
Duvels, een Rijn-
mond krant!

Duvels, een Rijnmond krant! Zo trapte

columnist Cor Noordergaaf in december

2002 af in de allereerste column van het

allereerste nummer van Denkraam, ‘Het

Blad de Krant’ zoals het destijds nog

heette. Maar hoe begon het ook alweer?

Nu we vijftig nummers verder zijn, een

korte impressie van de geschiedenis van

Denkraam.

Al langer werd er gesproken over een ‘klantenkrant’

in de regio Rijnmond. In de jaren negentig circuleerde

een tijdje de ‘Basiskrant’, een uitgave van het Basisbe-

raad. Het was de voorloper van Denkraam. In 2002

lag het initiatief echter bij het Platform Cliëntenra-

den, een samenwerking van de GGz cliëntenraden

(geestelijke gezondheidszorg) in de regio Rijnmond

en Basisberaad. Een werkgroep heeft de mogelijkhe-

den van een klantenkrant onderzocht, en in mei 2002

heeft het geleid tot een projectvoorstel voor informa-

tievoorziening vanuit cliëntenperspectief: een infor-

matiewinkel (Clip, cliënteninformatiepunt), een web-

site met informatie en nieuws (GGzPlaza) en een

cliëntenkrant (Denkraam).

Maar hoe maak je eigenlijk een ‘krant’? Of moet het

toch een tijdschrift worden? En hoe verzamel je kopij

wat interessant is voor de doelgroep? Er werd flink

vergaderd, andere klantenkranten werden bezocht:

de Klantenkrant in Groningen (nu Foolcolor), Link in

Breda, maar ook het Straatmagazine in Rotterdam. In

het najaar werd er spijkers met koppen geslagen: of-

fertes bij drukkers werden opgevraagd en in decem-

ber werd het proefnummer gelanceerd. Een trotse

redactie schreef in haar voorwoord: “Op de voorkant

staan twee handen, die elkaar de hand reiken, alsof

zij zich voorstellen aan elkaar, zoals wij ons met dit

nulnummer aan jullie voorstellen. Wij zijn best tevre-

den over dit eerste nummer. Maar de redactie is ook

heel erg benieuwd wat jij ervan vindt.”

Een kantoorruimte op de tweede etage van de Zomer-

hofstraat in Rotterdam (bij het Basisberaad) was om-

gevormd tot redactieruimte: een bureau, een tafel en

een prikbord (voor de kopij), en twee oude computers.

De redactie bestond uit vrijwilligers, allen met een

eigen betrokkenheid in de GGz, verslavingszorg of

maatschappelijke opvang. Dit maakte het echt een

blad voor en door cliënten: iets wat anno 2011 nog

steeds het geval is. Het proefnummer, welke massaal

was verspreid onder cliëntenraden, instellingen en

dagactiviteitencentra, werd meteen goed ontvangen:

het leverde veel abonnementsaanvragen op (gratis

uiteraard!).

Naast de immer voortdurende  zoektocht naar kopij,

was de redactie ook op zoek naar een naam voor het

blad, en een betaalde  hoofdredacteur/ondersteuner.

In april 2003 trad Teus van Wijk aan als hoofdredac-

teur. Teus was geen onbekende: hij had al sinds nage-

noeg het begin aan de werkgroep en redactie

deelgenomen. Voor de naam van het blad werd een

prijsvraag uitgeschreven onder de lezers. Veel reac-

ties leverde het niet op, maar in de zomer van 2003

wel een nieuwe naam: Denkraam. Deze naam is ge-

schapen door strip/verhaalschrijver Marten Toonder

in zijn ‘Olivier Bommel’ reeks. 

En wat wordt er eigenlijk geschreven in Denkraam?

Deels is het informerend: wat zijn de mogelijkheden

van cliënten in de regio Rijnmond? Hoe werkt een

cliëntenraad? Maar ook actuele thema’s komen aan

bod: bezuinigingen, vermaatschappelijking, WMO,

verslagen van bijeenkomsten. En soms ook opinië-

rend: een artikel over hulpverlening in Marokko door

de Riagg Rijnmond leidt tot vragen in de gemeente-

raad in Rotterdam. Een vaste bladformule is er niet: er
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wordt gewerkt met weinig vaste

rubrieken (column, recept en strip),

zodat het de redactie en correspon-

denten vrijstaat om in te kunnen

spelen op actualiteiten. Later komt

er ook meer ruimte voor ervarings-

verhalen. En in de loop der tijd zijn

er diverse themanummers versche-

nen: onder andere over jeugdzorg,

schizofrenie, depressies, kunst, meerdere malen over

de jaarlijkse Week van de Psychiatrie.

De redactie groeide uit tot circa vijftien vrijwilligers.

In de periode 2003 – 2007 zijn er diverse interne cur-

sussen ‘Journalistiek schrijven’ geweest, verzorgd

door een ervaren journaliste, werkzaam voor de vrij-

willigersbank van het Centrum voor Dienstverlening.

De kwaliteit van het blad en de artikelen nam toe.

Ook de kwantiteit nam toe. Daar waar het aan het

begin soms lastig leek te zijn om 20 pagina’s te vul-

len, kon de redactie het zich later permitteren om 28

of 32 pagina’s te vullen en artikelen  ‘op de plank’ te

houden. Eind 2005 en begin 2006 werd een aantal

subtiele verbeteringen doorgevoerd in de vormge-

ving van Denkraam. Ook de samenwerking met ‘zus-

terproject’ GGzPlaza kreeg meer gestalte: er kwam

een redactionele samenwerking, actueel nieuws

wordt geplaatst op de website van GGzPlaza, in 

Denkraam was er plaats voor achtergronden en ver-

dieping. Ook faciliteerde GGzPlaza Denkraam door de

pc’s in de lesruimte ter beschikking te stellen aan

Denkraam en interne cursussen te organiseren voor

de redactie. Een tijd lang hebben Denkraam en

GGzPlaza de mogelijkheden onderzocht om gezamen-

lijk een stichting op te zetten, maar uiteindelijk is

verkozen om te blijven samenwerken binnen het 

Basisberaad.

In 2006 zijn er interne cursussen via GGzPlaza ge-

weest op het gebied van vormgeving. Enkele redac-

tieleden hebben zich daar nog verder in verdiept. Het

doel was om Denkraam in eigen beheer te gaan

vormgeven. Alhoewel dat doel niet bereikt is, ging

Denkraam/GGzPlaza zich verder ontwikkelen op het

gebied van vormgeving: diverse opdrachten, zowel

intern als extern, kwamen binnen. In 2007 en 2008

zette Denkraam stappen om zelf uitgever te worden.

Twee gedichtenbundels, van Natasja Schreuder en

Irmlinda de Vries, zijn ondersteund dan wel uitgege-

ven door Denkraam. Eind 2008 bracht Denkraam

haar eigen dichtbundel uit. Ook zijn in de loop der

tijd diverse mensen ondersteund bij het op papier

zetten van hun eigen verhaal.

26 januari 2006, nationale

dichtersdag, ontstond een

nieuw initiatief vanuit 

Denkraam: Dichters Dichtbij.

De belangrijkste doelstelling is

het verzamelen van gedichten.

Gedichten die geschreven wor-

den door cliënten van de gees-

telijke gezondheidszorg,

verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Van de

achterkant van een bierviltje tot de mooiste tijd-

schriften: juweeltjes van gedichten worden er ge-

schreven. Te vaak gaat dit moois verloren, of blijft het

in kleine kring. Er zijn gedichtenkaarten uitgebracht,

een gedichtenbundel. Nog steeds is de website, waar

mensen hun gedichten kunnen publiceren, actief via:

www.denkraam.info/dichtersdichtbij.

Het is een korte impressie van wat er met de ‘Rijn-

mond krant’ is gebeurd. De geschiedenis van 

Denkraam kent echter ook dieptepunten. In april

2004 overleed Jaap van der Molen (49) aan een hart-

stilstand en twee jaar later in de zomer Christian

Dogterom (39). Beiden waren vanaf de begintijd be-

trokken bij de redactie van Denkraam. In 2009 ging

het Basisberaad, waar Denkraam onderdeel van was,

failliet. Het was een zomer vol spanning of een aan-

tal van de activiteiten kon doorgaan. In augustus kon

gelukkig (onder andere) Denkraam doorgaan onder

de vlag van afdeling Basisberaad van Zorgbelang

Zuid-Holland. Een jaar later echter werd bekend dat

er bezuinigd moest worden bij de afdeling Basisbe-

raad. Dit had personele consequenties, onder andere

voor hoofdredacteur Teus. Hierdoor scheidden helaas

de wegen.

Begin 2011 bleek dat er gelukkig toch geld was voor

een betaalde hoofdredacteur. Dit werd Jesse Budding,

die zich al eerder als vrijwillige hoofdredacteur had

gemeld. Gezamenlijk is er gekeken naar een nieuwe

koers en formule: lichtvoetiger, minder langdradig,

pakkende koppen, foto op de middenpagina en zoals

nu voor het eerst: een nieuw formaat! Natuurlijk kan

een blad niet draaien zonder de redactie: vrijwilligers

die zich tomeloos blijven inzetten om Denkraam zes

keer per jaar te laten uitkomen. Zonder deze inzet zou

Denkraam niet al vijftig keer zijn uitgekomen. Op

naar de volgende vijftig, zodat we over ruim negen

jaar kunnen zeggen: “Duvels, nog steeds een Rijn-

mond krant!”

Bas van Bellen   b.vanbellen@denkraam.info
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