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‘You learn something from 
every picture you take.’

Alfred Eisenstaedt (1898-1995) 
begon in de jaren twintig van de 
vorige eeuw als freelance fotograaf 
voor het Berliner Tageblatt. Hij 
werd beroemd door zijn nieuws-
foto’s (Hitler met Mussolini in Ita-
lië, Goebbels bij de Volkenbond in 
Genève), maar werd in 1935 door 
het antisemitisme uit nazi-Duits-
land verdreven naar Amerika. Daar 
werkte hij van 1936 tot 1972 voor 
Life: 90 coverfoto’s, zo’n 2500 foto-
reportages.

POYNTER

Zie verder pagina 2

Rolf Bos (55) is met vliegende start 
begonnen in Jeruzalem, als opvolger 
van Alex Burghoorn. Hij is geboren in 
Amsterdam-West en studeerde kort ge-
schiedenis voor hij ging werken bij het 
Amstelveensch Weekblad (1980). In zijn 
diensttijd had hij aan fotografie gedaan. 
Toen de Volkskrant een fotoredacteur 
zocht, nam chef Piet van der Vliet hem 
aan in 1983. 
Hij zat er tien jaar toen Harry Lockefeer 
hem vroeg voor de nieuwe bijlage Tra-
ject. Tussentijds had hij al geschreven 
over extreme buitensporten, thrillers en 
fotoboeken en hij maakte vele interviews 
met schrijvers. Begin 1995 stapte hij over 
naar Sport. Na zijn laatste Olympische 
Spelen (2004, Athene) werd hij redacteur 
Buitenland, met Afrika in zijn portefeuille. 
Begin vorig jaar volgde hij Jaap Stam op 
als chef Nacht. Nu zit hij in Jeruzalem. 
‘Elk woordje dat je schrijft, wordt gewo-
gen.’ 

Hoe ben je in het metier beland?
‘Op Foto zaten we met jonge honden en 

daar was nog veel te bereiken. Goeie foto-
grafen hadden we, met mooi werk, maar 
er was te weinig aandacht voor presenta-
tie. Een foto op drie kolom, 37.2 cicero, 
dat was al heel groot. Veel discussie met 
chefs Nacht Jan van Capel en Cees Glou-
demans om de krant mooier te maken.

‘Ik heb veel gereisd, voor Traject en 
zeker voor Sport. Heb vier Olympische 
Spelen gedaan. Sportverslaggeving is een 
prachtige tak van de journalistiek. In het 

Rolf Bos van start als correspondent Israël
‘Dat geloof fietst overal doorheen’

Rolf Bos (links) met hoofdredacteur Philippe Remarque.        Foto Jacques de Jong

begin, pre-internet, sleepte je nog alles 
mee, al die cijfertjes, al die statistieken, 
en dan moest je je verslag ook nog naar 
Nederland zien te krijgen.

‘Leuke wereld, die van de atletiek. Indi-
viduele sporters en duursporters zijn vaak 
interessante mensen. Die denken na over 
hun eigen bestaan. Voor teamsporters 
wordt alles geregeld, tickets, noem maar 
op, alles.’

Wat heb je met het buitenland?
‘Eerder had ik al kenbaar gemaakt wel 

naar het buitenland te willen. Ik heb op 
Washington gesolliciteerd, Amerika is 
wel mijn land. Pieter Broertjes zei: jij 
bent de Joop Zoetemelk. Het werd Phi-
lippe Remarque, ik was nummer twee. Ik 
kon iets later wel naar Berlijn, maar toen 
was de crisis zo diep - je kreeg je huis niet 
verkocht - dat ik nee heb gezegd. 

‘Eind vorig jaar luidde de vraag: wat 
denk je van Jeruzalem? Daar moest ik 
even over nadenken, het was niet zo dat 
ik dacht: hé, dat is nou een te gekke plek. 
Thuis over gediscussieerd en uiteindelijk 
werd het ja.

‘We kenden het land allebei, mijn vrouw 
Geraldine en ik. In de jaren zeventig heb 
ik er gerugzakt, Egypte, Jordanië, Soedan 
en ook Israël. Eind jaren zeventig drie 
maanden in een kibboets gewerkt. 

‘We zijn laatst teruggeweest om een huis 
te zoeken. Het is waanzinnig veranderd. 
Het is een veel harder land geworden. Je 
mag het woord apartheid niet in de mond 
nemen, maar het is een heavy maatschap-
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pij, keihard, met die West Bank, die check-
points, die muur. Indertijd kon je gewoon 
rondreizen, nu is er overal die Israëlische 
power op straat.’

Als ze waren gekomen met bijvoor-
beeld Moskou?

‘Neen, ik was niet voor alles gegaan, je 
moet wel wat met het onderwerp hebben, 
met het hele conflict in Israël. En ik vind 
Jeruzalem, onze nieuwe woonplaats, een 
magische stad, alles zit daar op de vier-
kante centimeter binnen die muren. Die 
drie geloven. De diverse orthodoxe ge-
meenschappen die elkaar de Kruiskerk uit 
slaan. De Arabieren met hun moskee bo-
ven op de Tempelberg. De joden die daar 
beneden tegen die muur staan te knikken, 
het loopt allemaal door elkaar heen. 

‘Een fantastische plek, maar wel denk 
ik dat het een van de zwaarste correspon-
dentschappen is. Er wordt veel van je ge-
vraagd, er gebeurt altijd wat. 

‘Ik ben veel in Afrika geweest, ook bij 
Kees Broere in Nairobi, dat is heel anders. 

Daar kun je weken, ik zal niet zeggen ach-
terover leunen, maar als je niet zelf actief 
bent, zul je niet elke dag vanuit de redac-
tie gebeld worden met: ik lees net The 
New York Times, wat gebeurt er nu weer 
in jouw land? 

‘Dat geldt ook voor de plek waar Michel 
Maas zit, het is meer periferie. Maar Jeru-
zalem, dat is natuurlijk een conflict waar 
alles omheen scharniert. Je zou 9/11 erop 
kunnen terugvoeren, kort door de bocht, 
en de support van Amerika voor Israël. 
Als die kwestie ooit opgelost wordt, zou-
den we een reuzenstap zetten. Ik zie het 
niet een-twee-drie gebeuren.

‘Die kwart miljoen joden in de nederzet-
tingen op de West Bank, die zijn niet weg 
te krijgen. Die stoelen hun hele bestaan 
op hun geloof. Dan kom je niet ver met 
rationele argumenten. Voor de Palestijnen 
geldt hetzelfde. Ze staan lijnrecht tegen-
over elkaar.’

Weet Geraldine waaraan ze begint?
‘Dat weet ze heel goed. We hoeven geen 

kinderen meer naar school te brengen. 
Die blijven in Nederland studeren. Zij 

moet voor zichzelf ook een mooi bestaan 
vinden. Hier heeft ze een vol sociaal le-
ven, een goeie baan in het onderwijs. Ze 
zingt in koren, doet allerlei dingen met 
vriendinnen. Twee kinderen die af en toe 
thuiskomen, dat valt natuurlijk weg. 

‘Met zijn tweeën moeten we van alles 
gaan ontdekken. Het is een heel klein 
land, zeer westers. De infrastructuur is dik 
in orde, goeie wegen. Je bent heel gemak-
kelijk overal. Er zijn prima eethuizen en 
cafés, ook aan de kust. Tel Aviv is een me-
diterrane stad, een soort Miami, met een 
groots uitgaansleven. Als ik erheen moet, 
gaat zij gewoon mee, leuke dingen doen.’

Maar hoe verder?
‘Je kunt positieve verhalen over Pales-

tijnen maken, je kunt positief over Israël 
schrijven, maar hoe je het wendt of keert: 
het blijft dat rare Israël dat al 65 jaar on-
der vuur ligt. De buurlanden willen het 
kortgezegd alleen maar vernietigen. 

’Het is een democratie, er is persvrij-
heid, de journalisten van de Ha’Aretz, de 
links-liberale krant, zijn veel kritischer 
op de eigen regering dan de jongens van 
The New York Times, de Volkskrant of 
The Guardian. Maar elk woordje dat je 
schrijft wordt gewogen, hetzij door de 
joodse lobby, hetzij door de Palestijnse in 
Nederland. 

‘Er is geen officiële censuur, ik hoef 
geen verhalen voor te leggen. Met lokale 
kranten zijn er afspraken dat ze niet over 
alles kunnen schrijven, niet over defensie-
geheimen bijvoorbeeld.’

Hoe onafhankelijk kun je zijn als jour-
nalist in Israël?

‘Dat is nog een uitdaging. Je kunt het 
niet echt zijn, want je doet het nooit goed, 
begrijp ik van Alex Burghoorn en van 
andere correspondenten, onder wie Os-
car Garschagen. Geraldine heeft iets van 
het correspondentenleven ginds meege-
maakt, ze is indertijd bij hem op bezoek 
geweest. 

Zij is bevriend met Willemijn, Oscars 
vrouw. Die was niet zo gelukkig in Israël. 
Maar toentertijd vlogen links en rechts 

autobussen de lucht in. Nu is het vrij rus-
tig.’

Waarom zijn jullie in Jeruzalem gaan 
wonen?

‘We hebben voor een huis in Tel Aviv 
gekeken en in Jaffa, ook aan de kust. 
Hele prettige plekken om te wonen, al-
leen hangt er een permanente vakantie-
stemming. Dat is me te onrustig. De kans 
om in Jeruzalem te wonen, die magische 
plek, moet je benutten. Alex Burghoorn 
woonde er, Eddo Rosenthal ook. Mis-
schien worden we er na een jaar gillend 
gek, hoor.’

Hoe zie je je correspondentschap?
‘Het grote accent blijft toch dat hele vre-

desproces. Hoe gaan de Amerikanen zich 
inzetten? Wordt het weer hard gespeeld of 
juist niet, doordat Obama toch de joodse 
lobby nodig heeft bij de komende Con-
gresverkiezingen. 

‘Dat vredesproces is hét accent, maar 
hoe ga je dat invullen? Daar moet ik een 
balans zien te vinden. Je kunt niet meer 
tegen de Israëli’s zeggen: jullie moeten 
weg. Dat land, dat is er. 

‘Maar wat is de oplossing? Twee staten? 
Daarover is eigenlijk iedereen het wel 
eens. Maar wie gaat dan wat opgeven? 
Die hele West Bank met dat mozaïek van 
nederzettingen, daar is geen normale staat 
meer te creëren. Er is de vraag: wat doen 
we met Oost-Jeruzalem? Ook een heel 
heet hangijzer, niet op te lossen. Dat ge-
loof, dat fietst overal doorheen. 

‘Je moet constant de nuance blijven 
zoeken. Het is hartstikke ingewikkeld om 
geen partij te kiezen.’

En het gevaar?
‘Ja, dat is er wel, eh, ja, het kan gevaar-

lijk zijn. Alex laat de redactieauto achter, 
zo’n loodgietersauto, een Citroën Berlin-
go. Je moet af en toe een stapje terugdoen. 
Niet gepantserd, wel met Press erop. Hij 
laat ook een helm achter en een kogelvrij 
vest. Er is natuurlijk een kans dat dingen 
misgaan. 

‘Elke correspondent daar heeft wel een 
of meer oorlogen meegemaakt. Ik ben 
niet bang, maar ik ga natuurlijk geen idi-
ote risico’s nemen. Ik hoef niet tussen de 
stenengooiers te staan, ik ben geen came-
raman. 

‘Ik wil wel mijn eigen reportages en in-
terviews illustreren. Ik ga fotograferen, 
maar bij keiharde nieuwsonderwerpen 
zeker niet concurreren met Reuters of AP. 
Maar dan nog, je kunt op een hoek staan 
en toch geraakt worden. Zie Michel Maas 
in Thailand. Ik zal enige voorzichtigheid 
in acht nemen. Die auto heeft een Israë-
lisch kenteken. Misschien kan ik een Hol-
lands vlaggetje laten wapperen.’

Adriaan de Boer
Han van Gessel
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Rolf Bos in wielershirt.    Foto Jacques de Jong

‘Hoe je het ook 

wendt of keert, 

het blijft 

dat rare Israël’
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Afgelopen weekeinde reed een groep Volkskrant-fietsers samen 
met Belgische collega’s een toer door het Vlaamse land. Bert 
Wagendorp en Pieter Klok waren de initiatiefnemers.
‘Omdat het ons leuk leek in Vlaanderen te fietsen en ook om 
kennis te maken met mensen van De Morgen en Het Laatste 
Nieuws, ook Persgroep. Misschien breiden we het nog wel verder 
uit naar een Persgroep-Fietsweekend.’ 
Het parkoers ging over een bestaande, uitgepijlde route 
van Vlaanderen-Fietsland. Hieronder het verslag van Bert 
Wagendorp.

EEN BLAUWE TREIN toerde zaterdag 4 september door 
het Vlaamse land - de Volkskrant Vrienden van de Fiets 
gingen internationaal. Achter de, ook in een prachtig 

Volkskrant-shirt gestoken Persgroepbaas Christian van Thillo 
aan (hij droeg een wielerbroek van Het Laatste Nieuws), reed 
het ongeveer dertig man sterke peloton - half Nederlands, half 
Vlaams - het pittoreske stadje Oudenaarde uit en ging het op 
zoek naar de nijdige kuitenbijters van de Vlaamse Ardennen.

Varentberg, Berendries, Muur van Geraardsbergen, Bosberg: 
allemaal gingen ze voor de bijl. Na een krachtig bord spaghetti 
op het terras van café ‘t Hemelrijck, aan de voet van de Calva-
rieberg en het kruis van de Mensenzoon, gingen alle remmen los 
en er ontspon zich een fascinerend gevecht, waarbij opmerkelijk 
genoeg Van Thillo zich niet onbetuigd liet.

Ondanks manmoedige pogingen van onder meer Tjerk Gual-
thérie van Weezel en Erik d’Ailly om hem het snot voor de ogen 
te rijden, hield de man lange tijd kranig stand. Duidelijk niet 
gewend om te verliezen.

Uiteindelijk bleek een wel heel erg op Eddy Merckx lijkende 
jongeman van Het Laatste Nieuws de sterkste, op de voet ge-
volgd door Gualthérie van Weezel en d’Ailly.

Maar dat deed er eigenlijk ook helemaal niet toe. Op de Markt 
van Oudenaarde bleven de dienbladen vol bier in hoog tempo 
doorkomen. 

Hoofdredacteur Philippe Remarque, die met niet meer dan 
driehonderd trainingskilometers in de benen buitengewoon sterk 
voor de dag kwam, verwoordde het ’s avonds aan het feestelijke 
diner als volgt: ‘Het was een schitterende dag’. 

Bij de prijsuitreiking ging de prijs voor de best gecoiffeerde 
renner overigens verdiend naar Martijn Stoffers. Tot diep in de 
nacht werd vervolgens de koers geanalyseerd in café Het Sport-
paleis in Zingem, het fanclublokaal van de vermaarde Tuur de 
Cabooter.

Buitengewoon succesvol was ook de workshop ‘dokkeren over 
de kasseien’ en ‘hellingen aanvallen’, die werd verzorgd door 
Pieter Evelein.

Andermaal is een schitterende Volkskrant-traditie geboren: het 
Vlaamse fietsweekeinde.
 Bert Wagendorp

Boven: Bert Wagendorp en Wilma de Rek op de Muur van Geraardsbergen. Daarnaast 
hoofdredacteur Philippe Remarque tijdens een rustpauze en Persgroep-directeur Chr. 
van Thillo. Daaronder Martijn Stoffers (best gecoiffeerde renner) en Janet van Toor.     
Foto’s Ellen van Toor.

Geboorte van 

een nieuwe traditie:

samen over 

de Vlaamse 

kuitenbijters
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Schandpaal
Villamedia, het digitale vakblad voor de 
journalistiek meldde op 2 september dat 
Persgroep geen genoegdoening gaat 
halen bij de profiteurs van het voormalige 
PCM. Die lieten zich miljoenen uitkeren 
en de Ondernemingskamer besliste 
onlangs dat dit wanbeleid van PCM was. 
Twee reacties bij Villamedia.

1. door Kees Cornelder, 2 september 
2010, 16:39

‘Wanbeleid volgens de rechter, 
maar de rechtsopvolger van de 
PersCombinatie, de Persgroep, vordert 
de enorme uitkeringen aan de betrokken 
wanbeleidvoerders niet terug. Doet wel 
een slap appèl dienaangaande, maar 
daarmee is dan ook wel alles gezegd.

‘Moraal hiervan (met een zeker ook 
vooruitwijzende zo niet stimulerende 
werking): stupiditeit, al dan niet met 

hebzucht gelardeerd, lóónt.
‘Vraagje: wie zijn ‘alle betrokken 

partijen’? Graag namen en rugnummers 
dus, want dan is het informatieve plaatje 
van deze sitepagina pas echt compleet.’

2. door Jan van Capel, 3 september 
2010, 09:55

‘Sluit me volledig aan bij de oproep 
van Kees Cornelder om namen en 
rugnummers te noemen van de figuren 
die verantwoordelijk zijn voor het 
wanbeleid. 

Een voorzetje. In De Telegraaf (die 
over de PCM-affaire door de jaren heen 
het meest volledig publiceerde) staat 
vandaag dat het onder meer gaat om: 
Theo Bouwman, PvdA-coryfee Wim 
Meijer, Erik van de Merwe, Ton aan de 
Stegge, Philip Albertingk Thijm en Ben 
Knapen. De bekende namen, maar ze 
kunnen niet genoeg worden afgedrukt.

‘De Persgroep gaat - zoals trouwens 
al werd verwacht - geen tijd, moeite, 
geld en advocaten verspillen aan een 
mogelijke terugvordering van de 
enorme bedragen die zijn rondgestrooid. 
Een beroep op het geweten van 
betrokkenen is ook kansloos. 

‘De enige genoegdoening die kan 
worden bereikt, is dus de ouderwetse 
schandpaal. Deze mensen moeten zich 
niet meer met goed fatsoen kunnen 
vertonen in de krantenwereld. Ook niet 
in de kroeg trouwens.’

Collega Wouter Kootwijk, vele jaren bij de Volkskrant, werkt te-
genwoordig als freelancer ook voor OV magazine, vakblad voor 
het openbaar vervoer. In een column over de benadering van 
doelgroepen herinnert hij zich de Volkskrant.

TIJD ZAT, geld zat, maar miskend als gulle consument. De 
oudere helft van de Nederlandse bevolking bestaat niet in 
de koppen van marketiers, want je kunt er niks aan verko-

pen. De stomste fout die het marketingmanagement kan maken, 
heet Doelgroep. De stomst denkbare doelgroep,  heet Jongeren. 
Als reclame op de radio hard schreeuwt, is  hij bestemd voor 
iemand van tussen de 18 en 23 jaar. Reclame houdt alle jongeren 
voor dom.

Ik heb zo’n doelgroepstommiteit van dichtbij meegemaakt. 
Een dagblad. Het was ooit een katholieke krant, bang van de 
bisschop. De krant vocht zich los van de kerk. De inhoud veran-
derde langzaam maar onmiskenbaar. Het werd een goede krant. 
Na lezersonderzoek werd vastgesteld dat de meeste lezers goed 
opgeleide jonge mensen waren van tussen de 25 en 35 jaar. Het 
was de krant met gemiddeld jongste abonneebestand. Dat was 
op de redactie nooit in het bijzonder de bedoeling geweest. Men 
maakte een zo goed mogelijke krant, dat was het doel. 

Het ging de krant steeds wat beter, enkele tientallen jaren aan-
een. Hoofdredacteuren slijten. Er kwam een nieuwe. En die 
maakte de fout. Het doelgroepsdenken. Hij ontdekte dat de le-
zers gemiddeld ouder waren geworden. Goed opgeleide mensen 
met goed inkomen tussen de 40 en 60. Hij schrok en redeneerde 
dat als er geen jongeren abonnee zouden worden, de krant met 
zijn huidige abonneebestand langzaam maar zeker zou komen 
te overlijden.

Hij begon met een jongerenbeleid. Krant gericht op doelgroep 
Schreeuwlelijk (een groep die niet bestaat). Het leverde geen en-
kele frisse abonnee op, maar veel trouwe abonnees gingen zich 
er onbehaaglijk bij voelen. Ze zegden hun krant op. Omdat, waar 
het ze om ging toen ze de krant in huis haalden, de kwaliteit zo 
pijnlijk achteruit ging.

Hoe oud je moet zijn om oud gevonden te worden, staat ner-
gens geschreven maar cijfers hebben geen mening. In Nederland 

zijn meer burgers ouder dan jong. Oud was arm en had hulp 
nodig. Ja, dat was vroeger, mevrouw en mijnheer van de Markt-
werking. Er is iets veranderd. Nog altijd kunnen veel ouderen 
moeilijk rondkomen van hun schrale inkomen en je moet ze hel-
pen. Maar veel meer ouderen dan ooit zijn rijk. Ze willen wat, 
maar worden in de mondaine wereld over het hoofd gezien als 
economisch interessant. 

Het overkwam mij: de boodschap dat ik ouder begin te worden, 
toen de NS bij mijn kortingsabonnement een geperforeerd vel 
gele bonnetjes meestuurde voor gratis reizen. Blij ik? Jazeker, 
dankuwel Sinterklaas. Maar na een jaar bleek dat ik de meeste 
bonnen niet had gebruikt omdat ze niet op maandag mogen, niet 
op vrijdag, niet voor negen uur, niet ’s avonds in de spits en al-
leen in de maanden die op de bonnetjes staan vermeld. De bon-
netjes legden mij aldus uit dat ik, arme oude lul, geholpen moet 
worden aan een paar reisjes tussen dinsdag en vrijdag, dan ben 
ik er eens even uit. 

Maar ik leef nog en wil nog wat. Maak mij het verblijf op uw 
stations en in uw treinen naar mijn zin, ik geef er graag mijn 
geld aan uit. 

In NRC Handelsblad beschreef Maarten ’t Hart (66) hoe hij 
in de ochtend op Nederlands grootste overstapstation, Utrecht, 
moest zoeken naar een plek om fatsoenlijk te plassen. Nergens 
te vinden. Nee, management, ouderen zijn geen grotere zeikerds, 
iederéén moet. Maak het ons allemaal even makkelijk.

Wouter Klootwijk

Grijs & rijk moet zeiken

Ben Knapen     Theo Bouwman

Wouter Klootwijk op weg naar de trein


