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QR MEDE
23 september 1998
Hoi binn,
Voordat boze fruitkwekers bellen: In 
het stuk Geluk van Martin Schouten 
wordt gesproken over een peer de 
‘Doyen du Comice’. Die bestaat niet. 
De correcte naam is ‘Doyenné du Co-
mice’, vrouwelijk dus.
Geluk is ook een krant zonder fouten.
Doei, Mac

De laatste
voor de vakantie

Greta Riemersma (45) komt terug naar 
Nederland. Van december 2007 tot nu schreef 
ze als freelance correspondent in Marokko 
onder meer voor de Volkskrant. Voor de 
iets jongere lezers van de Volksknar: Greta 
werkte tussen 1990 en 2005 in vaste 
dienst bij de Volkskrant, achtereenvolgens 
op de redacties Media, Kunst, Vervolg, 
het magazine en als correspondent in 
Groningen. Daarna was ze drie jaar lang 
hoofdredacteur van de Universiteitskrant 
Groningen. Per 1 augustus vestigt ze zich 
in Leeuwarden, nog steeds als freelancer: 
‘Als het even kan, hoef ik nooit meer iets 
anders.’ 

door Kees Los
Welkom terug in het land van herkomst 
– en nog wel in it heitelân. Kun je nu al 
voorspellen waaraan je met weemoed 
zult terugdenken, wat je Marokko-
tijdperk betreft?

‘Het gemakkelijke leven dat je in Ma-
rokko leidt. Alles gebeurt meteen. In het 
begin werd ik er gek van, vooral in mijn 
werk omdat er naar mijn idee geen af-
spraak te maken viel. Maar toen ontdekte 
ik mijn fout. Ik keek te ver vooruit, naar 
volgende week woensdag of zo. Maar ik 
had moeten zeggen: kan ik je vanmiddag 
spreken?

‘Mensen leven hier in het nu. En als je 
je daardoor laat meeslepen, heb je het 
fantastisch. De kraan is kapot, je belt de 
loodgieter en hij komt meteen. Be-
denk je ’s middags dat je ’s avonds wilt 
stappen? In Nederland is dat in mijn si-
tuatie bijna niet regelen. Wij hebben drie 
kinderen, waar halen we zo gauw een op-
pas vandaan? Maar in Marokko kunnen 
we vier uur ’s middags iemand bellen dat we 

’s avonds om zeven uur de kinderen langs-
brengen, meestal familieleden van mijn 
man Said. En dan zeggen ze ook nog dat 
we de kinderen elke week mogen.

‘Dat is het tweede dat ik ga missen: de 
warme familiebanden in dit land. Onge-
looflijk hoe families hier met elkaar om-
gaan. Natuurlijk heb je hier net als overal 
familiegedonder, maar ik heb het met de 
familie van Said goed getroffen. Die men-
sen doen alles voor mij en voor elkaar.’

En waaraan denk je met afgrijzen 
terug, of om het wat genuanceerder 
uit te drukken: met een zucht van 
verlichting?

‘Aan de oneerlijkheid en onrechtvaardig-
heid die je, denk ik, in alle derdewereldlan-

den hebt. Ik heb er uitvoerig mee kennis-
gemaakt: mensen die op feestjes het speel-
goed van je kinderen achterover drukken, 
politieagenten die geld van je willen en 
dat in eigen zak stoppen, de rijken die al-
les goed voor zichzelf regelen, terwijl de 
armen geen enkele kans hebben hun leven 
te verbeteren. Ik heb hele slimme, talent-
volle jongeren ontmoet die graag uit hun 
armoedige situatie willen komen, maar in 
dit land gaat dat niet lukken. 

‘En het ergste van alles vond ik het slaan 
van kinderen, wat in Marokko op grote 
schaal gebeurt. Ik heb daar uitvoerig over 
geschreven in de krant. Het heeft ons ver-
blijf hier vaak verpest.’

Zie verder pagina 2

‘Het ergst van al vond ik het slaan 
van kinderen hier in Marokko’

Greta Rie-
mersma op 
het strand bij 
haar woon-
plaats Kenitra
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Vervolg van pagina 1           GRETA RIEMERSMA
Hoe is het free-lancebestaan je achteraf 
bevallen? Als ik het wel heb, was dit 
een nieuwe ervaring voor je na je vaste 
dienstverbanden.

‘Ja, het free-lancebestaan was nieuw 
voor mij en als het even kan, hoef ik nooit 
meer iets anders. Ik was drie keer zo ef-
fectief als op een kantoor, waar het heel 
gezellig is, maar er gaat veel tijd zitten in 
gezeur over de eigenaardigheden van een 
chef of je eigen liefdesproblemen. 

‘Misschien lag dat aan mij en hield ik 
van dat gezeur, maar hoe dan ook kon ik 
me nu helemaal concentreren op schrij-
ven, op de momenten waarop ik dat wilde. 
Ik heb ’s nachts in mijn pyjama stukken 
zitten schrijven, mooi toch?

‘Ik heb alleen veel kopzorgen gehad 
over geld, dat was een nadeel. Mij maakt 
het niet uit dat ik een week brood moet 
eten, maar mijn kinderen kan ik dat niet 
aandoen. Maar het was onze eigen schuld, 
omdat we op een nogal wankele basis 
naar Marokko zijn gegaan. Ik had met de 
Volkskrant de afspraak gemaakt dat ik af 
en toe wat stukken zou leveren en Said 
zou auto’s gaan verkopen.

‘Leuk, zo’n jongensboekendroom, maar 
realistisch was het niet. Gelukkig is het 
goed gekomen. De Volkskrant heeft veel 
stukken van mij geplaatst en daardoor 
kreeg ik weer andere baantjes, bij de ra-
dio, de Wereldomroep enzovoort.’

De lezer, deze althans, kreeg van tijd tot 
tijd de indruk dat het reilen & zeilen 
van het gezin je een benadering van 
onderwerpen (onderwijs bijvoorbeeld) 
ingaf, die hij elders niet tegenkwam. 
Was dat resultaat van een journalistiek 
denkproces, of ging dat vanzelf?

‘Als je als journalist in een land als Ma-
rokko woont, kun je nooit even niet jour-
nalist zijn.

‘Ik vond alles wonderlijk toen ik hier 
kwam: de politiek, maar ook hoe mensen 
hier omgaan met drank, seks, het andere 
geslacht, kinderen, onderwijs, alles. Over 

het ene las ik in de Marokkaanse kranten, 
het andere maakte ik zelf mee, of mijn 
man en kinderen. Ik heb daarin geen on-
derscheid gemaakt, alles kon een verhaal 
zijn. 

‘Wat ik vooral wilde, is laten zien hoe 
het leven in Marokko echt is. En dan merk 
je al gauw dat politici hier weinig te ver-
tellen hebben, omdat de koning de baas 
is. Dus waarom zou ik dan allerlei ruzie-
tjes in het parlement of de regering gaan 
beschrijven? Dat gaat allemaal volledig 
buiten gewone Marokkanen om. Dan kon 
ik beter schrijven over drank, seks enzo-
voort, en inderdaad ook wat ik met mijn 
gezin meemaakte.

‘En overigens heb ik nog nooit zo sterk 
als nu de oerdrift van een journalist ge-
voeld. Ik werd woest als ik weer eens 
hoorde hoe een klasgenootje van mijn 
kinderen met een stok was afgetuigd. 
We hebben er van alles tegen proberen te 
doen, maar ik móést er ook over schrijven, 
ik moest openbaren.’

Hoe kijken man & kinderen tegen de 
komende verhuizing aan? Was je zelf 
ook aan iets anders toe?

‘Ik was zelf helemaal niet aan iets an-
ders toe, maar Said wel. Hij is Marok-
kaan, maar hij heeft het hier het moeilijkst 

gehad van ons allemaal. Hij dacht dat hij 
dit land kende, maar dat was niet zo. Het 
was, vooral in het begin, een grote teleur-
stelling. Hij wil dolgraag terug naar Ne-
derland. Hij heeft in Marokko veel voor 
mij gedaan en dankzij hem had ik overal 
toegang, maar hij wil nu weer een normale 
baan. 

‘En bovendien vonden we het beter voor 
onze kinderen, met het oog op het onder-
wijs. Ons oudste kind, Yasmine van 12, 
vindt het moeilijk om weg te gaan. Zij is 
gehecht geraakt aan haar Marokkaanse fa-
milie. Maar onze twee jongens, van 8 en 6, 
zijn blij dat ze straks af zijn van schreeu-
wende en slaande onderwijzers.’

Ik heb horen verluiden dat je aan een 
boek bezig bent. Waar gaat dat over?

‘Said en ik hebben hier samen zijn fami-
liegeschiedenis uitgezocht, want die bleek 
hij niet te kennen. Zijn ouders leven niet 
meer, maar we hebben zijn broers, zus-
sen en laatste twee tantes geïnterviewd. 
Bovendien zijn we naar de geboorteplaat-
sen van zijn ouders gegaan. Zijn vader 
komt uit de Sahara, waar Said nooit was 
geweest. Daar hebben we nog een achter- 
achterneef van hem getroffen. Het verslag 
van die zoektocht is mijn boek. Als alles 
goed gaat, verschijnt het begin volgend 
jaar bij Uitgeverij Podium.’

Wat ga je nu doen? Gaan we je 
tegenkomen in de Volkskrant?

‘Ik ga twee dagen in de week lesgeven 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, aan 
de master journalistiek. Verder blijf ik 
inderdaad als freelancer dingen voor de 
Volkskrant doen, waarmee ik erg blij ben. 
Ik mag van Erik van den Berg boeken 
recenseren en samen met Nicoline Baart-
man ga ik een rubriek in het magazine 
doen. Daarnaast heb ik van alles uitstaan 
bij andere eventuele werkgevers. Ik zie 
het wel, morgen is niet in je handen, zeg-
gen Marokkanen.’

Kees Los

Vijf jaar lang is het voor ons een sport geweest 
de Volksknar gratis onder de lezers te versprei-
den. Het uitgangspunt was dat er in deze kapi-
talistische wereld ook eens iets voor niks moest 
kunnen. Dat is mooi gelukt, mede dankzij de 
incidentele bijdragen van enkele fervente sup-
porters.

Maar zoals het in een kapitalistische wereld 
betaamt: dat is geen volhouden. Per slot heeft 
een uitgever zijn productiemiddelen nodig (zijn 
computer en zijn kostbare software), zijn ver-
spreidingsmechanisme (internet), zijn printer 
met peperdure inktpatronen, en dan ook nog 
zijn printpapier, enveloppen en postzegels voor 
diegenen die de computer aan zich voorbij heb-
ben laten gaan.

Op die manier hebben we vrijwel elke veertien 
dagen een leuk, mooi, verrassend, interessant 
personeelsblad kunnen maken, dat eigenlijk 
geen personeelsblad is, want het personeel be-
staat eigenlijk niet, liever gezegd het personeel 
is langer of korter uitgewerkt. De lezerskring 
heeft zich tot nu toe uitgebreid tot 228, voor-
namelijk oud-Volkskrantmedewerkers, maar ook 
lezers elders uit de journalistiek, en verspreid 
over de gehele wereld.

We zijn ervan overtuigd dat de Volksknar zijn 
bestaansrecht heeft bewezen. We zijn er ook 
van overtuigd dat we het, dankzij de belan-
geloze medewerking van velen, nog wel even 
volhouden. Tot onze generatie is uitgestorven 
– en dat kan nog even duren.

Maar… dit nummer moet - hoezeer het ons 
ook spijt - het laatste zijn dat gratis wordt ver-
spreid.

Vandaar dat wij volgend seizoen (vanaf sep-
tember) van onze lezers een bijdrage gaan 
vragen van – let op! – een tientje voor een 
hele jaargang, ofwel tot volgend jaar augustus. 
Daar kunnen we weer even mee voort.

Wie zich na dit klemmende betoog geroepen 
voelt onmiddellijk bij te dragen, kan zijn bij-
drage nu al storten op nummer 3328 13 398, 
ten name van J. de Jong, onder vermelding van 
Volksknar. In september willen we een speciaal 
banknummer in gebruik nemen. Ook wel han-
dig voor de adverteerders (grapje).

Directie de Volksknar

DE VOLKSKNAR RICHT ZICH OP DE BEURS

Greta met oudste dochter Yasmine op koningin-
nedag van dit jaar in het huis van de Neder-
landse ambassadeur in Rabat, waar Yasmine als 
Zeeuws kaasmeisje verkleed ging.
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Spijt na chaotische Helletocht

De toerdirectie van de Hel van Waarland beraadt zich nu al 
op een ‘plan/list’ om de deelnemers volgend jaar enigszins 
in bedwang te houden. Koersdirecteur John Volkers liet na 
afloop een mail rondgaan waarin hij dat aankondigde.

‘Zo gestructureerd (lees: saai en voorspelbaar) als het Neder-
lands elftal zaterdag speelde, zo chaotisch verliep de vierde edi-
tie van de Hel van Waarland. We zullen er niet te veel woorden 
aan besteden, zeuren doet altijd pijn, maar we hebben als re-
dactieploeg wel eens wat meer cohesie vertoond. Verslaggever 
Jacques de Jong van de Volksknar stelde dat in zijn sportkatern 
van zondag ook al vast. Toen op de dijk voorbij Robbenoordbos 
de semi-profs Gollin en D’Ailly (moeten uit een obscuur Frans 
Tourploegje komen) het nodig achtten voor de wind 48 km/u 
te gaan rijden, spatte onze brave pelotonnetje van toen nog 27 
personen geheel uit elkaar. Hoe jammer nu, vond dit lid van de 
koersdirectie.’

Ook John Volkers zelf kwam die barre zaterdag over de finish 
‘met het snot voor de ogen, blubber op de bril en kramp in de 
poten’.

‘Voor volgend jaar moeten we een list/plan bedenken voor een 
meer gestructureerde rit, met vele mensen blij aan de finish. Het 
comité à deux zal zich daarover buigen. Het komt wel goed.’

Er ontspon zich een mail-wisseling.
Wilma de Rek (chef Vervolg) reageerde op een opmerking in 

de Volksknar over het uitblijven van de vrouwen als Hanneke de 
Klerck (chef Kunst) en Marije Randewijk (chef Sport): ‘Fijn dat 
we er niet bij waren, hè Hanneke en Marije? Die jongens maken 
er een zootje van’.

Waarop de Volksknar reageerde dat ze zich door een beetje re-
gen en wind hadden laten afschrikken. Ze zouden juist reddende 

engelen kunnen zijn. Ook Dirk Jan Roeleven bleek te hebben 
gehoopt op een Tour Feminin.

Maar Nanda Troost verontwaardigd: ‘Hohoho een gekneusde 
rib was mijn excuus, een buitje en een storrumpje kan ze wel 
hebben, hoor!’ En Wilma: ‘Ik had een week van tevoren al af-
gezegd. Ik had ineens een merkwaardig voorgevoel dat het een 
echte Hel ging worden en dat ik daar dan als sneu vrouwtje een 
beetje hijgend achteraan zou jakkeren, totdat iemand me opraap-
te en in de bezemwagen gooide.’ 

Ook deelnemer en huisdichter Cees van Zuilen van Het Nieuw-
ste Schavot (sportrubriek op zaterdag) liet zich niet onbetuigd:

Hel van Waarland
 
Kuieren door de Hel
Kruissnelheid twintig plus
Was de intentie
En afspraak maar zie
 
Velen van ons blijken
Maximumsnelheidjunks
Volgend jaar eerst
Maar in groepstherapie

Tersluiks bekende Cees van Zuilen ‘een van de velen’ te zijn.
Dirk Jan Roeleven had als oplossing: ‘Laat mij en Jan van Ca-

pel volgend jaar voorop rijden. Voor een goed gesprek, oog voor 
aardappelvelden, zeldzame vogelsoorten en rode lantaarns.’

Jacques de Jong

Grote belangstelling 
voor boottocht Sail
De belangstelling voor de boottocht tij-
dens Sail 2010 op zondag 22 augustus 
tussen 12 en 14.30 uur blijkt groot. Ma-
ria Hendriks, die het initiatief hiertoe 
nam, meldde al spoedig na de aankon-
diging dat van de dertig plaatsen er nog 
maar tien over waren.

Vijf jaar geleden bood zij voor het eerst 
de gelegenheid om met het woonschip 
van haar broer Han en zijn vrouw Netty 
een kijkje te nemen tussen de schapen bij 

Sail. Dat was bij 
de ouwe knar-
ren een groot 
succes. Vandaar 
haar nieuwe 
aanbod en dat 
blijkt ook weer 
aan te slaan.

Het woonschip 
Ero zal niet tus-

sen de grote windjammers varen (want 60 
euro per persoon), maar wel kunnen we 
op het IJ de zilte sfeer proeven. 

Voorzover er nog plaats is: de kosten 

zijn 25 euro per persoon, te voldoen op de 
rekening van Maria 1469714, onder ver-
melding van Sail.

Aanmelden ook bij Maria op haar e-mail 
mariahendriks@hetnet.nl

Nummer 148 had niet 
actueler gekund. Ik 
miste slechts éen niet 
onbelangrijk element in 
de feiten rond Philippe 
Remarque: hoe lang is die 
vent wel niet? Daar gaan 
we tegenop moeten kijken.

Gert J. Peelen

De Volkskrant fietsploeg voor de aanvang van de Hel van Waarland nog eendrachtig op de foto.          Foto: archief Rolf Bos

Maria Hendriks, Sail 2005.


