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Ook in Amsterdam heeft dan eindelijk een terroristische 
aanslag plaatsgevonden. Wilders blij. De media blij. Zelfs 

Pete Hoekstra, de Amerikaanse plaatsvervanger van Trump in 
Nederland, was blij, al waren er twee landgenoten van hem 
neergestoken.

In talkshows werd over niets anders ge-
praat. Een aanslag! In Amsterdam! Je kon 
erop wachten!

Onze Femke deed haar uiterste best – 
nee, ik schrijf niet ‘haar stinkende best’, dat 
vind ik zo’n smerige uitdrukking – Femke 
deed haar uiterste best om de onrust te 
bezweren. Dat lukte. Weg onrust. 

Helaas verdween daarmee ook de vraag 
van tafel of er sprake was van een terroristi-
sche aanslag. 

In de NRC hielden twee geleerden ons twee geheel verschil-
lende lijstjes met criteria voor. Een van de criteria was dat de 

dader allahu akbar moet roepen. Als hij dat niet roept, dan is 
het geen aanslag en doe je gewoon of je neus bloedt. Simpel. 

In mijn omgeving hoor ik het Arabische schietgebed zelden. 
Wel hoor ik – en niet alleen in mijn omgeving, ook op de televi-
sie –  bij enige opwinding oh my God, maar dan op z’n Ameri-
kaans. 

Beide kreten verklanken mooi de tweedeling in onze multicul-
turele samenleving. Maar hoe lang nog? De jongste staatsbur-
gers (in groten getale rond de scholen in mijn buurt aanwezig) 

doen al niet meer mee. Oh my God hoor je 
nog wel. Het lijken me vooral meisjes die naar 
het SBS-programma Adam en Eva kijken – 
naakt daten in de rimboe, te gek, man. 

Maar de meerderheid gebruikt het 
woord kut als uitlaatklep. Ook de hoofddoek-
jes onder hen. 

Zo hoor je in Amsterdam, geachte Stef Blok, 
hoe de Nederlandse jeugd onstuitbaar op weg 
is naar een nieuwe culturele eenheid. Kut. De 

VVD en de ING zouden het ook eens wat vaker moeten zeggen.

Willem Kuipers                  wiewiewie.nl

Oh my God

Beschaafd versus onbeschaafd
Wat voorafging. In juli publiceerde 

de Volkskrant een interview met 
een voormalige Rotterdamse 

PVV-lijsttrekker. De krant heeft nog lezers 
die, blijkens hun ingezonden brieven, daar 
niet van gediend zijn. Een zekere Eric C. 
Hendriks nam op zijn beurt de Volkskrant 
in bescherming door erop te wijzen dat de 
krant de lezers toch niet tegen zichzelf in 
bescherming hoefde te nemen. Op Twit-
ter trapte deze Hendriks deze lezers nog 
eens na: hij zou met een ‘deugerdodend 
zomeroffensief’ bewerkstelligen dat deze 
‘deugpronkers’ het eind van de zomer niet 
zouden halen, en riep op tot deelname aan 
‘mein Strijd’ voor deze ‘Eindoplossing’.

Deze hitleriaanse taal schoot Bert Vuijsje, 
voormalig adjunct-hoofdredacteur (1985-
’96), in het verkeerde keelgat. In de Volks-
knar 314 sprak hij zijn ‘woede en droefe-
nis’ uit hoe dit bij ‘onze (voormalige) krant’ 
mogelijk is. Vuijsje gewaagde van ‘even 
onsmakelijke als onbeschaafde ongein’, 
vroeg zich af wat er bij de Volkskrant aan 
de hand is. 

De redactie nam de handschoen op en 
inviteerde Vuijsje op een discussiebij-
eenkomst. Volle bak afgelopen maandag. 
Onvermijdelijk klonk het ‘in onze tijd’ uit 
Vuijsjes mond, waarbij hij evengoed loven-
de woorden sprak over het informatie- en 
amusementsgehalte van de huidige krant.

Vuijsje had wel moeite met de opinievor-

ming van de tegenwoordige Volkskrant: 
‘een delicaat, controversieel onderwerp’. 
Zijn kernvraag: hoeveel en welke soort 
aandacht besteed je aan (politieke) stro-
mingen die zichzelf buiten het beschaafde 
maatschappelijke debat hebben gesteld.

Geen misverstand: laat ook op de links-
rechtsschaal binnen de krant honderd 
bloemen bloeien. Had Vuijsje zelf niet 
met instemming meegemaakt dat VVD’er 
Bolkestein als gastschrijver debuteerde? 
Sterker nog, hij wist zichzelf in 1985 bin-
nengehaald om als ouderwetse sociaal-
democraat het linksisme ter redactie te 
bestrijden. Inmiddels, gnuifde hij, zou hij 
binnen de ‘enigszins veranderde richting’ 
vandaag tot de uiterste linkervleugel be-
horen’.

Bert Vuijsje analyseerde de constella-
tie waarbinnen de krant van nu ‘voor het 
eerst sinds lang’ moet acteren: er zijn weer 
democratie minachtende organisaties die 
opereren op basis van angst, racistisch 
en religieus haatzaaien, vrijheid van me-
ningsuiting misbruikend. Ze verbieden 
‘demoniserend’ tegengeluid. Van Fortuyn 
via Wilders tot Baudet: zij, en niemand 
anders, mogen alles zeggen als stem des 
volks, een zwijgende meerderheid van 
nog geen vijftien procent, schamperde 
Vuijsje. 

Hoe springt een beschaafde krant hier-
mee om? Draag niet bij aan het gevaarlijke 
misverstand dat PVV en FvD onderdeel 

zouden zijn van het reguliere, beschaafde 
politieke continuüm in Nederland, waar-
schuwde hij. Het gaat nu meer om de 
schaal tussen beschaafd en onbeschaafd.

Vuijsje begaf zich, blijkens veel reacties 
uit de zaal, op glad ijs door een cordon 
sanitaire te suggereren: negeren of met 
feiten bestrijden. Hij nuanceerde dat even 
later door aan te dringen niet op minder, 
minder, minder maar op andere verslagge-
ving over onzindelijk, ‘onkies’ rechts: niet 
doodzwijgen, integendeel. Wel oplettende 
aandacht houden. 

 Vervolgens kwam Vuijsje terug op de 
‘rel’ die tot deze bijeenkomst leidde: de 
grensoverschrijdende teksten van Eric C. 
Hendriks. Hij koppelde daaraan het optre-
den van het bestuur van studentenvereni-
ging Unitas in Utrecht, dat een haatzaai-
end lid pardoes schorste. Merkwaardig dat 
dit bestuur ‘met meer oog voor beschaving 
te werk gaat dan de hoofdredactie van een 
kwaliteitskrant’, welke laatste het alleen 
liet bij het verwijderen van Hendriks’ on-
welvoeglijke tweet.

Waarop hoofdredacteur Philippe Re-
marque fijntjes reageerde dat opgemelde 
onbeschaafde scribent ook niet meer wel-
kom is in zijn krant. Reden voor Vuijsje te 
bepleiten meteen nog enkele andere Volks-
krant-columnisten langs de beschaafd-on-
beschaafd meetlat te leggen.

Maurits Schmidt

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Vijf keer per week zo’n fraaie 
cover op het V-katern, met 
altijd op een creatieve manier 
een joekel van een V erin ver-
werkt, en dat al sinds maart 
2011. Een snelle rekensom 
leert dat ergens in november 
van dit jaar de tweeduizendste 
V-cover wordt gemaakt. Hoe 
krijg je dat in godsnaam voor 
elkaar?

Ik BEN NIEUWSGIERIG naar de 
mensen die de V-cover maken en hoe 
ze dat doen en praat daarover met 

Chris Buur (48), chef van het katern V 
en nog wat onderdelen van de krant die 
buiten de directe nieuwskrant vallen (‘wij 
zijn de afdeling non-nieuws’), en met 
Lisa Klaverstijn en Hilde Harshagen 
(allebei 30). Deze laatsten zijn fotoredac-
teuren bij V, beeldredacteuren eigenlijk. 
‘Het is zo breed geworden, met foto’s, il-
lustraties, soms graphics’, zegt Hilde. De 
meiden van ‘Studio V’ hebben nog nooit 
een echte Volksknar van dichtbij gezien en 
doen hun best namen te bedenken van nog 
werkende, stokoude collega’s die ik nog 
gekend zou kunnen hebben.

‘De heroïek van de krant’, zegt Chris, 
‘is dat alles op het laatste moment moet, 
anders is het geen goed stuk. Maar dat is 
voor de V natuurlijk volstrekte flauwekul. 
Je weet immers dat iets eraan komt en het 
verhaal wordt er alleen maar beter op als 
je van tevoren goed gaat nadenken wie de 
auteur wordt, wie de fotograaf, wat de in-
valshoek wordt.

‘Hoe beter je dat doet, hoe makkelijker 
je flexibel kunt zijn als het nodig is om 
alles om te gooien. Je kunt dan daar al je 
energie in stoppen, omdat de rest goed ge-
regeld is.’

Mooi voorbeeld is het overlijden van 
Aretha Franklin. Zij overleed 16 augus-
tus. Op 17 augustus had V een geserreerde 
zwart-wit cover met Aretha erop. 

Chris: ‘Voor dooien hebben we sinds een 
tijd een apart V-coverconcept. Zodat we 
niet op het laatste moment moeten wor-
stelen hoe we die V eroverheen krijgen. In 
de rechterbovenhoek hebben we dan een 
V staan. Dan weet je zeker dat het onder-
scheid maakt en dat het mooi is.’

V werkt met een planning voor de lopen-
de en voor de komende week. De feitelij-
ke productie van beeld, dus ook de cover, 
loopt een week vooruit. 

Lisa: ‘Het belangrijkste is het cover-

overleg op dinsdagmiddag. Dan nemen 
we de week daarop door. Daarmee ligt het 
redelijk vast. We browsen door de agen-
da, proberen contact op te nemen met de 
auteur, overleggen hoe het erin komt. Zo 
werken we een beetje vooruit.’ 

Op donderdag is er een bredere verga-
dering om voor belangrijke stukken een 
maand vooruit te kijken.

Een cover, aldus Buur, is beeld en 
grafische vormgeving. ‘Anders is 
het geen cover, dan krijg je de nei-

ging om gewoon beeldpagina’s te maken. 
Voordat je ’t weet is het: mooie foto, klaar. 
Een cover moet een goed focuspunt heb-
ben, dat in één klap je blik naar iets trekt. 
Die V is daar een vrij ongebruikelijk maar 
heel goed middel voor. Een heel nadruk-
kelijk grafisch element dat heel brutaal in 
het midden staat. De kracht zit ook in de 
herhaling. Dat de Volkskrant-lezer wéét: 
er staat altijd een V op die cover. Bij ons 
is die V het logo, en bij elk tijdschrift 
wordt, als ze het goed doen, met het logo 
gespeeld.’

Grondtoon bij de covers voor V is dat er 
een V in staat die je meteen herkent. Door 
die herkenning kun je je wat Chris noemt 
‘spektakelstukken’ veroorloven. Zoals een 

schaap waarvan de wol in de vorm van de 
V is uitgeschoren, een bakstenen V of een 
ronddraaiende V op de Ziggodome. 

De V wordt niet alleen in het beeld ver-
werkt door te fotoshoppen, maar vaak ook 
fysiek gecreëerd.

Hilde: ‘We hebben een mannetje met een 
eigen atelier, Marc Visser, die alles kan. 
Echt alles. Een boekenkast, een led-V, een 
outline. Ook als het niet kan, kan hij het 
toch.’

Lisa en Hilde zijn er  zelf ook actief in. 
Ze fotograferen zelf, ze fotoshoppen, ze 
rennen even snel naar de Appie om zes 
pakken boter te halen. Hilde: ‘We heb-
ben een keer op vrijdagmiddag door het 
hele gebouw gelopen om alle asbakken 
leeg te halen. Een heel vieze klus.’ Lisa: 
‘Om van alle peuken een sigaretten-V te 
maken. Dat gaat ons zeker een longziekte 
opleveren.’

Wordt er weleens een onderwerp niet op 
de cover gezet omdat er niets bij bedacht 
kan worden? Volgens Chris niet. ‘Soms 
lukt het minder mooi, maar we bedenken 
altijd wat.’ Hilde: ‘Er is altijd een plan-B. 
We hebben nog nooit nee gezegd, dat kan 
niet. Je bedenkt altijd wat. Die stress, die 
druk, die helpt juist.’

Martin Rep

kijkt vooral veel vooruit



Links Hilde Harshagen, rechts Lisa Klaverstijn. Midden onder Chris Buur.             Foto V
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Annegreet van Bergen (1954, tussen 
‘82-‘86 de eerste vrouw op Financiën) 

heeft het weer geflikt. Alle kanalen staan 
open om van haar nieuwe boek opnieuw 
een succes te maken. De lat ligt hoog met 
haar bestseller Gouden jaren (2014): ruim 
300 duizend verkocht, winnaar van de 
Hebban Publieksprijs, genomineerd voor 
de Libris Geschiedenis Prijs en de NS 
Publieksprijs.

Tijdens haar lezingen hoorde Annegreet 
zoveel nieuwe verhalen dat er wel een 
tweede deel moest komen. En dat is er nu: 
Het goede leven, hoe Nederland in een 

halve eeuw 
steeds welva-
render werd 
is donderdag 
30 augustus 
gedoopt in 
Het koelhuis, 
een passend, 
nos ta lg i sch 
pakhuis in 
Zutphen. 

De schrijf-
ster zelf over-
handigde de 
eerste exem-
plaren aan 
kleinkinderen 

karel en Isolde, 
‘kinderen van de 
nieuwe eeuw, zodat 
ze een beeld hebben 
van hoe het leven 
was toen Nederland 
nog niet half zo 
rijk was als toen zij 
werden geboren’.

En passant gaf ze 
al wat passages weg 
met hilarische op-
merkingen van die 
generatie: ‘Geen 
tv, geen mobieltje, 
Oma hadden jullie 
toen wel een huis?!’

In Het goede leven kijkt Annegreet 
vooral naar thema’s die je niet direct met 
economische groei in verband zou bren-
gen, zoals vrouwenemancipatie: ‘Vroeger 
stopten vrouwen met werken als ze gin-
gen trouwen. De vrouw had een dagtaak 
aan het huishouden. Door de economische 
groei werden apparaten goedkoper.’

Ze weet haar cijfers zo door de tekst te 
weven dat je vergeet dat het statistiek is. 
Uitgever Leonoor Broeder van Atlas Con-
tact wees er al op in haar introductie: deze 
manier van beschrijven van het dagelijks 
leven is in Nederland ondergewaardeerd. 

In buurlanden zoals Duitsland is het al 
decennia een gewoon wetenschappelijk 
genre.

Anders, spannender, zijn ook de foto’s, 
door lezers uit hun schoenendoos opgedo-
ken. 

Enkele van de inzenders werden in het 
koelhuis soepel ondervraagd door Su-
zanne Weusten, ook al een knar, adjunct-
hoofdredacteur van 2003-2009.

De Achterhoekse troubadour Gery Groot 
Zwaaftink maakte er helemaal een warm 
bad van.

Kees Schoonderwoerd

‘Geen tv, geen mobieltje, wel een huis?’

Geen paniek, het einde der tijden is 
niet nabij, stelt Ben Rogmans ge-

rust. Dat de wereld verandert en dat som-
mige banen gaan verdwijnen, staat vol-
gens hem wel vast. Daarentegen zal er ook 
weer nieuwe werkgelegenheid ontstaan. 

Ben Rogmans was tussen 1986 en 1990 
parlementair redacteur bij de Volkskrant 
met als specialisme Onderwijs. Na hoofd-
redacteurschappen bij Intermediair, De 
Stem, Dagblad De Pers, is hij sinds enkele 
jaren directeur van het adviesbedrijf Ar-
beidsmarktkansen. Zaterdag 25 augustus 
presenteerde hij zijn boek Geen paniek, 
maar ook jouw baan gaat eraan bij de 
kennemer boekhandel in Haarlem.

Bij zijn presentatie – een inleiding voor 
de vuist weg – stelde hij vast dat op al-
lerlei gebieden banen gaan verdwijnen: in 
de financiële sector vanwege de automati-
sering, in de metaalsector als gevolg van 
3-D printen, in de zorgsector na de invoe-
ring van robots, in het onderwijs doordat 
leerlingen steeds meer kunnen vinden op 
YouTube.

Maar al die ontwikkelingen leiden er ook 
toe dat er steeds werk bij komt, zoals in het 

verleden steeds is bewezen. ‘Auto-
matisering zou leiden tot verlies van 
banen, was destijds de vrees. Maar 
sinds de jaren tachtig is het aantal ba-
nen verdubbeld, naar 9,6 miljoen nu.’

Zijn advies: scholing. ‘Zestig tot 
zeventig procent van de beroepsbe-
volking doet niks aan opleiding tus-
sendoor. Werknemers verwachten 
van alles van hun werkgever of van 
het UWV, maar de verantwoorde-
lijkheid ligt bij hen zelf.’

Daarnaast vindt hij dat de politiek 
moet ophouden zich te bemoeien 
met flexwerk en met het zzp’er pes-
ten. Juist op die gebieden liggen 
volgens Rogmans mogelijkheiden 
tot een zelfstandige ontwikkeling, 
die banen kan scheppen.’

Zeventienhonderd uur kostte het 
boek, in anderhalf jaar, had Rog-
mans uitgerekend. Het was voort-
gevloeid uit zijn werk bij Arbeidsmarkt-
kansen. Samen met een compagnon begon 
hij in 2014 aan het uitrekenen van arbeids-
kansen voor individuele werknemers. ‘Ik 
kreeg op mijn 58ste nog de kans om iets 
nieuws te beginnen’.stelt hij tevreden 

vast. Intussen is het ons gelukt een beetje 
winst te maken. We hebben er onder an-
dere aan gewerkt dat flexwerkers bij ver-
schillende banken een hypotheek kunnen 
krijgen, wat eerder onmogelijk was.’

Jacques de Jong

Ben Rogmans.        Foto Jacques de Jong

Annegreet van Bergen.         Foto Marcella van der Kruk

Nieuwe banen, ook met robots

Annegreet in bad. Foto uit 
haar eigen schoenendoos.
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De vraag was hoe de nieuwe opmaak van 
het Magazine zou vallen bij de lezer. Voor 
Lorenzo Ledel, voormalig redactiebediende, 
later artdirector, was dat niet aan dove-
mansoren gezegd. Hij ging er even lekker 
voor zitten. Die nieuwe sierletter! Artistiek 
ja, leesbaar nee. Hieronder zijn brief aan 
de hoofdredactie. (Waarop overigens een 
apaiserende correspondentie is gevolgd.)

Geachte heer Klok, beste Pieter,
In de rubriek De week van de hoofdre-

dacteur van zaterdag 25 augustus roept u 
de lezer op te reageren op de aanpassing 
van de vormgeving van het Magazine.

Normaal gesproken laat ik een dergelijke 
oproep voor wat het is, maar in dit geval 
voelde ik aan zo ongeveer elke vezel in 
mijn lijf dat ik moest reageren.

Om te beginnen zal ik mijzelf kort 
duiden. Van 1976 tot 1986 was ik vorm-
gever en redacteur van de Volkskrant; ik 
heb het vak voor een groot deel bij deze 
krant geleerd en mij na die tijd als artdi-
rector en bladenmaker gespecialiseerd in 
diverse soorten magazines en heb sinds 
tien jaar een eigen (gastronomische) titel, 
Vision.

U schrijft dat artdirector Jaap Biemans 
‘een aantal spannende nieuwe letters 
heeft gevonden’. Goh. Dat is een interes-

sante besteding van de zomer, om een 
cd’tje met lettertypes door te vlooien. Het 
resultaat van zijn zoektocht is onder meer 
een onleesbare jaren-zestigachtige pos-
terletter die de woorden Inhoud, red. en 
nog wat koppen en sierletters op schier 
onleesbare wijze maar o zo artistiek aan 
ons opdringt. De art director als ‘kunste-
naar’ omdat hij het ‘dienende’ element 
van zijn vak kennelijk onwaardig vindt. 
Het komt helaas te vaak voor.

De heer Biemans had er beter aan 
gedaan de zomer te gebruiken om een 
basiscursus letterzetten of iets dergelijks 
te volgen – ik vrees echter dat die niet 
meer bestaat. Dan had hij de typogra-
fische basisregels kunnen leren, zodat hij 
daarmee kan omgaan. En zoals bekend 
(het geldt ook voor andere disciplines): 
als je de basisregels van een vak een-
maal machtig bent, kan je daar – als je 
daar het talent voor hebt – mee spelen, 
variëren en experimenteren. De gemid-
delde vormgever doet er overigens echter 
verstandig aan dat te laten, want een 
dergelijk talent is niet iedereen gegeven.

Beste Jaap, wel eens van interlinie 
gehoord? Dat is de witruim te tussen de 
regels zodat de letters (waar jij zo driftig 
naar hebt gezocht) mooi tot hun recht 
komen en de lezer de tekst rustig tot 

zich kan nemen. Daar zijn regels voor, 
die hebben met verhoudingen te maken. 
Daar kan je (zie hiervoor) wellicht mee 
spelen, maar dat mag nooit ten koste 
gaan van de leesbaarheid. Integendeel, 
als je er iets mee doet is dat omdat je 
niet tevreden bent met zoals het tegen-
woordig door de computer wordt gege-
nereerd en dan kan je, met je vakkennis, 
handmatig ingrijpen. 

Ook het combineren van verschillende 
lettertypes vraagt om een kijk op de zaak 
die enige ervaring vereist. Het is niet 
automatisch zo dat een dikke vette ex-
tended Helvetica (wat een vondst!) mooi 
combineert met een schreefletter. En ze-
ker niet als je verzuimt te kijken naar de 
corpsen die in een bepaalde samenhang 
worden gebruikt.

Ik ga maar niet in op elke pagina van 
het Magazine apart. Maar als geheel oogt 
het als een typografische bende, met al 
die corpsgroottes, lettertypes door elkaar 
en uitingen van een vormgever die ken-
nelijk liever kunstenaar was geworden 
of affiche-ontwerper. Vergeten wordt dat 
de Volkskrant (met daarin begrepen de 
bijlagen en magazines) een journalistiek 
product is en geen hobbyproject van een 
student van de kunstacademie.

Lorenzo Ledel
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