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Dagrapport: ‘Ariejan Korteweg 
ziet niet graag blikjes vis in Volks-
krantrecepten.’

QR MEDE

CEES ZOON kijkt terug op een veel-
bewogen loopbaan bij de Volkskrant. 
Begonnen als sportverslaggever, 

via correspondentschappen in Spanje en 
Oost-Europa met als slot Mexico Stad, 
vanwaar hij heel Latijns Amerika bereist.

‘Fantastisch’, kijkt hij terug. ‘Ik heb zo 
veel dingen gedaan die ik wilde doen. Als 
sportgekke kunstredacteur mocht ik mee 
naar de Olympische Spelen in Seoel om 
de algemene verslaggeving te doen. En 
ook als kunstredacteur naar het WK voet-
bal in Italië. Ik ben naar Wimbledon ge-
weest, ik heb Europa Cup-finales gedaan. 
Ik ben in Oost-Europa op de meest depri-
merende plekken geweest. Maar ik was er 
ook in Berlijn op de dag dat de Muur viel. 
Ik heb acht, negen jaar door Latijns Ame-
rika gezworven. En tussendoor heb ik de 
halve wereldliteratuur geïnterviewd.’

En nu je ontslag.
‘Ja, ik ben op straat gezet. Puur vanwege 

bezuiniging. Ik was al voorbereid, want 
Pieter Broertjes had het een jaar geleden 
al aangekondigd. Nee, er komt geen op-
volging, de post Latijns Amerika wordt 
opgeheven. Reken er maar op dat er meer 
volgen. Over een paar jaar hebben we al-
leen Brussel en Washington nog over.

 ‘Ik had nog wel willen aanblijven, maar 
ik ben niet rancuneus. Ik kan het wel be-
grijpen.’

Geen plannen om terug te komen naar 
Nederland?

‘Nee. Ik leef zo in een internationale we-
reld, zonde om daar afstand van te nemen. 
Als ik thuis een feestje heb, komen daar 
wel vijftien verschillende nationaliteiten. 
Mijn vrouw Ina werkt als mensenrechten-
advocaat. Zij werkt veel voor Europese 
projecten.

 ‘Ik heb haar in 1990 ontmoet in Roeme-
nië, waar ze werkte als tolk, in de tijd toen 
Ceaucescu daar werd afgezet. Op alle 
plekken waar we hebben gewerkt, hebben 
we kennissen opgedaan en vrienden ge-
maakt. Die komen we nog steeds tegen.

 ‘En ik spreek nog allerlei talen: Spaans, 
Portugees, Roemeens, Engels, Duits, 
Frans en Italiaans. Tsjechisch heb ik ook 
geleerd, maar dat ben ik kwijt.’

Hoe kwam je bij de Volkskrant terecht?
‘Ik had Spaans gestudeerd, maar toen 

ik klaar was, wist ik eigenlijk niet wat ik 
zou gaan doen. Misschien wilde ik wel 
de journalistiek in. Toen zag ik dat ze bij 
het ANP iemand vroegen, en daar werd ik 
onmiddellijk aangenomen. Want sportgek 
was ik wel. En ik hoopte de hele wereld 
rond te gaan voor allerlei sportevenemen-
ten, maar dat zat er bij het ANP niet in. 
 ‘Totdat ik biljartverslaggever kon wor-
den. Toen heb ik alle Europese toernooien 
afgereisd. Daar kwam ik Ben de Graaf re-
gelmatig tegen. In die tijd leerde ik ook 
collega’s kennen als chef Sport Theo No-
lens. Toen die vanwege zijn gezondheid 
niet meer mocht werken, noemde hij mijn 
naam bij Jan van der Pluijm. Ze kenden 
me al, omdat ik ook recensies schreef 
over Latijns-Amerikaanse literatuur. Zo 
kwam ik bij de Volkskrant.

Een sportgekke intellectueel die 
verzot is op reizen, en bovendien 
de wereld wil verbeteren. Dat is 
het beeld tijdens een gesprek met 
de 59-jarige Cees Zoon, correspon-
dent Latijns Amerika. Hij is twee 
weken in Nederland om afscheid te 
nemen van de Volkskrant. Hij heeft 
er 31 jaar voor gewerkt. Dinsdag 2 
februari was zijn officiële afscheids-
borrel met collega’s.

door Han van Gessel 
en Jacques de Jong

Cees Zoon voelt zich thuis in Mexico

Cees Zoon, even 
in de winterse 
kou, voor zijn 
afscheid van de 
krant.
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Vervolg van pagina 1 Cees Zoon

 ‘In 1983 tipte Jan Blokker mij om een 
jaar Jan van der Putten in Mexico te ver-
vangen. Die ging met een sabbatical year. 
Zodra ik daar kwam, dacht ik: ‘Dit is mijn 
stek, hiervoor heb ik gestudeerd’. Tijdens 
mijn studie had ik al veel schrijvers ont-
moet, die uit Chili, Argentinië, Uruguay, 
Paraguay waren gevlucht of verbannen. 
1983 was het laatste jaar van de dictatuur 
in Argentinië, veel bannelingen gingen 
dus terug, en toen ik daar kwam, had ik 
via hen een goede entree.’

Na dat jaar naar Kunst?
‘Nee, eerst nog twee jaar op de toen ver-

nieuwde verslaggeverij. Maar ik wilde 
toch naar Kunst. Dat lukte. Ze hadden 
iemand voor literatuur nodig. Ik kwam 
er terecht in een grote ruziebende. De 
hoofdredactie dacht dat ik daar wat rust 
in de tent kon brengen. Daar zaten onder 
anderen Willem Kuipers, Peter van Bue-
ren en Theo Temmink. Later kwam daar 
ook Melchior de Wolff bij. Allemaal geen 
makkelijke jongens. 
 ‘Moord en doodslag was het. Soms moest 
iemand van de hoofdredactie bij de verga-
deringen komen zitten, om de gemoederen 
te sussen. Maar ik heb er wel een leuke 
tijd gehad. Ik schreef er vooral recensies,  
necrologieën en interviews.  Tientallen. 
Georges Simenon is een prominent voor-
beeld.

Hoe kwam je in Praag terecht?
‘Vanaf het moment dat ik in Mexico had 

gezeten, wilde ik buitenlands correspon-
dent worden. Hella Rottenberg ging van 
Praag naar Moskou. Ik was de enige die 
solliciteerde. Het was daar een puinhoop 
in 1991, het enige wat je kon kopen, was 
zuurkool. Ik ging in Wenen boodschappen 
doen. Met de auto volgeladen weer terug.
 ‘Ik kende Oost-Europa redelijk, ik had er 
vele schrijvers geïnterviewd, zoals Václav 
Havel, György Konrád. Een jaar tevoren 
was er de omwenteling geweest.
 ‘Toen deed Roemenië zich voor. Daar 

brak de pleuris uit in verband met dicta-
tot Ceaucescu. Visueel werd daar de re-
volutie geleid door een dichter, Mircea  
Dinescu. Dus ik maakte onmiddellijk een 
profiel van die man. Maar ik wilde erbij 
zijn, want daar gebeurde het. 
 ‘Eerst ging Frank van Zijl twee weken, 
en toen hij terug was zei ik tegen toenma-
lig chef Kunst Louis Houët dat ik hoog-
nodig enkele Roemeense schrijvers moest 
interviewen. Dat mocht van Harry Locke-
feer als ik ook algemene reportages zou 
schrijven. Nou, toen ik terugkwam, was 
ik natuurlijk helemaal de Oost-Europa-
specialist.’

Wat is die drift van jou om altijd maar 
te reizen?

‘Als ergens wat gebeurt, wil ik erbij zijn. 
De omwenteling in Oost-Europa was zo’n 
grote gebeurtenis. Ik stond als eerste Ne-
derlander bij de val van de Berlijnse Muur. 
Ik was daar toevallig. Ik was er om Cees 
Nooteboom te interviewen. Stom geluk.

‘Op een donderdagavond hoorden we op 
de radio in een taxi dat er mensen op de 
muur stonden. Wij daar meteen heen. En 
inderdaad. Dat was een van de mooiste 
dingen die ik gedaan heb. De volgende 
morgen stonden er duizenden van die 
geëmotioneerde Oost-Duitsers bij Check-
point Charlie om de grens over te gaan. 
Dat was fantastisch.

‘Ik heb nog steeds: hier sta ik toch maar 
mooi bij. Dat had ik bij de Muur, maar 
ook bij de begrafenis van Chili-president 
Pinochet, voor mij het symbool van alles 
wat vies en voos is in deze wereld. Ik had 
het ook bij de begrafenis van de Portugese 
fadozangeres Amalia Rodriguez.’

Maar die drift?
‘Die zit nu eenmaal in me. Als student 

reisde ik me al helemaal wezenloos. 
Daarom vind ik Latijns Amerika zo leuk, 
omdat het zo groot is. Dertig landen en 
allemaal zo verschillend. Ik heb ze alle-
maal gezien, behalve Suriname - dat is 
Binnenland.’

Ook een soort avonturier?
‘Twee dingen. Ik verveel me ontzettend 

gauw. Bij Sport heb ik tennis gedaan. De 
eerste keer Wimbledon vond ik echt te 
gek. De tweede keer was oké, ik kon er 
goed werken, en de derde keer dacht ik: ik 
heb het wel gezien. Vandaar dat ik ook zo 
vaak van functie ben veranderd.

 ‘Maar sommige dingen zal ik altijd 
blijven doen. Mijn schrijversportretten 
bijvoorbeeld. Mijn meeste vrienden in tal 
van landen zijn schrijvers.

‘Mijn passie heeft ook te maken met de 
linkse achtergrond van vroeger. Ik ben het 

liefst in landen waar het niet pluis is, om 
zo te zeggen, waar een hoop moet gebeu-
ren en waar mensen zijn die echt de pi-
neut zijn. De wereld moet verbeterd wor-
den. En als journalist kun je je  bijdrage 
leveren door erover te schrijven.’

Ooit in Haïti geweest?
‘Vier jaar geleden was ik daar. Het 

ergste oord waar ik ooit ben geweest. 
Een afgrijselijk land, heeft niets met La-
tijns Amerika te maken, het is helemaal 
Afrikaans. Ik ken geen land waar het zo 
stinkt. Vrouwen verkopen er etenswaren 
op straat tussen het vuilnis. En gevaarlijk 
en crimineel.’

Hoort bij jouw werk ook de persoon 
van een loner?

‘Ja natuurlijk. Je moet voor dit werk 
goed in je eentje kunnen zijn, anders red 
je het niet. Een groot deel van je tijd ben 
je alleen. Op reis ben je alleen. En ge-
middeld ben ik van elke maand wel twee 
weken op reis. Ik ken overal wel mensen 
intussen, maar driekwart van je tijd ben je 
alleen. Dat moet je kunnen.

‘Stel je voor hoe je in je hotelkamer op 
een kaptafel je stukkie zit te tikken, ter-
wijl je vanachter je laptop jezelf zit aan te 
kijken in de spiegel.’

Word je daar zenuwachtig van?
‘Nou, je moet natuurlijk wel door blijven 

tikken. Ik herinner me in Oost-Europa al-
lerlei diep-deprimerende plekken. Ik was 
in Gdansk, in een hotel in een buitenwijk, 
met sneeuw, alles zo grauw en grijs en 
koud, dat ik dacht: wat doe ik hier? Maar 
als ik drie dagen thuis was, dan was ik het 
weer vergeten en wilde wel weer weg.’

 ‘Een van de belangrijkste dingen voor 
een correspondent is ook zelfdiscipline. 
Als je dat niet hebt, ga je gegarandeerd 
op je bek. Als je gaat zitten wachten tot je 
gebeld wordt, dan red je het niet.’

Wat was je reden om te gaan freelan-
cen?

‘Heel simpel: anders moest ik terug naar 
Amsterdam. Na vijf jaar Praag heb ik een 

‘Van elke maand
ben ik gemiddeld
twee weken op reis’
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Vanwaar jouw belangstelling voor de politiek?
‘Politiek, op alle niveaus, heeft mijn belangstelling sinds 

mijn eerste baan: regioverslaggever bij de editie Graafschap 
en Liemers (feitelijk de hele Achterhoek) van de roomse De 
Gelderlander. Vrijwel elke avond zat ik wel bij een raads- of 
commissievergadering en vrijwel elke keer schoot deze ge-
dachte door mijn hoofd: zat ik maar in die bankjes. Ik zou die 
aartsconservatieve regenten van het college eens flink van ka-
toen geven. Door mijn onregelmatige werk is het er nooit van 
gekomen. Nu wel - en ik mag wel zeggen dat ik uitkijk naar 
de première.’

 
Hoe heb je je in de Hoornse politiek verwikkeld?
‘Eens in de maand zat ik wel op de publieke tribune, als be-

langstellend burger meestal en met een zekere regelmaat ook 
als inspreker namens de actiegroep BBB (Boze Burgers Bin-
nenstad) als er weer eens snode plannetjes waren gesmeed, die 
ons niet konden bekoren. 

‘Vijf jaar geleden ben ik door de lokale afdeling van de SP 
gevraagd mij te kandideren 
als gemeenteraadslid. Dat heb 

Martien Schurink gaat
voor de gemeenteraad
Martien Schurink gaat

Wat doen collega’s als ze eenmaal 
uitgewerkt zijn? Boek schrijven?
Vrijwilliger in de bejaardenzorg? 
Deze keer Martien Schurink (1945) 
die in de politiek gaat. Hij werkte 
op Sport van 1977 tot 2008.

Zie verder pagina 4

poging gedaan om in Londen te komen, 
maar Bert Wagendorp werd benoemd - en 
dat gunde ik hem graag. Maar het laatste 
wat ik wilde, was een bureaufunctie in 
Amsterdam. Saai, vervelend. Wel gezel-
lig met collega’s, maar niet van negen tot 
vijf, alsof je op een ABN-kantoor zit.’

Hoe was jouw contact met de achter-
ban, de bureauredactie?

‘Het moet me even van het hart: ik had 
meer contact met de telefooncentrale dan 
met de hele redactie bij elkaar. Zij wis-
ten mij altijd te vinden. Ik had ook meer 
persoonlijk contact met de telefonistes 
om even bij te praten. Een krant zonder 
telefooncentrale is toch het meest absurde 
wat iemand kan bedenken! Er is toch geen 
redacteur die twee uur lang gaat zoeken 
waar een verslaggever uithangt. De vol-
gende stap is dat verslaggevers niet meer 
mogen bellen, dat is ook heel duur. Daar 
komen ze wel achter, denk ik.

‘De laatste jaren is het contact met de 
buitenlandredactie veel minder gewor-
den. Zeker nu er een heleboel naar de 
eindredactie zijn gegaan. En als je iemand 
van de redactie zoekt, zitten ze altijd in 
een van die drieëntwintig vergaderingen 

van die dag. Maar we hebben nu wel een 
goede aan chef Bert Lanting. Die weet 
hoe het zit met buitenlandse correspon-
denten.’

Hoe kom je aan je informatie in zo’n 
groot, gedifferentieerd gebied?

‘Ik lees op internet ’s morgens zeven, 
acht kranten. Dan zie ik in verschillende 
landen wat de highlights zijn. In mijn lap-
top bewaar ik veel pagina’s. Maar in be-
ginsel schrijf ik vooral verhalen over de 
plekken waar ik kom en de mensen die ik 
spreek.

‘Ik heb zelfs mijn papieren abonnement 
op de Volkskrant opgezegd, want een di-
gitaal abonnement is veel makkelijker. 
De papieren krant krijg ik pas veel  later, 
soms wel twee weken.’

En nu ga je andere dingen doen?
‘Ik moet nu meer energie in andere din-

gen steken. Ik blijf links en rechts mijn 
stukken schrijven, bijvoorbeeld voor De 
Groene. Maar ik ben ook met twee boe-
ken bezig- ik heb er al zeven op mijn 
naam. Het ene gaat over Ecuador, een 
landenboek voor het Tropeninstituut, en 
het andere over de drugsoorlog en de nar-
coticacultuur in Mexico, hoe de drugscul-

tuur het leven in Mexico beïnvloedt, in de 
literatuur, de muziek, tot de architectuur 
toe, want die drugsbaronnen bouwen heel 
curieuze en heel ordinaire huizen.’

Maar Mexico bevalt wel?
‘Het is het leukste land dat ik ken. Ne-

gentig procent van de mensen is aardig, 
vriendelijk en beleefd, die andere tien 
procent hakt elkaars kop af. Het land heeft 
een schoonheid die je niet voor mogelijk 
houdt. Alles wat God heeft bedacht, groeit 
er. Ik moet er alleen uitkijken voor elke 
mug. Heb twee keer de knokkelkoorts ge-
had en een derde keer kan dodelijk zijn.’

‘Maar als je het hebt over een multicultu-
rele samenleving, dan is het Mexico wel. 
In dit land bestaan vijftig culturen naast 
elkaar en dat al vijfhonderd jaar. Het bezit 
een gigantische archeologische rijkdom. 
Hier liggen zestienduizend archeologi-
sche sites die niet uitgegraven zijn. 

‘Ik heb eens twee dagen door de jungle 
gesjouwd. Toen dacht ik dat we een heu-
vel opgingen. Mijn begeleider schopte wat 
gras weg en daar bleek het een piramide 
te zijn van vroegere indianen, een Maya-
volk. Dit land blijft verbazingwekkend.’

Han van Gessel
en Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2 Cees Zoon
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ik gedaan, waarna de grote, kale leider te Oss na ampele bestude-
ring van de kandidatenlijst tot de slotsom kwam dat de SP geen 
representatieve fractie zou kunnen vormen en zijn veto uitsprak, 
waar ik overigens wel begrip voor kon opbrengen. Ik bleef die 
club trouw, tot twee jaar geleden de SP mijn diepe gramschap 
wekte met het besluit van haar republikeinse geloof te vallen. 

‘Ik had het - overtuigd als ik was en ben dat het Huis Oranje 
opmerkelijk veel trekjes van een criminele organisatie vertoont 
en terstond dient te worden ontmanteld - helemaal gehad met de 
SP en heb mijn lidmaatschap opgezegd.’
 
Vanwaar de lijst Tonnaer? Klinkt als een afscheiding.

‘Een klein jaar terug ben ik er toch weer in gerold, nu bij de 
Fractie Tonnaer, een afscheiding van de PvdA-fractie. Tonnaer, 
afkomstig uit Maastricht en al 25 jaar als raadslid en wethouder 
actief in de Hoornse politiek, stapte vier jaar geleden na een 
hooglopende ruzie met het lokale partijbestuur op en begon voor 
zichzelf. 

‘Zijn fractie telt inmiddels, dankzij de komst van een Turkse 
overloper van de PvdA, twee leden en ontwikkelt zich snel  tot 
een populaire beweging. 

‘We zijn niet rechts, niet links, maar Hoorn. Een echte actiepar-
tij, die wil dat de betutteling stopt, het verkeer in het monu-
mentale centrumgebied aan banden wordt gelegd, de naar het 
middernachtelijk uur vervroegde uiterste toegangstijd van ho-
recagelegenheden wordt ingetrokken. Een geuzenpartij, zeker 
nu ik binnen de fractie medestanders zoek voor een opzienba-
rend plan.

‘Ik wil als raadslid een initiatiefvoorstel indienen om het hon-
derd jaar geleden door onnozelen opgerichte standbeeld van Jan 
Pieterszoon Coen uit het stadsbeeld te verwijderen. Waarom ik 
dat wil, ga ik aan de knarren - even erudiet als hooggeletterd als 
ze zijn - natuurlijk niet uitleggen. Maar wat jullie niet weten, is 
dat de autochtone inwoners van onze 70 duizend zielen tellende 
stad in woede zullen ontsteken en op de barricaden gaan. Een 
massamoordenaar als vriend, je moet maar durven met de kennis 
van nu. Maar een echte Horinees deinst nergens voor terug.’
 
Hoe liggen jullie in de peilingen?

‘Tonnaer  is populair in de stad. Bij de raadsverkiezingen van 
2006 kreeg hij de meeste voorkeursstemmen: rond 1400. Zeker 
is dat wij, samen met de SP en D66, de PvdA (nu 11 van de 
35 zetels) zullen leegeten en in mindere mate ook het CDA en 
GroenLinks. Deze collegepartijen hebben er de afgelopen vier 

jaar een potje van gemaakt. Monumentale bomen omgehakt, 
burgers geschoffeerd met betuttelende maatregelen, buurge-
meenten tegen zich in het harnas gejaagd met expansieplannen 
en zich ook nog eens verslikt in een duur project: de aankoop 
van het Oostereiland en de restauratie van enkele historische ge-
bouwen op dit eiland, waaronder de Krententuin. Dat is de bajes 
waar onze lokale topcrimineel Nico V. en zijn Amsterdamse ka-
meraad Willem H. tot de vaste klandizie behoorden. 

‘De eerste tegenvallers zijn inmiddels gemeld en gaan de an-
derhalf miljoen nu al te boven. De burgerij is daar niet blij mee, 
en al helemaal niet met het feit dat de stad nog steeds weinig 
te bieden heeft: geen bioscoop, geen hbo-opleiding, geen disco-
theek, onvoldoende werkgelegenheid met ellenlange files naar 
de werkplek in Amsterdam als gevolg. 

‘Vreemd is het dus niet dat ons in de peilingen zeven, acht zetels 
worden toebedeeld. In dat geval ben ik, met mijn zesde plaats 
op de kandidatenlijst, zeker van het pluche. Hopelijk zal ook de 
nummer 8, Eric van de Beek op 3 maart bij ons mogen aan-
schuiven. Een vakbroeder van 35 die enkele jaren heeft gewerkt 
bij Elsevier en die nu als redacteur van de Consumentenbond 
werkzaam is. Hij is links, ik nog linkser, hij anarchist, ik ook en 
tot mijn vreugde ook nog eens wars van de in Hoorn gangbare 
achterkamertjespolitiek. Kan een leuk koppeltje worden.’
 
Welke portefeuille ambieer je?
‘Kunst en Cultuur, Sportzaken uiteraard. Daarnaast zal ik veel 

schrijfwerk voor mijn rekening moeten nemen. Een drukke 
baan, zoveel is wel zeker, met een tijdsbeslag van 25 uur in de 
week. Maar er staat ook wel wat tegenover: een beetje macht, 
een maandgage van anderhalf mille schoon, nooit een saaie dag 
en een computer van de zaak.’
 
Doe je er nog dingen naast?

‘Ben eigenlijk best een druk mannetje. Schrijf kruidige col-
umns in de binnenstadskrant, een gemeentelijke uitgave, maak 
een krantje voor de bewoners van ons appartementencomplex en 
ben in de weekeinden als freelancer in de weer voor het Noord-
hollands Dagblad. Stukkies doen over paardenmeisjes, zeiljon-
gens en voetballers die opereren in de zesde klasse van de on-
derbond. 

‘Dat zal ik nog gaan missen, maar zover is het nog niet. De 
kiezer heeft het op 3 maart voor het zeggen.’

Jacques de Jong

‘Mijn voorstel: 
standbeeld Jan
Pieterszoon Coen
uit stadsbeeld
verwijderen’

Martien Schurink (links) bij zijn afscheid van de krant, 2008. Naast hem Nico Goebert.  
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