘Ik had de neiging met de zaak een beetje 
het randje op te zoeken, soms er iets over-
heen te gaan’, vertelt Van Beek. Het kon er 
flink aan toegaan. Wie op zomerse dagen 

langs de Weesperzijde kwam, trof vaak in 
het gras halfnaakte zonaanbidders aan, die 
in de avond flink aan het barbecuen sloe-
gen. Dat kwam Hesp en omgeving op de 
benaming Klein Leidseplein te staan. Ook 
varende dagjesmensen meerden aan. Van 
Beek heeft meegemaakt dat hij twee wc-
brillen miste in de toiletten. Buitgemaakt 
door bootjesstrippers die zo’n bril wel 
konden gebruiken op hun vaartuig. 

De nieuwe eigenaar Andreas Wolff (54) 
zegt dat er na de overname niet veel gaat 
veranderen in Hesp. Aan de muren hangen 
foto’s van Volkskrant-redacteuren, zoals 
een zeer nostalgische met Harry Lock-
efeer, Henk Huurdeman, Bob Groen 
en Hans Goessens. ‘Dat blijft allemaal 
hangen’, verzekert Wolff. Ook kran-

tenpagina’s en een aandenken aan ober 
Martin blijven gespaard. ‘Alles wordt de 
komende dagen ingescand en teruggehan-
gen. De foto’s worden onderdeel van onze 
nieuwe menukaart.’ 

Verder zullen er wat kleine wijzigingen 
worden uitgevoerd . De tafeltjes krijgen 
een nieuw lakje, de detonerende tafel op 
de plek waar eens de vermaarde telefoon-
cel stond, gaat verdwijnen, er komen een 
nieuwe keuken en een andere kok, het 
terras buiten wordt aangepakt. ‘En op ter-
mijn een nieuwe toog met een echt zinken 
blad, zoals je dat in Parijse cafés hebt’, 
aldus Wolff. 

Tegelijk met Hesp heeft Van Beek ook 
zijn Spaanse restaurant/tapasbar De Ar-
royo aan de Weesperzijde verkocht. Daar 
openden twee vrouwelijke horecaonder-
nemers eerder deze maand Côte Wispe, 
bar/restaurant. 

Peter van den Berg

Nieuwe eigenaar voor bijkantoor Hesp

Nachtje Volkshotel
Martin Rep, voormalig redacteur Bin-
nenland, is onlangs een nachtje overge-
bleven in het Volkshotel, voorheen de 
Volkskrant. Zie zijn avonturen uitgebreid 
op zijn website.

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
https://www.martinrep.nl/verhalen/volkshotel1.html
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‘Een gebeurtenis kan vandaag 
belangrijk zijn en overmorgen 

weer vergeten. Dat heb ik bij de krant wel 
geleerd. En daar maak ik in deze baan ook 
gebruik van. Gaan we iets nu of later naar 
buiten brengen?’ Ellen van den Boom-
gaard (57) kijkt terug op tien jaar Volks-
krant, tussen 1987 en 1997. Ze begon des-
tijds als ‘assistent chef redactie’ bij Paul 
Kouwenberg, toen redactiechef. Intussen 
is ze gestegen tot manager externe com-
municatie en voorlich ting bij VUmc, ze 
geeft leiding aan twaalf collega’s.

‘Wat wij te vertellen hebben, is de moei-
te waard. Hier wordt bijvoorbeeld veel 
wetenschappelijk onderzoek gedaan. De 
uitkomsten daarvan kunnen patiënten mo-
gelijk verder helpen. Dat kunnen wij dan 
als positief nieuws naar buiten brengen. 
Goed nieuws is geen nieuws, zeiden ze 
altijd bij de krant. Daar ben ik het in ons 
geval dus niet mee eens. Wat dat betreft 
heb ik een mooie baan. Maar de tijd bij de 
krant heeft me wel gevormd, ja.

‘Laatst zat ik een paar stukken terug te 
lezen uit de tijd dat ik voor Media werkte, 
recensies. Nounou. Ik schrok van mijn 
eigen arrogantie. De krant stond bekend 
als azijnpisser. Een recensie kon mensen 
maken of breken. Dat is de macht van de 
krant. Wat dat betreft was de Volkskrant 
wel een instituut. Daar ging ik toen in 
mee, maar achteraf kijk ik daar anders 
naar. Artiesten die net beginnen, hoef je 
niet meteen af te branden. Als je het slecht 
vindt, kun je ook kiezen er niet over te 
schrijven. 

Ze merkte het ook in de ochtendverga-
deringen bij de bespreking van ‘de krant 
van vandaag’. ‘Waarom hebben wij dat 
niet? Er werd eerst opgemerkt wat andere 
media wel hadden en wij niet. Dat was 
vaak de insteek. Bij uitzondering merkte 
de hoofdredactie op dat er iets goed was 
gedaan. Volgens mij helpt het meer als je 
positief begint. Ook collega’s konden le-
lijk tegen elkaar uitpakken. Ik kwam in de 
knel met die mentaliteit.’

Hoe was je bij de krant gekomen?
‘Op een advertentie. Ik kwam als as-

sistent bij Paul Kouwenberg te werken, 

voor halve dagen. Ik moest de krant in-
delen, dat wil zeggen op de verschillende 
pagina’s ruimte vastleggen voor adverten-
ties en IM’s. Daarnaast bleef ik studeren: 
Nederlandse letterkunde gedaan, met als 
bijvak onder andere auteursrecht. 

‘Toen de beeldschermen kwamen voor 
de opmaak, werd ik productie-assistent. 
Samen met onder anderen Henk Brands-
ma ging ik pagina’s opmaken. Na verloop 
van tijd wilde ik wel redactioneel werk 
gaan doen. Zo kwam ik op de redactie Me-
dia. Daar nam ik de rubriek Vandaag over 
van Truus Ruiter. Die ging naar Kunst. 

‘Ik werkte onder anderen met chef Kees 
Los, Frank van Zijl, Greta Riemersma, 
Marcel van Lieshout, Ronald Ockhuy-
sen. En met jou nog een tijdje. Ik deed 
previews van tv-programma’s, ik schreef 
over de commerciële en publieke omroep 
en ik stelde necrologieën samen.

‘’s Avonds ging ik in Utrecht de deel-
tijdstudie Journalistiek doen. Weer later 
schoof ik door naar de redactie Internet, 
bij Theo Stielstra.

Hoe keek je tegen je collega’s aan?
‘De redactie was wel een soort heilig-

dom op de krant. De man van de adverten-
ties werd ’s ochtends bijna weggekeken. 
Advertenties, dat was een beetje vies, dat 
was commercie. 

‘Er heerste wel een groot arbeidsethos. 
Vooral ’s avonds werkte iedereen zich 
uit de naad, allemaal gericht op hetzelfde 
doel. En bij grote gebeurtenissen gingen 
we er helemaal voor, de Golfoorlog, de 
val van de Berlijnse Muur. Daar kwamen 
prachtige kranten van.

Hoe voelde jij je daarbij?
‘In het begin was ik danig geïmponeerd. 

Maar op de duur kon ik er wel in mee-
komen. Ook veel gelachen met types als 
Victor Lebesque en Peter van den Berg. 
Gekke dingen waren er ook, zoals van dic-
tafonist Cor van Staveren, die in een tekst 
optikte ’We are the back man stichting’, 
Wiardi Beckman stichting. Ik ging altijd 
met plezier naar mijn werk. Ik zie ook nog 
wel een aantal mensen uit die tijd.’

Toch kwam ze met haar eigen gevoel in 
de knel. Ze noemt de arrogantie van de re-
dactie ten opzichte van de buitenwereld. 
‘De azijnpissers. Dat herkende ik achteraf 
ook in mijn eigen stukken.’ Maar ook de 
negatieve benadering van de redacteuren 
ten opzichte van elkaars prestaties werkte 
weinig bemoedigend. 

‘Ik wilde ook wel meer meedenken over 
het beleid van de krant, hoe het verder zou 
moeten. Maar daar kwam het niet van, ik 
kwam er niet tussen.’

Hoe liep het verder?
‘In 1997 werd ik benaderd door Scripta 

Media, uitgever van een reeks corporate 
magazines voor uiteenlopende bedrijven, 
zoals Deloitte & Touche, Ikea. Ik werd 
hoofdredacteur van zeven van die bladen. 
Ik had een mooie mix van uitgaven. 

‘Het ging niet alleen over het roeptoete-
ren hoe goed bedrijven wel waren, maar 
ook over meer aansprekende onderwer-
pen. Ik gaf er leiding aan verschillende 
teams voor  verschillende bladen. Voor 
Ikea bijvoorbeeld gaven we een soort fa-
milieblad uit met een oplage van ander-
half miljoen.’ 

Ellen van den Boomgaard.          Foto’s Jacques de Jong

Ellen van den Boomgaard, manager communicatie

Niet alles vertellen, maar nooit liegen
Ellen van den Boomgaard (57) 
kijkt terug op tien jaar Volks-
krant. Intussen geeft ze zelf 
leiding aan een legertje voor-
lichters bij het VU-ziekenhuis, 
VUmc.
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Dat deed ze zes jaar. En toen volgde 
de omslag. Tijdens het skiën in de bergen 
van Oostenrijk voelde ze zich plotseling 
doodziek, buiten adem, pijn op de borst, 
pijn in de armen. In het ziekenhuis bleek 
haar aortaklep beschadigd te zijn. Ze 
kreeg een openhartoperatie.

‘Dat was ingrijpend. Het was een breek-
punt. Ik ben gaan nadenken over mezelf, 
over het leven, wat ik nog wilde. Het 
leidde ertoe dat ik mijn relatie beëindig-
de, mijn ontslag nam en van Muiden naar 
Amsterdam terugverhuisde. 

‘Het was een compleet nieuwe start en 
het voelde allemaal wel oké. Ja, ik zit hier 
mooi, vlak bij het Vondelpark, samen met 
Edgar Buhrs met wie ik nu getrouwd ben.

Maar dan een nieuwe baan?
‘Ik had al contact met Ikea. En ze vroe-

gen me als corporate communication ma-
nager voor de Nederlandse afdeling. Ik 
kwam er op de afdeling Marketing, voor 
de persberichten, de pr en de externe com-
municatie. Ik organiseerde ook mediatrai-
ningen. 

‘Ikea is een internationaal bedrijf, dus 
ik moest ook veel reizen. Negen jaar heb 
ik dat gedaan, maar toen werd de afde-
ling gereorganiseerd. Ik kon me daar niet 
in vinden  en dacht: ik neem ontslag. Ik 
heb mijn opvolger ingewerkt en ben weg-
gegaan.

‘Maar juist toen viel mijn man van de 
trap en verbrijzelde een ruggenwervel. Hij 
moest een half jaar revalideren, dus hij 
had in die tijd ook geen werk – hij is free-
lance chef-kok en heeft gekookt in ver-
schillende sterrenrestaurants. Tussendoor 
deed ik nog wel wat klusjes.’

Toen kwam het VU medisch centrum in 
beeld?

‘In 2013 kon ik bij het VUmc terecht, 
het ziekenhuis van de Vrije Universiteit, 
manager externe communicatie. Ik heb 
de leiding over twaalf personen. Ik viel 
met mijn neus in de boter met de afhan-
deling van de affaire Eyeworks . Deze tv-
producent had bij de spoedeisende hulp 
stiekem patiënten gefilmd en dat uitge-
zonden als reality tv. Het ziekenhuis had 
wat uit te leggen. Die zaak heeft de kop 
gekost van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur en ook de directeur communicatie 
moest weg. Mijn credo in dit soort zaken: 
je hoeft niet alles te vertellen, maar je mag 
niet liegen.’

Was het leidinggeven ooit je streven?
‘Nou, ik vind het leuk om management-

taken te doen. Erop letten of iemand goed 
op zijn plek zit. Sturen. Ik heb ook de 
overtuiging dat een positieve benadering 
van medewerkers meer effect heeft dan 
dat je iemand afzeikt zoals op de krant 
gebeurde. Dat neemt niet weg dat ik wel 
degelijk iemand erop kan aanspreken als 
er iets mis is gegaan. En ik vind commu-
nicatie ook leuk. Ik heb een mooie baan.’

Nu staat er een fusie van twee Amster-
damse ziekenhuizen voor de deur, AMC 
en VUmc. Grote klus, voor jou ook?

‘Ja, het gaat straks om totaal 17.500 per-
soneelsleden, bij VUmc achtduizend, bij 
het AMC 9.500. 

‘Er is nu de fusie van de besturen aan de 
gang. Daar hoort veel communicatie bij, 
eerst intern en meteen daarna ook extern. 
Dan volgt de juridische fusie – en hoe lang 
die gaat duren, weet ik niet. Het is een 

complexe operatie. Er moeten ook twee 
verschillende culturen in elkaar gescho-
ven worden.’

Hoezo verschillend?
‘VUmc wordt betiteld als meer behou-

dend, van christelijke oorsprong. AMC 
’ers noemen zichzelf graag Anarchistisch 
Medisch Centrum.’

En straks moeten persvoorlichting van 
AMC en de communicatieafdeling van 
VUmc ook samengaan.

‘Dat wordt nog spannend en een leuke 
klus om aan te werken.’

Nu zit oud-collega Marc van den Broek 
toevallig als voorlichter bij het AMC. 
Worden jullie concurrenten?

‘Nee, we blijven collega’s. Alleen weet 
ik niet wie er blijft zitten of weg moet. 
Trouwens, als gevolg van de fusieplannen 
kwam ik Marc weer tegen. Die vertelde 
me over de Volksknar. Vandaar dat wij nu 
hier bij elkaar zitten.’

Jacques de Jong



Eigenlijk kan het helemaal niet. Een 
krant beginnen zonder website, laat 
staan een app. Toch deed Argus dat 

een jaar geleden. De krant heeft nu twee-
duizend abonnees. Genoeg om van te blij-
ven bestaan, te weinig om de medewer-
kers van te betalen. 

De hoofdredacteuren Rudie Kagie 
en  Paul Arnoldussen zijn trots op hun 
tweewekelijk se peuter. In journalistencafé 
Scheltema vertellen ze graag over de con-
ceptie, de eerste maanden en hoe hun kind 
het nu maakt.

Ze kijken om zich heen en beginnen te 
vertellen over het café. Hier zat twee jaar 
geleden een vriendengroepje te praten. Op 
dat moment was het gespreksonderwerp – 
te verwachten – de opiniebladen van van-
daag. Ze misten de spanning van de jaren 
zestig en zeventig. Arnoldussen: ‘Je ver-
heugde je erop woensdag naar de kiosk te 

gaan voor een krantje.’ Dat gevoel wilden 
ze terug. Het idee voor Argus was gebo-
ren. Dat de meeste mannen en vrouwen 
(net) met pensioen zijn, vormde geen be-
letsel. Als journalisten van de oude stem-
pel wilden ze juist doorgaan met hun pas-
sie. En niet te vergeten, onbetaald. Want 
de waardering van mensen is genoeg.  

Een krant beginnen anno 2017? Hoe on-
derscheid je je dan?

Arnoldussen: ‘Wij houden meer van 
woordjes dan van plaatjes. En nergens is 
een advertentie te bekennen. Dat is het 
grote verschil tussen Argus en andere 
kranten. Wij schrijven achtergrondver-
halen die de hele pagina vullen. Tegen-
woordig moet alles kort zijn. De ruimte is 
idioot beperkt. Er wordt meer ruimte vrij-
gemaakt voor plaatjes dan voor woordjes. 
Daardoor is er veel minder diepgang. Dat 
maakt het vak minder leuk. Wij doen het 
anders. En daar houden sommige mensen 

van. We worden toch niet voor niets door 
minimaal 2000 abonnees gelezen?’

Ik pak het eerste nummer en het recent-
ste nummer erbij. Het eerste wat me opvalt 
zijn inderdaad de enorme lappen tekst. En 
ja, het klopt wat de mannen zeggen: veel 
meer woordjes dan foto’s. Ik tel in het 
eerste nummer ongeveer zes grote en tien 
kleinere verhalen. In de jongste aflevering 
tel ik tien grote en tien kleine verhalen. En 
er is meer kleur dan in het begin, zowel in 
de koppen als in de foto’s. Het aantal van 
24 pagina’s is hetzelfde. 

Het accent lijkt iets te zijn verschoven 
van de actualiteit naar rubrieken. De eer-
ste tien pagina’s worden nu met actuele 
verhalen ingevuld, daarna komen de ru-
brieken; Hersens door Dick Swaab, Ach-
terwaarts over vroeger en flink wat pa-
gina’s over boeken en cultuur. 

Arnoldussen vertelt dat het doel is de 
lezer te verrassen met onderwerpen 

Argus: meer woordjes dan plaatjes

https://www.facebook.com/argusopiniekrant/
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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 onver-
holen genoegen in zijn herinneringen en 
schrijft  ze net zo makkelijk op. 

Uit het lood
Ze kwamen het maken van een krant 

bekijken, zo’n tiental leuke jongetjes 
van elf of twaalf jaar. Van een school 
of van een tehuis, precies weet ik het 
niet meer. Voor elk van hen maakte 
ik een regeltje in lood met hun naam. 
Groot succes. Netjes afgezaagd, op for-
maat van de naam, leuk ‘stempeltje’. 

Ook de leider wilde dat wel. Vooruit, 
de Volkskrant was de beroerdste niet. 

In de kantine werd de hele klas 
onthaald op limonade en een broodje. 
Na dit bezoekje ging ik weer aan het 
zetten van koppen en advertenties. Tot 
mijn grote schrik miste ik een aantal 
koperen matrijzen uit mijn zetkast.

Die jongens...! Ik rende naar boven, 
naar de kantine en sprak de leider aan. 
Die greep direct stevig in. Matrijzen en 
stempeltjes inleveren en geen limo-
nade! Beteuterd gaven zij alles terug. 

Kleine gauwdiefjes!            
             K.K.

Gretig stapte ik in 1965 bij de Volks-
krant binnen, als 21-jarige die niets  

liever wilde dan jour-
nalist worden. De 
eerste jaren weliswaar 
op het archief, maar 
binnen is binnen, dacht 
ik – terecht, bleek.

Maar tien jaar later 
begon er toch iets te 
knagen. Had ik met die 
gretigheid mijn gymna-
siumdiploma eigenlijk 
niet verkwanseld? Van het gymnasium 
hoorde je toch naar de universiteit door 
te stromen?

Dus schreef ik mij in 1976 alsnog in bij 
de Universiteit van Amsterdam voor de 
studierichting politicologie – sloot mooi 
aan bij mijn wens naar de parlementsre-
dactie door te schuiven. Naast mijn werk 
op de redactie Binnenland – veel avond- 
en nachtdienst – had ik voldoende tijd om 
overdag naar colleges te gaan.

Daar werd ik onder meer gekneed in de 
meer marxistische kanten van de politieke 
wetenschap door een oude bekende: 

Geert Jan van Oenen, die nog als redac-
tiebediende op de krant had rondgelopen.

Tussen het bestuderen van de stan-
daardwerken van Ralph Milliband, Karl 
Popper en Arend Lijphart door voltrok zich 
ook het conflict met hoofdredacteur Jan 
van der Pluijm, die tegenhield dat ik naar 
de Haagse redactie kon verhuizen. Het 
geschil leidde tot mijn vertrek bij de Volks-
krant, eind 1976, en mijn overstap naar 

de parlementsredactie 
van Het Parool.

Op de Haagse redactie 
kwam ik binnen met de 
val van het kabinet-Den 
Uyl: het begin van de 
historische formatie van 
het tweede kabinet-Den 
Uyl dat er nooit kwam, 
was mijn vuurdoop. 
Manmoedig probeerde ik 

dat verslaggeverswerk – vaak tot diep in 
de nacht – te combineren met de colleges 
van het tweede studiejaar in Amsterdam, 
maar ik zag al spoedig aankomen hoe dat 
ging aflopen.

De politieke praktijk was oneindig veel 
interessanter dan alle wetenschappelijke 
theorieën bij elkaar. In 1978 legde ik me 
erbij neer: deze gymnasiast ging zijn 
scholing aan de universiteit niet verzilve-
ren met een bul.

Maar het werk dat ik al die jaren heb 
mogen doen, was vele malen leuker.

Bert Steinmetz

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 Bert Steinmetz, 
van de film naar de politiek. 

zoals ‘het mooiste meisje van de Spaanse 
burgeroorlog’ en ‘de brandende handdoek 
als medicijn’. Oplages, marketing en ad-
vertenties daar willen ze niets van weten. 
Niet te moeilijk doen, gewoon een leuk 
krantje maken. Maar het is geen hobby. 
‘Wij zijn serieus met ons vak bezig. Sinds 
ik weg ben bij Vrij Nederland, ziet mijn 
leven er nauwelijks anders uit. Ik zit nog 
dagelijks van vroeg tot laat achter mijn 
computer’, aldus Kagie.

Begin maart vierde Argus haar eenja-
rig jubileum. Arnoldussen vindt het blad 
veel leuker geworden dan hij in het begin 
dacht. ‘Als ik toen had geweten dat we nu 
zo ver zouden zijn dan had ik een gat in 
de lucht gesprongen.’ Ook Kagie is zeer 
tevreden. ‘We weten steeds beter wat we 
willen. Een krant opzetten betekent toch 
opnieuw het wiel uitvinden. En dat lukt 
steeds beter.’

Zoals ze Argus nu maken, hadden ze 
twintig jaar geleden niet kunnen werken, 
volgens Arnoldussen. ‘Toen zou je nog 
een redactieruimte nodig hebben gehad, e-
mail bestond nog niet. We werken vanuit 
huis of in het café. We verschijnen wel in 
druk, maar alles gaat voor de rest digitaal.’

Plannen voor de toekomst? Die zijn er 

niet. Ze hoeven niet uit te breiden en dus 
ook niet groot te worden. Kagie: ‘Als we 
blijven zoals het nu is, is het ook prima.  

We hebben weinig kosten. Hier moeten 
we de koffie betalen, maar dat is het wel.’ 

Douaa Bagou/Villamedia

De leiding van Argus vergadert in café Scheltema. Van links af stichtingsbestuurder Bas 
Lubberhuizen, de hoofdredacteuren Paul Arnoldussen en Rudie Kagie, uitgever Theo 
Bouwman. Tezelfdertijd hield de Volksknar zijn borrel in de andere hoek van het café.                
               Foto Jacques de Jong


