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Philadelphia
O p het gymnasium leerden we woorden die je thuis niet

hoorde. Ook op straat niet. Of bĳ de bakker. Soms ontsnap-
te je zo’n woord en dat kon je op een bevreemde blik te staan
komen. Je voelde je betrapt.
Ik was daar heel naïef in. Ik dacht dat je
thuis in praktĳk mocht brengen wat je op
school had geleerd. Ik was daar zelfs wel
een beetje trots op.

Toen mĳn vader voor mĳ en mĳn broers
een kano had gebouwd waarmee we door
de grachten konden varen, bedacht ik een
naam die ik er eigenhandig op schilderde:
Philadelphia.
Ik legde mĳn broers uit dat dit broederliefde betekende. Dat
ik het woord niet in Latĳnse maar in Griekse letters op beide
flanken zette, vonden ze mooi.
Moeilĳk werden woorden voor mĳ pas toen ik in 1958 journa-
list werd en van oudere collega’s te horen kreeg dat ik rekening
moest houden met álle lezers. Ook degenen die niet zoveel la-
zen als ik. Ik kende zulke mensen niet, maar begreep wat me te

doen stond. Voortaan sprong ik heel voorzichtig om met woor-
den waarvan ik begon door te krĳgen dat ze voor sommige men-
sen moeilĳk waren.
In de loop van de jaren klonk het verbod op zulke woorden
steeds luider. Niet alleen op de krant, maar ook bĳ de overheid,
in de reclame en in het uitgeversbedrĳf waar ik een tĳdlang
werkte.
Doordat deze ontwikkeling mĳ intrigeerde, kreeg ik steeds

meer inzicht in wat dat waren, moeilĳke
woorden. Tegelĳkertĳd viel me op dat er
heel moeilĳke woorden waren die kenne-
lĳk niemand moeilĳk vond. Vooral in de
kletsprogramma’s op de televisie en de ra-
dio hoor je aan één stuk door woorden als
identiteit, allochtoon, autochtoon, stik-
stofuitstoot en racisme.
Vooral dat laatste.

Weet iemand wat dat is, racisme? Kan iemand het zo precies
omschrĳven dat het geen haat en verwarring wekt, maar tot
een zinnig gesprek leidt? Deze moeilĳke woorden zĳn normaal
geworden. Iedereen wekt de indruk dat hĳ weet waarover hĳ
het heeft. Op zĳn of haar manier. Het maakt de betekenis sub-
jectief en deel van je identiteit, waarvan ook niemand weet
wat het betekent.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

Hoera? Nou nee

N iet alles is wat het lĳkt, ook niet op deze vro-
lĳke foto van de Volkskrantredactie. Welis-
waar mag er sinds 1 juni van alles wat daar-

voor was verboden, maar nog steeds werken we van-
wege corona met een skeleton crew. Voor dit uitbun-
dige kiekje, gemaakt om Moskoucorrespondent Tom
Vennink te feliciteren met zĳn dertigste verjaardag,
was het zoeken naar een momentje om meer dan an-
derhalve man en een paardenkop in beeld te krĳgen.
Op de foto: Lotte Grimbergen, Hans-Maarten Da-
gelet, Bard van de Weĳer en Tjerk Gualthérie van
Weezel.
De redactievloer wordt nog steeds gedomineerd
door lege bureaus, met kartonnen doosjes ter marke-
ring van verboden verklaard gebied. Sommige colle-
ga’s die al decennia met elkaar werken, hebben el-
kaar in geen maanden gezien wegens thuiswerk. Dus
de post-corona-vlag uit? Nog niet op de redactie.

Tekst en foto’s Cecilia Tabak

Wonderlĳke nachten
Deze week geen rubriek Goed Geslapen.
Maar in het volgende nummer mĳmert
Adriaan de Boer vol weemoed en droefgeest
over een slapeloze nacht langs de Amstel.
Collega’s die herinneringen hebben aan een
bĳzondere nacht tĳdens hun loopbaan, nodi-
gen we graag uit die herinneringen op papier
te zetten. Leuk voor de rubriek!

mailto:volksknar@gmail.com
https://www.wiewiewie.nl


In ‘Terug van wegge-
weest’ spreken we Volks-
krantcollega’s die na een
buitenlands correspon-
dentschap zĳn teruggeko-
men naar Nederland.
Brandende vraag: wat is
voor hen in de tussentĳd
hier veranderd en hoe re-
ageerden ze daarop?

Steffie Kouters en Arie Elshout na vĳf jaar Amerika:

‘De krant is persoonlĳker geworden’

Steffie Kouters en Arie Elshout met hond in de achtertuin van hun huis in Breda.
Foto Jacques de Jong

A rie Elshout (66) en Steffie Kouters
(56, Volkskranthuwelĳk sinds 2006)
werkten en woonden tussen 2010

en 2015 in New York, hĳ als correspon-
dent, zĳ als freelancer. Steffie kwam in
1985 bĳ de krant, Arie, net met pensioen,
heeft nog een wisselcolumn. Hĳ verruilde
als chef Buitenland in 1998 Het Parool
voor de Volkskrant, waar hĳ in 2003 ad-
junct-hoofdredacteur werd. Steffie
schrĳft, voor zover corona niet in de weg
zit, grote interviews en publiceert in en-
kele Belgische bladen.

Arie: ‘Ik kende Steffie natuurlĳk als le-
zer, ontmoette haar op een boekpresentatie
van mĳn vroegere hoofdredacteur, Sytze
van der Zee, in 1997. Ik viel het eerst op
haar mooie naam, Steffie Kouters; die pas-
te precies bĳ haar reportagestĳl, snel en
tintelend als een glas champagne. Pas in
2001 sloeg de vonk over, ik werkte inmid-
dels bĳ de Volkskrant.’
Steffie had eerder een journalistenhuwe-
lĳk met Jos Verlaan van Het Parool.
Steffie: ‘Die kende ik al toen hĳ nog bĳ
het ANP zat, inderdaad, net als Arie eer-
der. Bĳ de Volkskrant heb ik van alles ge-
daan. Sociaal- en financieel-economisch,
verslaggeverĳ, stad, chef De Voorkant,
lang ook bĳ Volkskrant Magazine.’
En dan in 2010 naar New York.
Arie: ‘Steffie was toen vooral intervie-
wer.’
Mogen we dat de La Kouters-tĳd noe-
men?
Steffie: ‘Mag ik niet zeggen.’

Arie: ‘Ik wel.’
Steffie: ‘Vooruit dan. Het was een kreet
van Pieter Broertjes, geloof ik.’
Arie: ‘Stef heeft een enorm goed oor. Ze

luistert veel beter dan ik, hoort gekke uit-
spraken die ik mis. Hoewel ze met haar in-
terviews naam maakte, is ze ook een ont-
zettend goede reportageverslaggever. Ze
wint het vertrouwen snel, weet mensen aan
het praten te krĳgen, ze storten hun hart bĳ
haar uit.’
Steffie: ‘Tja… ik heb toen wel De Luis
gewonnen, werd genomineerd voor De Te-

gel, maar ik vond reportages maken voor
De Voorkant wel de leukste tĳd.’
Arie volgde in Amerika Philippe Remar-
que op toen die hoofdredacteur werd. Phi-
lippe zat in Washington. ‘Nee, ik werd niet
weggepromoveerd, het was eerder een
soort beloning.’
Bĳ zĳn vertrek voorspelde Pieter Broer-
tjes dat hĳ na terugkeer hoofdredacteur
zou worden.
Arie: ‘Dat herinner ik me niet. Het
hoofdredacteurschap is nooit mĳn ambitie
geweest. Ik ben een typische tweede man.
Al in 2007, toen Jan Tromp daar wegging,
wilde ik naar Amerika.’
Steffie: ‘Dat was echt zĳn grootste
droom. Het moest Washington worden,
maar daar was voor mĳ weinig te doen.’
Arie: ‘Jan van Wieringen en Jan Tromp
hadden al in New York gezeten. Vanwege
Steffie werd het New York. In de cockpit
bĳ een bevriende piloot daalden we over
Long Island met ons hondje Elvis naar de
stad waarvan we wisten dat we er vĳf jaar
zouden wonen. Wĳ keken er uit op de
nieuwe Freedom tower.’
Steffie: ‘Ik moest wel uit dienst. Daar-
door kon ik ook voor Vogue werken. Voor
Vogue vlogen alle deuren open, van een in-
terview met Madeline Albright in haar ei-
gen kantoor tot interviews met kunstenaar
Marina Abramovic en supermodel Helena
Christensen bĳ hen thuis.

'Ik hou nog steeds heel erg van die stad.
Spannend. Gekke, onburgerlĳke types.
In pyjama je hond uitlaten.’ ⊳
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Gekke vraag misschien: was haar En-
gels meteen goed genoeg voor haar

soort diepte-interviews?
Steffie: ‘Geen gekke vraag, ik zag er
enorm tegenop. Het taalverschil maakt in-
tuïtief interviewen wel lastig. Maar het
ging snel beter.’
Arie: ‘Taal is wel een ding. Je bent niet
opgegroeid met de nuances.’
Stef: ‘Arie kon knap ingewikkelde ter-
men meteen omzetten in goed Neder-
lands.’
Hoe reageerden jullie dat je na vĳf jaar
weer terug moest?
Arie: ‘Dat wisten we tevoren.’
Steffie: ‘Ik wilde graag terug omdat mĳn
inmiddels overleden moeder al twee jaar
erg ziek was. Voelde me schuldig, wilde
voor haar zorgen. New York achterlaten
vond ik wel erg. Maar ik kon hier mĳn in-
terviewwerk voortzetten.’
Arie: ‘Ik vond vĳf jaar wel een mooie
termĳn, al heb ik ook nog vaak heimwee.
Toch hadden we geen van beiden de rest
van ons leven in Amerika willen slĳten. Ik
wist nog niet precies wat ik in Nederland
wilde gaan doen. Wel dat ik in Breda wil-
de wonen, vanwege Steffies moeder toen;
Steffie kwam er ook vandaan. Ik zou dan
wel forensen naar Den Haag of Amster-
dam. Maar het werd Brussel, als tweede
man naast Marc Peeperkorn. Werken in
Brussel en Straatsburg, met als standplaats
Breda. Ik vond het fijn in Brussel weer
deel uit te maken van een corresponden-
tenclub, anders dan in Amerika waar je in
je eentje werkt. Voordien had ik naast het
schrĳven leidinggevende functies gehad.
Veel vergaderen. Tabloid, Newsroom in-
voeren. Centrale eindredactie.’
Steffie: ‘Je bent altĳd wel een beetje lei-
dinggevende contrecoeur geweest.’

Arie: ‘Ik was ook blĳ dat ik die ver-
gaderzaaldeuren achter me dicht
kon trekken.’
Nu dan: wat troffen ze aan bĳ te-
rugkomst?

Arie: ‘Toen we weggingen
kwam net Rutte I met gedoog-
steun van de PVV. In Amerika
raak je mentaal de voeling met
dat Nederlands gauw kwĳt,
ondanks de goeie, snelle site van
de Volkskrant. Dat gold zelfs
voor Ajax, waar ik zo’n fan van
was. Toen we in 2015 terugkwa-
men, kwam het populisme juist meer op.
Trump had zich net kandidaat gesteld, in
2016 speelde Brexit in Europa. Ik had de
beginnende kracht van het populisme in
Amerika al meegemaakt.’
Steffie: ‘Wilders was voordien natuurlĳk
ook al behoorlĳk sterk aanwezig hier, met
zĳn islamdiscussie. Hoewel die discussie
belangrĳk is, vonden we het heerlĳk dat in
Amerika het islamdebat nauwelĳks speelde.
‘Hier zaten we er meteen weer middenin.
In Amerika ging het wel over terrorisme,
na de Twin towers, maar minder over ge-
loofszaken zoals hier in het Marokkanen-

debat. Je komt daar niet aan de
godsdienst van een ander.’
Arie: ‘Voor 2010 was de dis-
cussie gericht op integratie;
kunnen de islamitische bewo-
ners goed integreren in de Ne-
derlandse samenleving. Na
2015, ook onder invloed van
Trump en de Brexiteers, zag je
hier de discussie opkomen over
elite versus het volk.’
Steffie: ‘Ook op het steeds be-
langrĳker geworden Twitter.
Als instrument van haatzaaien
vooral. Ik heb in 2017 Thierry
Baudet geïnterviewd. De ellen-
de die ik over me heen kreeg op
Twitter was niet normaal. Héél
náár.’
Van wie kwam die kritiek?
Steffie: ‘Ik had in een persoon-
lĳk, geen politiek interview la-
ten zien wat voor man het is.
Vond hem vooral een enorme
poseur. Dat wilde ik aantonen. Dat is ook
goed gelukt.
‘De kritiek kwam vrĳwel alleen van de
Twittergemeenschap. Linkse Twitteraars
vonden me te aardig, rechtse waren er ook
niet blĳ mee, die zagen wel wat ik echt had
gedaan, een middengroep zag in wat ik be-
doelde. Een politiek interview in NRC eer-
der liep mis, omdat ze zo agressief waren.
Dat levert een saai interview op omdat je
het al weet. Uit mĳn interview kon je op-
maken wat de risico’s zĳn als iemand zo in
elkaar steekt. Een narcistische persoonlĳk-
heid.’
Arie: ‘Ik las in Amerika historicus Rick
Perlstein over het opkomende conservatis-
me, jaren zeventig, tĳdens de opkomst van
Reagan. Je zag hoe een deel van de bevol-
king zich bedreigd voelde door de vrĳheid

van de jaren zestig voor vrouwen, ho-
mo’s. Met die ogen keek ik in 2015 naar
Europa en zag: verdomd, wĳ nemen die
cultuuroorlog over.’
Steffie: ‘Ja. Dát is hier veranderd.’
Arie: ‘Die scheiding zie je nu ook in Eu-
ropa. In Polen, Hongarĳe zĳn ze tegen
pakweg vegetariërs, fietsers, transgenders.
Anders dan in de Noord-Europese landen
zĳn ze meer conservatief, katholiek. Maar
ook bínnen gemeenschappen zie je so-
ciaal-conservatief populisme: we laten ons
die progressieve normen niet opdringen,
we zĳn bang dat de Nederlandse bescha-

ving ten onder gaat door vreemde in-
vloeden. Maar goed, populisme is ook een
functie van de democratie. Het ontstaat als
een groep kiezers het gevoel heeft dat het
systeem is vastgelopen. De gevestigde
orde incorporeert dan vaak delen van de
populistische agenda, om zo de angel eruit
te halen en kiezers terug te winnen. Dat is
mĳn pragmatische kĳk op het populisme.
Het kan opdrogen, vanzelf voorbĳgaan, of
niet. Ik denk optimistisch het eerste. Zelf
ben ik voorzichtig in het trekken van ana-
logieën met de jaren dertig. Al durf ik niets
te voorspellen.’
Arie: ‘Ik weet dat het over onze terug-
komst moet gaan, maar dit moet je nog
echt in het stuk zetten: de observatie van
Stef, dat Amerika een heel kinderlĳk land
is. Dat hebben onze Amerikakenners, met

allemaal hun zelfde taal, nog
nooit gezegd. Al die kerstversie-
ringen, halloweentuinen. Dat
kinderlĳke enthousiasme. Mate-
loos meeslepend. Je ziet het in
kleine zaken: hoe uitbundig ze
dingen verpakken, hun scherpe
onderscheid tussen helden en
schurken, altĳd een barmhartige
samaritaan in het tv-nieuws,
Hollywood. Heerlĳk daarin on-
dergedompeld te zĳn. Europa is
toch zwaarder op de hand.’

Steffie: ‘Ik weet zeker dat New York na
de coronacrisis zo weer overeind krabbelt.
Daar kĳken ze alweer verder.’
Is Nederland dan niet erg saai?
Arie: ‘Breda, Brabant, kent toch het goe-
de leven. Amerika is óók een harde, rauwe
samenleving.’
Steffie: ‘En, in de basis heb je er altĳd
een onveilig gevoel. De gezondheidszorg
is er een drama. Rekeningen van vele dui-
zenden dollars, slechte verzekeringen.
Ooit zagen we in een specialistenpraktĳk
hoe een vrouw met veel pĳn de ene na
de andere creditcard trok, maar niet de

Het is hier zo druk
geworden, vooral
in Amsterdam

⊳

⊳
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New York bĳ avond.

gevraagde vĳfduizend dollar kon op-
hoesten en keihard door de assistent

werd weggestuurd. Dat is ook New York.
Hier is dat alles heel goed geregeld. Je bent
– cliché – bevoorrecht als je hier geboren
bent.’

Arie: ‘Philippe Remarque zei na terug-
komst: Arie, je bent daar wel weer wat
linkser geworden. In die termen vat ik het
niet, maar je leerde er wel waarderen dat in
Europa de verzorgingsstaat veel beter is
geregeld. Door sociaal-democraten, chris-
ten-democraten – sluit die niet uit, ze
speelden een net zo grote rol – hebben wĳ
een systeem van herverdeling. We betalen
veel belasting, maar je haalt naar draag-
kracht weg bĳ mensen zodat je mensen
aan de onderkant kunt helpen. Mitt Rom-
ney noemde dat woedend ‘redistribution’:
socialisme, zo niet communisme. Zelfs de-
mocraten daar vinden dat wĳ te veel naar
de overheid kĳken.’
Nog eens terug naar Europa.
Steffie: ‘Wat mĳ opviel was dat het hier
zo ontzettend druk was geworden overal.
Amsterdam vooral. Veel mensen op straat.
Chaotisch verkeer. De oppermachtig ge-
worden fietser. Respect voor de politie is
in New York oneindig veel groter.’
Arie: ‘Mĳ viel ook op hoe het politieke

discours uit Amerika hier in Europa is
geïmporteerd. De culturele dominantie van
Amerika is hier enorm groot. Amerikaanse
films, maar ook hoe het debat daar gevoerd
wordt is hier van belang. Zo moeten jonge-
ren hier ook ineens safe places hebben: ze
voelen zich ineens door van alles en nog
wat bedreigd. Je ziet het hier ook in de
kranten opkomen. Net als de racismedis-
cussie.’
Steffie: ‘Wat ik hier als echte verschui-
ving zie is dat Nederlanders met allochto-
ne herkomst veel meer aandacht krĳgen op
radio en televisie, bĳ de NOS ook. En niet
alleen over immigratiepolitiek en aanver-
want, maar over van alles en nog wat. Zó
moet het.’
Is de Volkskrant veranderd in die vĳf
jaar?
Arie: ‘De tabloid, onder Pieter Broertjes
ingevoerd, is steeds beter ingevuld. Ik vind
de krant goed.’
Steffie: ‘Hĳ is natuurlĳk wel veranderd.
Meer aandacht voor wat vroeger als ‘licht’
beoordeeld werd. Mode, tv, Magazine, te
veel columns, persoonlĳke vooral; de
krant is veel persoonlĳker geworden.’
Arie: ‘Vroeger werd de krant achtelozer
gemaakt. Rond 2000 kwam de omslag: het
ging de kranten minder goed, doordat de

oplagen daalden waar jongeren zich min-
der aangesproken voelden. Dat gaf bezin-
ning op de journalistiek: wat wil de lezer
nou precies. Dus nam de betekenis van de
binnenwereld toe ten koste van de buiten-
wereld, al is die nog wel belangrĳk.
‘Ja, wat dat betreft valt Steffie goed bin-
nen de nieuwe koers.’

Maurits Schmidt

Tegel
De Volksknar feli-
citeert Amerika-
correspondent
Michael Persson
met het verwerven

van De Tegel, belangrĳkste journalis-
tieke prĳs in Nederland. MichaelPers-
son (met toch al een gigantische pro-
ductie) werd bekroond voor de reporta-
geMississippi Hanging (Volkskrant 31
mei 2019). Dit verhaal ging over de
dood van de zwarte, 21-jarige Willie
Jones in 2018: zelfmoord of moord.
Er zaten nog vier genomineerden bĳ de
Volkskrant: John Schoorl, Jeroen van
Bergeĳk en Laurens Verhagen.

⊳

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/mississippi-hanging-nl/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/mississippi-hanging-nl/

