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Michel Maas op de knarrenborrel van vorige week donderdag. Ontspannen tussen zijn intervie-
wers Jacques de Jong en Ineke Jungschleger.             Foto Wim Ruigrok

‘De tsunami, al die doden in Atjeh - dat 
heeft op mij de meeste indruk gemaakt. 
Er waren daar 180 duizend doden. De 
stank, de lichaamsdelen die uit de mod-
der staken. Met goedkope parfum op een 
zakdoekje voor je neus was het net uit te 
houden. Ik moest twee weken later naar 
Nederland voor de correspondentenda-
gen. Het was of ik op een andere planeet 
leefde. Toen ik ’s morgens mijn hotel in 
Amsterdam verliet, schrok ik van al die 
grijze vuilniszakken.’ 

Michel Maas, correspondent Zuidoost-
Azië standplaats Jakarta, beantwoordt op 

18 december vragen van Jacques de Jong 
en Ineke Jungschleger tijdens een bij-
eenkomst van krasse knarren in het oude 
Volkskrantgebouw. Hij vertelt over zijn 
leven en werk als journalist. Zijn toon is 
laconiek. Nee, hij is niet cynisch geworden 
en hij is ook niet koelbloedig, eerder zor-
geloos. Zo kijkt hij ook de wereld in, met 
een onbevangen blik. Zijn drijfveer? ‘Ik 
wil erbij zijn.’ Vandaar bijvoorbeeld  ook 
een ongemakkelijke rit van vijftien uur in 
een vrachtwagen, toen hij in mei van dit 
jaar Burma binnendrong om de gevolgen 
van de orkaan Nargis te verslaan.

Queeste 
Wilde hij eigenlijk al vroeg journalist 

worden en waarom bij de Volkskrant? Ja, 
al tijdens zijn middelbare schooltijd, maar 
een leraar zei dat de opleidingen vol zaten 
en de kans op werk nihil was. Zo begon 
zijn queeste langs allerlei baantjes, die in 
1986 werd beloond met een plaats op de 
redactie Binnenland van de Volkskrant. 

Hoe slaagde Michel erin bij Binnenland 
weg te komen?, vraagt Jacques, jarenlang 
coördinator van die deelredactie. ‘Een 
kans grijpen als die zich aandient.’ Dus 
werd het via Het Vervolg en de kunstre-
dactie een correspondentschap,‘het mooi-
ste baantje dat er bestaat.’

Waarom in 1996 naar Boedapest? ‘Cees 
Zoon vertrok uit Praag en de post Oost-
Europa kwam vrij.’ 

Was zo’n freelancepost niet een grote 

gok? ‘Als ik het nu niet doe, komt het er 
nooit meer van.’, dacht hij destijds. Een 
beetje vilein herinnert hij zich dat Pieter 
Broertjes zei dat hij Joegoslavië (‘daar 
gebeurde na de Dayton-akkoorden toch 
niks meer’) er maar bij moest doen. ‘Dat 
leverde vijftig gulden extra op.’

Maar amper een week later begon het 
gedonder in Kosovo. Wat doe je dan? 
‘Ik liet me door Bart Rijs bijpraten over 
de verschillen tussen Serviërs, Kroaten, 
Moslims en Albanezen. Bart Rijs hield op 
als correspondent in Joegoslavië. Ik leg-
de contacten met buitenlandse collega’s, 
keek hoe zij het deden en bouwde een net-
werk op van goede mensen. Het gekke is 
dat je die in heel moeilijke omstandighe-
den veel tegenkomt. Je moet er wel voor 
openstaan’, zegt Michel.  Nooit belazerd? 
‘Je moet ze goed in de ogen kijken.’

Visitekaartjes
Risico’s? ‘Dat viel wel mee, behalve die 

ene keer dat een lid van een Servische mi-
litie in Pristina de loop van zijn geweer 
tegen mijn hoofd zette. Gelukkig had ik in 
mijn portemonnee een hoop visitekaartjes 
van Servische ministers, dat heeft waar-
schijnlijk geholpen. En over voetbal pra-
ten. Dat helpt om de sfeer te ontspannen.’

Op de vraag van Ineke Jungschleger 
naar trauma’s, zegt Michel dat hij het 
meest heeft te stellen heeft gehad met zijn 

De ouweknarrenborrel van decem-
ber werd opgeluisterd met het be-
zoek van Michel Maas, die zich be-
reidwillig liet interviewen. Een goed 
bezochte bijeenkomst met bijna 
dertig pensionado’s. Daarentegen 
was er, ondanks herhaalde aankon-
diging, niemand van de zittende 
generatie. Terwijl Michel Maas toch 
een aansprekende journalist is. Joris 
Cammelbeeck doet verslag.

‘Open staan voor de goede mensen’

Zie verder pagina 3

Dinsdag 23 december is de vader van 
Jan van Capel begraven. Hij werd 100 
jaar en 93 dagen oud. Vandaar Jan’s 
afwezigheid vorige week. Hij laat 
weten:
‘Je zult wellicht denken wat een gekke man 
is dat. Hij mailt dat hij naar de knarrenborrel 
komt, doet de suggestie om zelf drank mee 
te nemen en dan komt hij niet.
Ik stond donderdagmiddag ongeveer klaar 
met in de rugzak twee flessen wijn en een 
zak borrelnootjes toen ik vanuit Nieuwkoop 
werd gebeld dat vader plotseling nogal ziek 
was. Toen ik daar aankwam, waren al m’n 
broers en zusters er ook al. Vader lag op 
bed, veel vocht achter en in de longen. Hij 
kreeg morfine tegen de pijn. Hij klaagde niet 
en heeft met iedereen nog even gesproken.
Mijn oudste broer en ik besloten de nacht bij 
hem te blijven. We zouden om acht uur de 
volgende ochtend worden afgelost. Was niet 
meer nodig. Om 7.40 uur overleed hij rustig, 
zonder pijn, zonder strijd. Honderd jaar en 
93 dagen oud. Daarna veel geregel. Maar 
daarbij blijkt het gemak van een acht kop-
pen tellende familie. Dinsdag gaan we hem 
in Nieuwveen achter de r.-k. kerk begraven.’

Michel Maas:

Voor 50 gulden extra
kon ik Joegoslavië er 
wel bij doen 

Narrige
dagen!
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Peter van Bueren nog steeds veel op reis

De wereld over voor filmfestivals

Als  filmjournalist heb ik sinds 
1964 altijd gewerkt volgens de 
grondbeginselen van de journalis-

tiek: berichten over iets dat nieuw is en 
daaraan uitleg geven. Met de toevoeging 
dat, zolang film is ingedeeld bij de kunst-
redactie, de artistieke kwaliteit een hoge 
prioriteit heeft. 
Dat lijkt logisch, maar in de loop der 
jaren verschoof het  beleid van de krant 
naar in feite anti-journalistieke uitgangs-
punten: berichten over wat al bekend is 
(dus prioriteit voor de bekendste, meest 
commerciële  films) en niet over de artis-
tieke schepper van een film, de regisseur, 
maar de populairste medewerker, de ac-
teur of actrice, de ster.

Ontslagprocedure
Dat leverde weleens conflicten op. Een 
van de hoogtepunten: drie weken nadat 
ik in 1994 in Italië een prijs had gekregen 
voor de beste Europese filmcriticus, zette 
Harry Lockefeer een ontslagprocedure 
in met het argument dat ik niet voldeed 
aan de eisen die je aan een filmredacteur 
van de Volkskrant mag stellen. Met zijn 
onovertroffen gevoel voor menselijke 
waardigheid zorgde de kasteleinszoon 
uit Roosendaal ervoor dat het officiële 
schrijven dienaangaande mij precies de 
dag voor Kerstmis bereikte. Twee maan-
den later moest hij zijn eigen verdwijnen 
aankondigen.
Omdat sinds pakweg midden jaren 
zeventig de bioscopen steeds meer in 
handen kwamen van grote commerciële 
uitbaters, werd het aanbod van films in 
de grote theaters  steeds smaller. In 1964 
draaiden films van Godard, Antonioni, 

Bergman en noem maar op gewoon in 
de bioscoop, terwijl de Godards, Antoni-
oni’s en Bergmannen van tegenwoordig  
alleen sporadisch in kleine filmhuizen te 
zien zijn, en op festivals.

Vakanties
Om adequaat te kunnen berichten wat 
er in de wereldcinema aan de hand was, 
moest ik steeds meer naar festivals en 
omdat een krant het zich niet kan permit-
teren filmredacteuren vele malen per jaar 
uit te sturen, begon ik mijn vakanties aan 
te passen aan festivals waar ik anders 
niet zou kunnen zijn, en ik berichtte er-
over in de krant, vakantie of niet.
Sinds ik in de vut ben,  kan ik meer naar 
festivals, want die blijven me gewoon 
uitnodigen. Dus niet zoals chefs op de 
krant meenden, omdat ik voor de Volks-
krant schreef. Nu ik over festivals be-
richt in het piepkleine filmblaadje Skrien, 
neemt de gastvrijheid niet af.

Op reis
Tegenwoordig ben ik de helft van de tijd 
op reis. Voor die festivals ben ik van nut. 
Wanneer ik ergens  een interessante film 
zie, tip ik andere festivals; ik schrijf wel-
eens in een catalogus; houd er weleens 
een lezing en dit jaar heb ik bijvoorbeeld 
een project begeleid in Jerevan, waar 
ze een festivalkrant wilden laten maken 
door jonge filmjournalisten uit Armenië 
en omringende landen. In Nederland 
werk ik als viewer,  voorselecteur, voor 
het documentairefestival Idfa. 
Meestal worden reis en hotel (deels) 
betaald. Skrien heeft geen geld en ik ook 
niet. Het afgelopen jaar verliep als volgt: 
januari Dakar, Bangladesh en Rotterdam; 
februari  Chanti-Mansiiks in Siberië; 
april Udine, Italië; juni Novi Sad, Ser-
vië en Teplice, Slowakije; juli Jerevan; 
augustus Locarno; september Riga, Let-
land, en Utrecht; oktober Pusan, Zuid-
Korea; november Kars, Turkije, en Idfa 
Amsterdam.

Jury
Vier keer zat ik in een jury, wat ik liever 
niet doe, want dan moet je werken. Als 
je niet in een jury zit, heb je meer tijd om 
land en maatschappij te bekijken. Als ik 
ergens ben, knoop ik er soms een korte 
vakantie aan vast. 
De vraag of je wel kunt schrijven over 
festivals die je soms adviseert of waar je 
een lezing geeft of films inleidt, heeft  bij 
mij nooit gespeeld. Als je schrijft, ben 
je journalist. Niet de journalistiek wordt 

aangetast, maar soms wel je relatie met 
een festival. 
Zo moet ik helaas een vast reisje naar 
Buenos Aires missen omdat daar on-
deugdelijke dingen gebeurden, waarover 
ik vanzelfsprekend  schreef. Gevolg: 
persona non grata, weg leuke trip. Dat 
geldt ook van Thessaloniki, waar ik 
als juryvoorzitter zei dat geen enkele 
Griekse film goed genoeg was voor een 
prijs, ook al was de festivaldirecteur een 
vriend. Nooit meer uitgenodigd. Dat ik 
sinds mijn vertrek bij de krant gast voor 
het leven ben in Rotterdam, is geen reden 
om (nu in Skrien) niet uit te halen als ze 
daar een discutabele benoeming doen.

Vrienden
Ik ben wel meer vrienden kwijtgeraakt 
in de filmwereld, want ook al is een 
regisseur een vriend, als hij een slechte 
film maakt, heb je als journalist de plicht 
je lezers melden dat het slecht is. Daar 
gaat weer een vriend,  jammer, een echte 
vriend was het dus kennelijk niet. Met 
grote regisseurs is kritiek nooit een pro-
bleem, ze weten zelf het best wat er aan 
hun werk mankeert. 
Dat ontdekken doet  pijn, maar het res-
pect wordt alleen maar groter, net als 
soms de vriendschap.

Buiten het reizen word me weleens ge-
vraagd een stukje hier en daar te schrij-
ven, films en regisseurs in te leiden en 
soms geef ik een cursus. Ik hoef niets, 
maar doe veel. 
Hoe ziet dat er eigenlijk uit, een gera-
nium?

Peter van Bueren

Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze achter 
de geraniums zijn gekropen? Niks? 
Of wroeten ze in hun volkstuin? In 
de politiek gegaan? In deze rubriek 
doen we een poging daar achter te 
komen. 
Deze keer Peter van Bueren, nooit 
opgehouden met films kijken.

Peter van Bueren. 
Foto Jacques de Jong
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De cd-rom van de Volksknar heeft mij  
van nachtrust beroofd en urenlang 
beziggehouden.  Fantastisch.

Bram Brakel
***

Woorden schieten te kort. Wat een 
galerij van authentieke knarren op die 
cd-rom. En ik heb de eer er ook in te 
mogen schitteren. Ik zal vrienden en be-
kenden - ook journalisten uit de noorde-
lijke regio - met deze bijzondere uitgave 
confronteren. Weten ze ook hoe we - jij 
dus - dat bij de Volkskrant aanpakken. 

Wim Phylipsen
***

Was het aanvankelijk even slikken als de 
Knar kwam na Piet zijn overlijden, inmid-
dels ben ik er erg op gesteld! Lees hem 
graag, zal wel nostalgie zijn en omzien 
naar een tijd die nooit terugkeert. 
Maar ook belangstelling voor oud-colle-
ga’s van Piet, van wie ik me soms afvraag 
wat zij zouden doen met die kostbare 
tijd (dus: leuke rubriek ‘Achter de gera-
niums’).

Lucy van Seeters-van Rossum
***

Zeer fraai nummertje 103 (die De Boer 
heeft niet bepaald last van onderbelich-
ting in uw gewaardeerde orgaan). Goed 
werk van Han. Alleen die reactie van 

Ik houd van extra bijlagen. Dat heb ik 
altijd al gehad. Als er ‘extra’ op stond, 
had ik al een speciaal geluksgevoel: ex-
tra! Daar hebben mensen hun best voor 
gedaan, en dat wil ik allemaal weten. Het 
probleem is alleen: wanneer lees je die 
naast al het andere leesvoer? Meteen of 
toch maar even wegleggen op de stapel 
‘Nog te lezen’? De NRC heeft de afgelo-
pen jaren mooi werk verricht met allerlei 
extra thema-supplementen, de Volkskrant 
weet er ook raad mee. De stapel groeit 
gestaag.
De afgelopen weken turfde ik er drie: 
1. Groen (15 november). 2. Techniek (22 
november). 3. Onder Marokkanen (10 
december).
Een stortvloed van informatie en een 
veelheid van - vaak goed geschreven 
- verhalen. Maar ga je dat ook allemaal 
lezen? Dat is de vraag. Het ligt er maar 
aan waar je extra interesse naar uitgaat. 
Kiezen na school? Die tijd heb ik achter 
de rug. Kunst op Komst? Leuk om even 
te zien wat er op stapel staat, maar tegen 

die tijd zie ik wel weer. North Sea Jazz 
Festival, Rotterdam Film Festival? Daar 
heb ik niets mee. Grote voetbaltoernooi-
en? Even doorbladeren, de rest weten we 
wel.
Van de afgelopen drie extra bijlagen 
heb ik alleen ‘Onder Marokkanen’ met 
speciale aandacht gelezen. Tot op de 
letter, zou je kunnen zeggen. Vanwege de 
verschillende invalshoeken en vanwege 
het algemene stramien. Wat leeft er on-
der Marokkanen en hoe beleven zij hun 
plaats in de Nederlandse samenleving? 
Opmerkelijk vond ik het ontbreken van 
een bijdrage van onze correspondente 
in Marokko, Greta Riemersma. Die had 
voor een mooie paukenslag kunnen zor-
gen.
Prachtige lectuur (let op Aimée Kiene), 
maar er zitten nog twee andere aspecten 
aan die extra bijlagen.
Ten eerste: het stapelgedrag van de lezer. 

Een lezer is geneigd een extra bijlage die 
oogt als een half boekwerk, even weg te 
leggen op de stapel. Om nog te lezen. En 
wanneer komt het daar dan van?  Vrijwel 
nooit toch? Jammer van al die moeite en 
al die kennisverzameling. Zou het toch 
niet beter zijn al die prachtige verhalen 
door de dagelijkse nieuwskrant heen te 
strooien?
Ten tweede: de bezorging. Een extra bij-
lage is leuk, maar dan moet die wel mee-
bezorgd worden. Ik kreeg er van Onder 
Marokkanen geen, dus heb ik met kunst- 
en vliegwerk nog wat geregeld, want ik 
was wel benieuwd. Zelfs de klantenser-
vice wilde mij graag een exemplaar per 
post nasturen, maar toen ik dat pakketje 
kreeg, bleek er alleen de nieuwskrant in 
te zitten. Daar zit je dan.

Ik wil maar zeggen: extra bijlagen hart-
stikke goed, maar let op het lezersgedrag 
(stapelen in plaats van lezen) en hou de 
bezorging in de gaten. En dan moeten 
Kerstmis en Nieuwjaar nog komen! 
Help!

Han van Gessel
Hebben jullie ook van dat soort lees-
ervaringen. Laat het dan weten aan 
volksknar@gmail.com of aan mij: 
hanvgessel@planet.nl

Hoe lezen oude knarren de Volkskrant 
van elke dag? Met belangstelling? Uit 
oude gewoonte? Waar letten zij speciaal 
op? Leven er erge ergernissen? Of is er 
juist jubelend gejuich?

Extra bijlagen: lezen of op de stapel leggen?

Mieke van den Heuvel raakt kant noch 
wal. 

Adriaan de Boer
***

Wat is er tegen zelfpromotie? Als wij in 
de goede oude tijd een boekje hadden 
geschreven, gaven we dat aan een col-
lega, die er een deskundige, maar toch 
altijd iets mild gebrilde recensie over 
schreef. Kwam op hetzelfde neer, toch? 
Dit is wel zo open. Bovendien bestaat 
elke krant zo langzamerhand uit tachtig 
procent advertorials.

Maurits Schmidt
***

Leuk, die ergernis van Han van Gessel 
over die self-promotion! Ben ik het 
helemaal mee eens.

Ineke Jungschleger

Lezersmail

ervaringen na de tsunami, vooral in Atjeh. 
Dat ik een groot verhaal in het Magazine 
kon schrijven, heeft geholpen. Hij vindt 
het vreemd dat er geen debriefing was bij 
de krant. ‘Bij volwassen media gebeurt 
dat wel. Bij de NOS sturen ze verslagge-
vers naar de psychiater. Overigens slaap 
ik goed, maar soms word ik wel onver-
wacht door beelden besprongen’. 

Cynischer geworden? ‘Nee. Het werk 
heeft me wel een huwelijk gekost. Mijn 
kinderen - volwassen zoon en dochter - 
kijken naar mijn leven met verwijten en 
bewondering. Ik wil graag in Indonesië 
blijven, want daar is mijn tweede vrouw 
geboren en wij hebben een kind. In Ne-
derland heb ik niks meer te zoeken.’ 

‘Ik heb van de hoofdredactie gehoord 
dat ik ook na 2009 kan blijven.’ Enkele 
dagen later mailt hij nog: ‘Bovendien 
ben ik benoemd als correspondent van de 
NOS. Ik ben een gelukkig mens.’

Gaat hij nog boeken schrijven? Per slot 
heeft hij toch de NDP-prijs gewonnen 
voor zijn reportages over Kosovo, en de 
Geert Lubberhuizen-prijs voor een roman 
die zich afspeelt in Vietnam. ‘Ik heb nu 
even geen tijd. Komt wel een keer.’

Joris Cammelbeeck
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Michel Maas


