
In Memoriam Kees Los
Pagina 2

Foto Wim Ruigrok

de Volksknar 332 – pagina 1

332
21 februari 2020

Clubblad van het Genootschap van Ouweknarren van de Volkskrant e-mail: volksknar@gmail.com

Tweetalig

W e zaten bĳeen in zo’n deprimerend overlegkamertje, Jan
Blokker en de kunstredactie. De

vraag was wat we gingen doen. Ik rolde
een shagje, stak er de brand in en
opperde dat ik wel ‘iets met Europa’
wilde.
Dat moest ik even uitleggen.

Ik zei dat het, cultureel gezien, de
komende jaren steeds meer over Europa
zou gaan en dat grote onrust het gevolg
zou zĳn omdat niemand meer wist wat dat was, Europa. Het
leek mĳ van belang Europa beter te leren kennen door de
stemming te peilen in regio’s waar men van huis uit geen Frans,
Duits, Spaans, Engels of Italiaans sprak, maar Baskisch, Bretons,
Fries, Beiers, Vlaams, Catalaans of Limburgs.
Jan Blokker zag er niets in.
Kort daarna verscheen het boek Ach, Europa van Hans Magnus

Enzensberger. Op grond van zĳn bevindingen in zeven Europese
landen kwam hĳ tot de slotsom dat de kracht van Europa niet
zĳn politieke eenheid was, maar zĳn culturele verscheidenheid.
De kwestie werd algauw spraakmakend, maar niet in Nederland

waar mediadienaren collectief de blik op Amerika gericht
hielden. Pogingen om ze de andere kant op te laten kĳken,
mislukten. De Balkan-oorlog bĳvoorbeeld zag niemand
aankomen, op Dick Verkĳk na, die in vroeg stadium al onraad
rook en erover in de Volkskrant wilde schrĳven, maar ook dat

zag Jan Blokker niet zitten.
Ik moest aan deze Europese

lappendeken denken toen ik De beentjes
van Sint-Hildegard zag, een film van
Herman Finkers en Johan Nĳenhuis, die
hun geestige en ontroerende verhaal
niet in het Engels of het Nederlands,
maar in het Twents vertellen.

Het Twents, ja, de taal waarmee in de
film de Twentse identiteit gestalte krĳgt. Alleen in je eigen taal,
zegt Herman Finkers in een interview, kun je je thuis voelen.
Het is de opmaat naar een sterk pleidooi voor de tweetaligheid
die eeuwenlang overal in Europa bestond, maar óók eeuwenlang,
vooral in Frankrĳk, werd onderdrukt.
Vandaag de dag – laat de film zien – kun je thuis gewoon lekker

Twents praten en als docent aan de University of Twente
accentloos Nederlands. Of Engels, want dat is de nieuwe
tweetaligheid die ons Europeanen dwingend wordt opgelegd.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

Wonderlĳke nachten
‘Goed geslapen?’ heet de nieuwe
rubriek op pagina 4. Daarin
vertellen collega’s over de meest
indrukwekkende, bĳzondere,
heftige, aangename nacht die ze
in hun carrière hebben mee-
gemaakt. (Spontane bĳdragen
zĳn welkom, 550 woorden.) Deze
keer Charles Groenhuĳsen over
zĳn slapeloze nachten bĳ de
Amerikaanse verkiezingen.

Kees Los. Foto Wim RuigrokFiets-estafette voor de krant

Een fietspeloton met krantenfunctionarissen bĳna ter hoogte van het gebouw van
het Algemeen Handelsblad aan de Nieuwezĳds, schuin tegenover het toenmalige
Volkskrant-gebouw.

Juni 1949, internationaal congres van dagbladdirecteuren in Amsterdam. Namens vĳf
van de zes hoofdstedelĳke kranten bestĳgen functionarissen de fiets voor een rit door
de stad. Chauffeurs voeren in de Jordaan met bestelauto’s behendigheidsproeven uit,
voor fietsjongens is er een estafette. De NAVO is twee maanden oud, de Koude Oorlog
dient zich aan en De Waarheid haakt af. ‘De gecamoufleerde vĳand van de werkende
bevolking wordt langs een achterdeurtje binnengehaald.’
Op basis van wat archieffoto’s zocht Adriaan de Boer in Delpher. Zie zĳn bevindingen
op pagina 3.
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B oven aan mĳn scherm licht een tekst
op: ‘Er is bericht voor u.’ Het is een
signaal van het interne berichten-

systeem van de Volkskrant – we schrĳven
halverwege de jaren negentig en van e-
mail, laat staan whatsapp heeft nog
niemand gehoord. Ik open het bericht en
lees: ‘De witte wĳn hangt alvast koud.’

De witte wĳn hangt koud? Het is
donderdag aan het eind van de middag, het
moment waarop de zaterdagkaternen slui-
ten en de redacteuren aan het bureau nog
even napraten. Vaak komen daar bier en
wĳn aan te pas, en uitwaaierende
gesprekken over de toestand in de wereld.

Het is een bloedhete dag, waardoor ook
binnen bĳna niet te werken valt. Koude
witte wĳn is meer dan welkom, maar hoezo
hángt die te koelen? Ik ren de trap op naar
de derde verdieping waar de mannen van
boekenkatern Cicero zitten, inclusief Kees
Los, die net dit wonderlĳke bericht aan een
aantal collega’s heeft gestuurd.

‘Waar heb je het over, Kees?’, roep ik.
Hĳ neemt me mee naar de kapstok, waar
hĳ met een oude sjaal een fles witte wĳn
heeft opgehangen, precies voor een
luidruchtig blazende airco die de hoofd-
redactie inderhaast heeft aangerukt om de
arbeidsomstandigheden iets minder tro-
pisch te maken. ‘Nou, wat vind je ervan?’,
buldert hĳ.

Kees overleed 13 februari aan uitge-
zaaide kanker. Hĳ lag in een hospice, waar
hĳ toch nog plotseling stierf, 79 jaar oud.
In de dagen na zĳn dood dacht ik terug aan
bovenstaand voorval, omdat het Kees ten
voeten uit was. Kees was onverwoestbaar
opgewekt. Anderen mochten lĳden onder
de hitte, dat zou hem niet overkomen.
Anderen mochten hun stukken met veel
geploeter of zelfs een halve identiteits-
crisis tot een goed einde brengen, hĳ tikte

er vrolĳk op los en riep dan vergenoegd
uit: ‘Zo, dit wordt mooooooi!’ Anderen
mochten klagen over de dienstdoende
hoofdredacteur, hĳ zei schouderophalend:
‘Je mag al blĳ zĳn als je van zo’n man
geen last hebt.’

Kees had een carrière bĳ het VU
Magazine en Trouw achter de rug, toen hĳ
in 1978 bĳ de Volkskrant begon. Hĳ
werkte ruim tien jaar als eindredacteur bĳ
de redacties binnen- en buitenland. Daarna
werd hĳ chef mediaredactie, Cicero-
redacteur, chef Buitenland en in 2002
zwaaide hĳ af als eindredacteur bĳ het
magazine.

Oud-collega’s hoeven niet lang na te
denken om hem te typeren. ‘Hĳ was
betrouwbaar en ontzettend collegiaal’, zegt
Erna van den Berg. ‘Je kon op hem bouwen,
dat was zĳn grote kracht’, zegt Paul Brill,
die zich herinnert dat het dús geen vraag was
wie hem rond 1996 in allerĳl moest
opvolgen als chef Buitenland, omdat hĳzelf
toetrad tot de hoofdredactie. Kees natuurlĳk,
een vakman, een aimabel persoon, maar
bovenal iemand die zo’n verzoek nooit zou
weigeren omdat de krant hem ter harte ging.

Aan die liefde was niets verhevens. Kees
hield van verhalen die de kleinste
ontwikkelingen groots beschrĳven en het
was zĳn doel daarvan zoveel mogelĳk in
de krant te krĳgen. Daarover hoefde je wat
hem betreft niet lang te vergaderen of
ellenlange beleidsstukken te schrĳven, het
was gewoon een kwestie van de juiste
intermenselĳke aanwĳzingen.

Met zĳn onverwoestbare opgewektheid
kreeg hĳ veel collega’s verder dan ze van
tevoren dachten. Zo maakte Jacques de
Jong op de buitenlandredactie mee hoe
Kees op een avond een pak telexberichten
naar hem toeschoof, terwĳl hĳ al zĳn
handen vol had aan een andere stapel. ‘Dat
lukt me niet’, zei Jacques. ‘Jawel, kalm
aan, dat lukt je wel’, zei Kees. En zo ging
het ook.

Paul Brill belde als Amerika-corres-
pondent voor zĳn dagelĳks overleg met de

redactie het liefst met Kees, want die was
altĳd enthousiast. ‘Dit móet morgen in de
krant’, hoorde hĳ Kees dan door de
telefoon roepen. ‘En dan dacht ik: o, ze
vinden dit verhaal in Amsterdam belang-
rĳk, nu moet ik er wel even voor gaan
zitten’, zegt Paul.

Kees Los verdient bĳ de entree van de
Volkskrant een pontificaal standbeeld. Hĳ
hielp 24 jaar mee aan de groei en bloei van
de krant, én stichtte als ex-gereformeerde
de redactie met zĳn verhandelingen over
de Bĳbel, Bach en natuurlĳk de symbo-
lische betekenis van wĳn in die kringen.
‘Goedertieren is de Heer’, kon hĳ plotse-
ling roepen, als we het hadden over de
toestand in de wereld.

Voor zĳn vrouw Donneke, hun twee
dochters, schoonzoon en twee kleinzoons
moet het gemis van Kees groot zĳn.
Hopelĳk is de wetenschap dat hĳ voor
velen een warm mens was, hun tot troost.

Greta Riemersma

Joris Cammelbeeck, spreker bĳ de begrafenis, herinnert zich Kees Los minder als
collega, meer als vriend na het pensioen van beiden. Uit zĳn tekst: ‘Zĳn rustige,

bescheiden en toch gedecideerde aanwezigheid als chef interim had een weldadige
uitwerking op de toenmalige buitenlandredacteuren. En Kees bleek bĳ onze bezoekjes aan
café Hesp over een groot talent voor gezelligheid te beschikken. De conversatie bleef altĳd
licht van toon, ook bĳ zware onderwerpen. Waardoor weer eens werd bewezen dat er geen
tegenstelling bestaat tussen ernst en humor. Arnon Grunberg heeft die stelling onlangs
geponeerd maar Kees had hem al bewezen.’

En na een periode Buitenland: ‘Kees verdween naar het boekenkatern, ook wel Bronbeek
genoemd. Daar kon hĳ zich werpen op een andere liefde, de literatuur. Later kwamen we
bĳ elkaar over de vloer. Over de krant ging het ter zĳde, want we waren inmiddels met
prepensioen of pensioen en zagen sommige ontwikkelingen met lede ogen aan.’

Groot talent voor gezelligheid

Onverwoestbaar opgewekt
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WAARHEID TREKT ZICH TERUG UIT DAGBLAD-ESTAFETTE (1949)

Een gevalletje van doorgestoken kaart

Volkskrant-directeur (1947-1959) J.A. Kolkman, links, met bril en pochet, zwenkt
het Olympisch Stadion binnen. Persoonsnamen ontbreken bĳ de foto’s uit het
Gemeentearchief Amsterdam, van 16 juni 1947.

Het is op maandag 13 juni 1949 half
tot zwaar bewolkt. Dezelfde tempe-
raturen als zondag, toen Oranje nipt

van Denemarken won (1-2). De
Volkskrant - Katholiek Dagblad voor
Nederland en eronder de namen van
Staatk. Hoofdred. Prof. Mr. C.P.M.
Romme, Alg. Hoofdred. J.M. Lücker en
Directeur J.A. Kolkman – telt zes pagina’s.

De opening betreft 600.000 kg. groente
voor de mestvaalt: ‘Groente-export
Duitsland vandaag stopgezet’ (= naar
Duitsland, ander Stĳlboek). Ook:
‘Miljoenen gevluchte Duitse katholieken
beroofd van voldoende zielzorg.’ Op
pagina 2 over alle zeven kolommen de strip
De strĳd in de huiskamer. Een I.M.
‘Vader-dag, denk aan vader, ’t komt hem
toe!’ De rubriek aen Amstel en Ĳ kondigt
een krantenmarathon aan van zes hoofd-
stedelĳke dagbladen. ‘Handelsblad, Tĳd,
Vrĳe Volk, Volkskrant en Waarheid, orga-
niseren Donderdag 16 juni ter gelegenheid
van het internationaal dagbladcongres
estafettewedstrĳden voor wielrĳders met
start en finish in de Westerstraat bĳ het
politie-posthuis’.

’s Avonds start voor elke krant een
bestelwagen voor een betrouwbaarheidsrit
van veertig kilometer en geeft burge-
meester d’Ailly het startsein voor een
fietsestafette met van elk blad vĳf deel-
nemers. ‘Wisselposten aan de Raampoort,
de gebouwen van De Tĳd en het
Handelsblad en bĳ de kruising Marnix-
straat-Rozengracht.’ Ook is de Westers-
traat het toneel van behendigheidswed-
strĳden voor bestelauto’s. ‘Mocht u de
krant eens bĳzonder vroeg in de bus krĳ-
gen, dan moet u maar denken, dat de lui
aan ’t trainen zĳn.’

Verzuilde stromingen gaan de strĳd aan
om de door J.v.d. Kieft, voorzitter van de
Nederlandse Dagbladpers, uit te reiken
wisselbeker en ‘personele prĳzen’.

‘De politie-muziekkapel van Joh. Pinkse
zal de kranten-olympiade opluisteren.’

De Tĳd plaatste op 11 juni een advertentie
voor Divinireo Emptori, een eigen uitgave
van de encycliek van Z.H. Paus Pius XI
over het, in kapitalen, ‘godloze commu-
nisme’. Prĳs fl. 0,75, verkrĳgb. i/d boek-
handel en bĳ de N.V. Drukkerĳ De Tĳd!’
Elders geeft de krant ook details over de
krachtmetingen. ‘Voor de behendigheids-
wedstrĳden van bestelauto's in de Wester-
straat, zĳn vele interessante proeven vast-
gesteld.’

‘Doorgestoken kaart’, kopt twee dagen
later De Waarheid, ook op pagina 2 (met
‘De Dingen van de Dag’, een kadertje over
valse bankbiljetten in een houten been en

stripavonturen van Bassie Bol en Appie
Krul). Het Volksdagblad voor Nederland
maakt bekend dat het zich heeft
teruggetrokken. ‘In onze stad wordt
momenteel een Internationaal Dagblad-
Congres gehouden. Ter gelegenheid hier-
van organiseerden zes hoofdstedelĳke
kranten (…) estafettewedstrĳden voor
dagbladen, betrouwbaarheidsritten, enz.
Deze wedstrĳden voltrekken zich hoofd-
zakelĳk in de Jordaan”.’

Een thuiswedstrĳd in een rood bolwerk -
toch ruikt de krant een complot en schrĳft
dat ‘zonder overleg met de directie te
elfder ure samenwerking is gezocht met
het z.g. Jordaan-comité, ook wel geheten
“De Grote Raad van de Jordaan”.

Dit comité is zeer onlangs opgericht met
het uitsluitende doel om de grote plaats, die
de Communistische Partĳ in de harten der
Jordaners inneemt, te verkleinen, om -
zoals op Kattenburg en Wittenburg op
andere wĳze is geschied - de bevolking een
rad voor de ogen te draaien. Men kan zich
moeilĳk aan de indruk onttrekken, dat dit
hele gevalletje een “doorgestoken kaart "
is, een poging om met behulp van De
Waarheid deze “Grote Raad”, op touw
gezet en geleid door Linie-aanhangers en
de heer Stroethof van de P.v.d.A., bĳ de
Jordaanse bevolking te populariseren.’

De Waarheid had geen bezwaar, zolang de
estafette een zaak van de dagbladen was.
‘Maar nu de gecamoufleerde vĳand van de
werkende bevolking van de Jordaan langs
een achterdeurtje morgenavond wordt
binnengehaald, en mede de leiding heeft,
past De Waarheid en protesteert tegen deze
door de organisatoren toegepaste
onwaardige methode.’

Ook wordt arbeiderszangkoor Morgen-
rood gewaarschuwd. ‘Opgelet! Vanavond
zingen wĳ niet in de Westerstraat, maar op
de Elandsgracht.’
Het Vrĳe Volk meldt na afloop in de

rubriek Van hier dat het Handelsblad het
minste aantal strafpunten kreeg en de
wisselbeker won. Het democratisch-socia-
listisch dagblad - ‘het hoge woord moet er
toch maar uit’ – was hekkensluiter, De Tĳd
werd over de vier wedstrĳden tweede.

Volgens het Handelsblad ‘ontbrak het bĳ
deze gebeurtenis aan niets. Het publiek,
wĳ vertelden het reeds, was er in groot
aantal, Jordaan-joggies keken naar hun
favorieten onder de dagbladen,
marsmuziek schalde op uit de muziektent,
commissaris Hoedeman van de Raampoort
had al zĳn mannetjes langs de kant gezet
om, met al de levenskunst, die een agent in
de Jordaan nu eenmaal moet sieren, het
enthousiasme zodanig te beteugelen, dat er
nog een berĳdbare plek op het nieuwe
asfalt van de Westerstraat overbleef.

‘Radioverslaggevers vertelden voor de
luidsprekers wat er ging gebeuren en
waarom het ging gebeuren: de expeditie is
een belangrĳk onderdeel van het dag-
bladbedrĳf, onder elke weers-
omstandigheid moet zĳ zorgen, dat de
krant op tĳd in de bus is, dat de vers-
gedrukte kranten, nog geurend van de inkt,
de trein halen, die maar enkele minuten
later van het station vertrekt.

‘Na afloop - pas na middernacht kwam de
jury-uitslag - beĳverden ‘Jordaan-jonge-
tjes zich om het afzettingsmateriaal van de
politie naar het posthuis te slepen’.

Adriaan de Boer



Deep throat
‘Oei, ik twĳfel welke nacht ik zal kiezen.’ Drie nieuws-
waardige nachten schieten Charles Groenhuĳsen chrono-
logisch te binnen.

H et begin van de Golfoorlog, 2 augustus 1992. De nacht
dat CNN’s Bernard Shaw ons vertelde: ‘The skies are
lightning up over Baghdad.’ Ik was presentator van

NOS-Laat, had die avond dienst gehad maar hield voor de zeker-
heid mĳn tv-schmink op. Ik woonde op een steenworp afstand
van het Mediapark. Toen het eenmaal begon, was ik binnen een
kwartier in de studio. Best snel, maar te laat. De RTL-nieuwsre-
dactie was paraat gebleven en versloeg ‘de publieken’ glansrĳk.

Een vernedering voor de ‘Holle bolle NOS’ tegenover de ker-
sverse, nog wat rebelse, Luxemburgse zender. Terwĳl ik in een
hangkast-studio de eerste uren vulde, verzamelde zich in een an-
dere uithoek van het gebouw een volwaardige redactie van de
‘gezamenlĳkheid’, alle omroepen deden mee. We gingen 24x7
uitzenden. Het was een beetje CNN spelen.

Verkiezingsnacht in Washington, 7 november 2000. Wie
wordt de nieuwe president? Al Gore of George Bush? Lange tĳd
leek het Gore te worden. Bush gaf zĳn nederlaag al toe maar
trok dat later weer in. Een dolle nacht met volop spanning en
sensatie. Na tien uur non-stop live tv stonden we rillend van ver-
moeidheid in de ochtendkilte. Met een katterig gevoel want er
was geen uitslag.

20 maart 2003, ja, dit is mĳn spannendste tv-nacht ooit:
George Bush werd dus president. Híj opende – na de aanslagen
van 11 september – de jacht op de Iraakse dictator Saddam
Hoessein. Het ultimatum om met zĳn wreedaardige zoons Irak
te verlaten, liep af. De grote vraag was: gaan de Amerikanen
meteen bombarderen? Wĳ herinnerden ons bĳ de NOS de verne-

dering van 1992. Dat nooit
meer. De tĳd drong. Het was
einde middag bĳ mĳ (Washing-
ton-tĳd), ’s avonds laat in Hilversum, mid-
dernacht in Bagdad.

Moest de NOS een complete uitzendploeg paraat houden? Dat
is duur en de afloop was onzeker. Hilversum drong bĳ ons aan:
wat is jullie inschatting daar in Washington? Zou de Nederland-
se ambassade als vertegenwoordiger van een trouwe bondgenoot
van de VS zĳn ingelicht?

Ik had een deep throat op de ambassade. Ik hoefde er niet zoals
Bob ‘Watergate’ Woodward voor naar een enge Washingtonse
parkeergarage. Bellen dus, maar mĳn bron op de ambassade was
niet erg happig.

Ik legde het dilemma uit: wel of niet pakweg twintig NOS-
mensen een nacht laten overblĳven in de studio, of gewoon vol-
gens de omroep-cao na de uitzending naar huis? Ik herformu-
leerde mĳn vraag. ‘Wat denk je? Zal ik naar huis gaan of moet
ik nog even blĳven?’

Advies: ‘Blĳf nog maar even.’
‘Hartelĳk dank.’
Ik belde Hilversum: ‘Blĳven. Het gaat gebeuren.’
Kort daarna vielen de eerste bommen. We gingen live de

utzending in met commentaar uit Hilversum en Washington.
Vice-president Cheney, mede-architect van het If you are not
with us, you are against us had de bondgenoten ingelicht.

Bĳ RTL waren ze wél naar huis gegaan. Toen ze daar na het
eerste bombardement met wapperende jaspanden de redactie
binnenholden, waren wĳ van de NOS allang in de lucht. Een
kleine revanche voor 1992, een moment van victorie.

Ik herinner me – net als in 2000 – de verfrissende ochtend-
koelte toen we na vele uren live uitzenden tollend van moeheid
in het centrum van Washington stonden, op de hoek van 21st en
M-street.

Hoe blĳ kun je zĳn na het begin van een oorlog?
Charles Groenhuĳsen


