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‘Nulla dies sine linea. 
Never a day without a line.’

Don Murray (1923-2006) was 
journalist, docent journalistiek, auteur 
van boeken over het journalistieke 
ambacht, en twintig jaar lang 
columnist van de Boston Globe. Vlak 
voor zijn dood schreef hij: ‘Each time 
I sit down to write I don’t know if I 
can do it. The flow of writing is always 
a surprise and a challenge. Click the 
computer on and I am 17 again, 
wanting to write and not knowing if I 
can.’ 

Tekst en foto Bert Vuijsje

POYNTER

Een van de topnummers van het zangduo 
Joop en Jessica (vaker in de Volksknar 
genoemd en geprezen) is: ‘Onze Jan is 
manager geworden’. Delen van de tekst: 
‘vult-ie elke zak van z’n grijze pak’, ‘achter 
z’n bureau, boven z’n niveau’, ‘reisje hier, 
reisje daar, conferentie, seminar’, ‘graaien 
waar je graaien kan’ en zo verder.

Dit uit het leven gegrepen nummer krijg 
ik maar niet uit m’n hoofd sinds ik op 
vrijdag 8 oktober op teletekst las dat prof. 
dr. Ben Knapen was geroepen tot staats-
secretaris van Buitenlandse Zaken in het 
nieuwe kabinet Rutte-Verhagen.

In de Volkskrant van zaterdag werd dit 
nieuws keurig gebracht. De dekselse col-
lega’s van Trouw voegden echter nog een 
paar pikante zinnetjes toe. Ze citeerden 
uit het prachtboek De geldpers van Joost 
Ramaer over de PCM/Apax-affaire. Col-
lega’s bij NRC Handelsblad vroegen Kna-
pen toen hij hoofdredacteur was geworden 
van deze krant wat zijn grootste drijfveer 
was. Tot hun verbijstering antwoordde hij 
zonder een seconde te aarzelen: ‘Geld’. 

De Volkskrant kwam dinsdag met een on-
gebruikelijk hard hoofdredactioneel com-
mentaar waarin Knapen werd opgeroepen 
zijn vertrekpremie van 1,5 miljoen die hij 
bij PCM ontving, terug te storten. Woens-
dag volgde een nieuwsstukje waarin de SP 
vraagtekens zet bij de benoeming.

Als gewoon journalist en correspondent 
in diverse buitenlanden van de kwaliteits-
krant uit Rotterdam schijnt Knapen zonder 
meer naar behoren te hebben gewerkt. Zal 
ook best een aardig salaris hebben ver-
diend. Maar na zes jaar hoofdredacteur-
schap (beter betaald) stapte hij over naar 

een managersbaan bij Philips: directeur 
communicatie en voorlichting (nog beter 
betaald). 

Wat hij bij deze multinational zoal heeft 
uitgespookt is onduidelijk, maar als het 
leuk en succesvol was geweest, dan zou hij 
niet drie jaar later alweer terugkeren bij de 
moeder van NRC Handelsblad, het PCM-
concern. Hij kwam daar in 1999 volledig 
uit de lucht vallen en werd lid van de Raad 
van Bestuur, onder Cees Smaling. Over 
die tijd is wat meer bekend.

Hij werd belast met de leiding over het 
PIM-project (PCM Interactieve Media). 
Wat werd dat een fiasco! Er schijnt aan dit 
project binnen een jaar rond 30 miljoen 
gulden (we hadden toen nog geen euro) te 
zijn verspeeld en een groot aantal mensen 
die eraan werkten, moest de laan uit.

Knapen ging ook over de boeken: de 
Meulenhoff-tak van PCM. Of het aan 

gebrek aan leiding lag of aan iets anders, 
maar er ontstond fikse hommeles binnen 
de boekenuitgeverijen. Directeuren wisten 
niet waar ze aan toe waren en schrijvers 
kozen het hazenpad. Nee, ook dat was 
geen hoogtepunt in het managersbestaan 
van Knapen. 

Al die tijd bij PCM stond hij erom bekend 
dat hij een man van de klok was. Ook als 
er pijnlijke of ingewikkelde zaken gaande 
waren, kon hij zonder blikken of blozen 
op z’n horloge wijzen en verklaren: ‘Jon-
gens, het is vijf uur, ik ga joggen’. 

Naast zijn PCM-baan was hij ook voorzit-
ter van de Adviesraad voor Internationale 
Vraagstukken en hij schreef een boek over 
Johan van Oldenbarnevelt. Ja, dan moet je 
wel een beetje op tijd thuis zijn. Al deze 
details staan overigens ook in het eerder 
genoemde boek van Joost Ramaer.

Toen Knapen in 2005, zes jaar na binnen-
komst bij PCM, vertrok, mocht de boek-
houder 1,5 miljoen euro op z’n rekening 
storten, vijfmaal zijn bruto jaarsalaris.

In diverse publicaties valt te lezen dat 
hij nu een belangrijk doel in zijn leven 
heeft bereikt. Een hoge functie in de poli-
tiek. Het salaris zal hem een beetje mager 
voorkomen.

Overigens: wie wist dat Knapen lid is 
van het CDA, mag nu zijn vinger opste-
ken. Maar dat er zich CDA’ers in zijn om-
vangrijke netwerk bevinden, is duidelijk. 
Zouden Joop en Jessica, als ze hun top-
liedje nog eens uitvoeren, zo vriendelijk 
willen zijn om met opzet of desnoods per 
ongeluk ter ere van zijn PCM-verleden te 
willen zingen: ‘Onze Ben is manager ge-
worden’.

Jan van Capel  

‘Onze Ben’ gaat in de regering

Volgende hoofdredacteur?
Arie Elshout lijkt over vijf jaar, na te-
rugkeer uit Amerika, de nieuwe hoofd-
redacteur te worden. Pieter Broertjes 
voorspelde dat in de speciale krant ter 
gelegenheid van het vertrek van Arie 
Elshout en zijn vrouw Steffie Kouters 
naar New York. 

Vorige week dinsdag was er een af-
scheid, met veel collega’s, en hartelijke 
toespraken van Philippe Remarque en 
Pieter Broertjes en een spitse speech van 
Arie Elshout zelf.

Zie pagina 3 en 4 voor ons dubbelinter-
view met Arie Elshout en Steffie Kouters.
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JE KWAM in het begin van de jaren tachtig uit het niets 
vanuit zo’n negenhonderd kandidaten in aanmerking 
voor een contractplaats. Samen met Arno Haijtema en 

Frank van Zijl. Jullie zijn altijd de krant trouw gebleven. 
Bijzonder, of niet? 

‘Op de School voor de Journalistiek werd altijd gezegd dat de 
Volkskrant een heel lastige stageplek was, met arrogante jour-
nalisten, maar ik voelde me al na een week helemaal thuis. Het 
was zomer en ik kreeg volop te doen. Ik was een van de weinige 
vrouwen en een hoop mannen ontfermden zich met liefde over 
dit meisje. 

‘Dat er types met een gebruiksaanwijzing rondliepen, had ik 
wel in de gaten, maar dat vond ik juist grappig. Later heb ik daar 
ook wel profijt van gehad, toen ik me ging toeleggen op inter-
views met moeilijke mannen van boven de vijftig. 

‘Ik ben weleens gevraagd door de Haagse Post en Vrij Neder-
land, maar heb dat toch niet gedaan. Ik hou erg van de Volks-
krant, een krant die me altijd volop mogelijkheden heeft gebo-
den en waarop ik altijd trots ben geweest, ook omdat de krant zo 
eigenzinnig is.’

Jouw talent kwam vooral naar voren in je reportages en je 
interviews. Waar ligt jouw voorkeur en waarom?

‘Ik hou van beide. Een interview is voor mij een soort wed-
strijd, waarbij ik de ander wil verleiden zoveel mogelijk te ver-
tellen. Zoals bij Gerrit Zalm, die me toevertrouwde pas op zijn 
zestiende voor het eerst met mes en vork te hebben gegeten. Als 
iemand dat soort details prijsgeeft die veelzeggend zijn voor zijn 
hele carrière, geeft dat een heel bevredigend gevoel. 

‘In een reportage ben je veel vrijer. Daar heb je niet het idee dat 
degenen over wie je schrijft, steeds over je schouder meekijken, 

zoals bij een interview. En in een reportage heb je te maken met 
gewone mensen die veel authentieker zijn, minder een rol spelen 
en die me meer kunnen verrassen.’

Wat ga je in New York doen? Toch niet achter de geraniums 
zitten? Wat is je missie?

‘Tien kilo afvallen door vier keer per week naar de sportschool 
te gaan in onze high rise in Brooklyn, geen suiker in mijn koffie 
meer te nemen en minder wijn te drinken. Mijn belangrijkste 
taak is om van Elvis een beleefde Amerikaanse hond te maken. 
Trouwens: waren hier maar geraniums, want die vind ik wel ge-
zellig. 

‘Verder krijg ik een rubriek in het magazine. José Rozenbroek 
heeft als werktitel: Stef in the city.  Daar wil ik een verslagge-
versrubriek van maken over het dagelijks leven in New York. 
Over alle gesneefde acteurs en actrices die ik hier ben tegen-
gekomen en die door een gebrek aan succes makelaar zijn ge-
worden, maar er nog steeds heilig in geloven dat ze eens Julia 
Roberts of George Clooney zullen worden.’

Wat is je meest bijzondere herinnering aan de Volkskrant?
‘Ik ben een tijdje erg ziek geweest en ik zal nooit vergeten 

hoeveel bloemen, kaarten, brieven, telefoontjes ik heb gekre-
gen. Mijn kamer in het AMC leek wel een bloemenwinkel. In 
het ziekenhuis zeiden ze dat ze zoiets nog nooit eerder hadden 
meegemaakt. 

‘Het mag een ingewikkelde krant zijn; het is ook een heel war-
me krant. Dat zagen we ook weer bij ons afscheid. Waarbij een 
hele reeks collega’s ondanks alle inspanningen voor het vertrek 
van Pieter hun laatste reserves aanspraken. Ik heb de prachtige 
oorbellen van Lyppens niet meer uitgedaan.’

Arie Elshout en Steffie Kouters zijn 
vertrokken naar Amerika, na een 
druk bezocht en hartelijk afscheid 
op 12 oktober. 
De twee gaan een nieuwe toe-
komst tegemoet na een mooi ver-

leden in Amsterdam. Hoe kijken 
zij daarop terug? En wat gaan zij 
doen? Een dubbelinterview vanuit 
New York.

door Han van Gessel en
Jacques de Jong

Steffie Kouters:

‘Een interview 
is voor mij
een soort
wedstrijd’
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JE KWAM destijds van Het Parool. Waarom koos je  
voor de Volkskrant?
‘Oscar Garschagen zou in 1998 bij terugkeer uit Washing-

ton chef Buitenland zijn geworden, maar hij vertrok ineens naar 
Vrij Nederland. Dat was het moment dat ik in beeld kwam bij 
Pieter Broertjes. Hij was op mij gewezen door Sytze van der 
Zee, mijn vroegere baas bij Het Parool, en door Bert Lanting en 
André Roelofs. 

‘Hoewel ik bij Het Parool een fantastische tijd had gehad, was 
de overstap naar de Volkskrant voor mij een enorme stap vooruit. 
Als echte buitenlandman wilde ik niks liever dan leiding geven 
aan een buitenlandredactie met een indrukwekkende omvang 
van twintig correspondenten en veertien buitenlandredacteuren. 
Nooit zou ik meer een excuus hebben om half werk af te leve-
ren. 

‘Op Het Parool werd gezegd dat ik het deed omdat ik corres-
pondent wilde worden, maar dat was niet waar. In mijn loopbaan 
heb ik  nooit aan lange-termijnplanning gedaan. Dat is slechts 
een recept voor frustraties.’ 

Had je een missie? Europa, Amerika, Bush?
‘De enige missie die ik had was om de buitenlandberichtge-

ving in de Volkskrant aan scherpte te doen winnen. Voordat ik 
overstapte, vond ik dat de buitenlandpagina’s goed waren, met 
top-correspondenten en specialisten, zoals Bert Wagendorp, In-
eke Holtwijk, Martin Sommer en Rob Vreeken, om er een paar 
te noemen. 

‘Maar ik had als lezer ook soms het gevoel dat niet het uiterste 
uit het enorme buitenlandapparaat werd gehaald. Er moest meer 
worden ‘uitgepakt’ als het nieuws daar aanleiding toe gaf, vond 
ik. Als lezer van de krant zag ik te vaak dat bij nieuws na zessen 
werd volstaan met een stuk op de één en een overlees binnenin, 
waarna pas op dag 2 alsnog voluit werd gegaan. 

‘Inhoudelijk had ik geen missie, maar in mijn kijk op de inter-
nationale politiek stond ik natuurlijk het meest in de Atlantische 
traditie van Bob Groen en Paul Brill.’

Nu naar New York? Ben je eindelijk thuis?
‘Nee, dat zou te aanmatigend klinken voor een polderjongen 

als ik. Berlijn zou voor mij ook een prachtpost zijn geweest. 
Maar natuurlijk is het waar dat Amerika altijd wel een droom is 
geweest die steeds ik mijn achterhoofd zat. Ik heb er echter niet 
naartoe gewerkt.’

Pieter noemde jou zijn steun en toeverlaat. Hoe heb jij dat 
ervaren?

‘Dat klopt wel. Hij had veel vertrouwen in mij en ik bewon-
derde hem om zijn onvoorwaardelijke toewijding aan de krant 
en zijn vernieuwingsdrang. Hij zei me eens: als ik iets aan jou 
vraag, weet ik dat het goed komt. Maar dit wil niet zeggen dat 
ik slechts opdrachten uitvoerde. Hij luisterde ook naar mij. Het 
was tweerichtingsverkeer.

‘Ik ben een andere persoonlijkheid, met een andere achtergrond 
en met andere ideeën en voorkeuren. Dat kon in de beslotenheid 
van onze werkrelatie ook wel eens botsen, en hard ook. Zoals 
Suzanne Weusten bij haar afscheid zo mooi en eufemistisch over 
mij zei: ik heb niemand gekend die in de hoofdredactie zo direct 
zijn mening kon uiten.’

Voetballen heb je altijd graag gedaan. Wat is het verschil 
tussen Het Parool en de Volkskrant? AFC of RKAVIC?

‘Het zijn beide typisch Amsterdamse clubs, dus behept met 
pretenties. Dat geldt ook voor de twee kranten, maar de Volks-
krant heeft daar het meeste last van. 

‘De Volkskrant  heeft het meeste talent in huis, maar voor som-
mige collega’s lijkt de titel Volkskrant-journalist soms te veel 
een eindstation. Ze halen niet meer het uiterste uit zichzelf, want 
ze denken het hoogste te hebben bereikt. En dat is onzin. 

‘Elke dag, in elk stuk, in elk berichtje, in elk kortje, op elke 
pagina die we maken en met elke zin die we opschrijven, moeten 
we de kwalificatie kwaliteitskrant opnieuw waarmaken. 

‘Ook ik ga in Amerika aan de slag vanuit het besef dat het 0-0 
is. Het voetballen is belangrijk geweest voor mijn werkinstelling. 
Ik legde me op het veld niet gauw neer bij een achterstand.’

Nog een toegift? 
‘Ook belangrijk is het feit dat ik als scholier en student ach-

ter de vuilniswagen heb gelopen in de Haarlemmermeer. Altijd 
maar doorgaan samen met mijn Marokkaanse maat Sadeq. Of het 
nu plensde, sneeuwde of stormde, of het koud of heet was, we 
zwiepten op die eindeloze ringvaartdijken en in die uitgestrekte 
nieuwbouwwijken in looppas de zinken emmers naar binnen om 
’s middags op tijd klaar te zijn met de wijk.  

‘Waar Pieter zich identificeerde met koningshuis en Kennedy, 
heb ik meer met working class heroes als Truman en Kok.’

Han van Gessel en Jacques de Jong

Arie Elshout

‘Bij het voetballen 
legde ik me ook 
nooit neer bij 
een achterstand’



4

Gefeliciteerd met de primeur in nummer 
155. De Volksknar is er als de Pieten bij! 
Dat is de Volkskrant schijnbaar ontgaan? 
Dat het de Nare Majesteit niet heeft 
behaagd om Pieter een lintje om te laten 
hangen is voor mij een open deur. Kijk, 
dat hij een keer of drie veel te hard met 
zijn auto heeft gereden, is tot daar aan 
toe maar dat hele gedoe met Benno was 
voor Trix niet niks. Onderschat haar niet, 
Piet.
Ja en leuk dat Joop en Jessica vermeld 
stonden met trotse vader Ben de Graaf.
Hij waardeert het zeer.

Jessica van Noord

FOUTJE
De quote: ‘Dankzij zijn gulle hand, kunnen wij nu pret maken’ (de Volksknar nummer 
155) was niet van Van Thillo gericht aan Pieter Broertjes, maar van Philippe Remarque 
aan Chr. van Thillo.  

Sytze van der Zee was achtereenvolgens correspondent voor NRC Handelsblad, 
adjunct-hoofdredacteur bij Elsevier en van 1988 tot 1996 was hij hoofdredacteur van 
Het Parool. Niet van NRC (de Volksknar nummer 155).

Robin Gerrits (46) is donderdag 7 oktober 
in Den Haag gelauwerd met de jaarlijkse 
Prijs voor de Onderwijsjournalistiek. Een 
eerbetoon aan zijn aandeel in de Onder-
wijsagenda. De jury was gecharmeerd 
van zijn scherpe en puntige bijdragen, 
maar meer nog van het hele project, 
een soort ‘totaaljournalistiek’. Een mooi 
moment in een goede traditie van de 
Volkskrant.

Hoe is die Onderwijsagenda tot stand 
gekomen, en wat was jouw aandeel 
daarin? 

‘Het centrale idee achter de agenda was 
om via de krant en los van de bekende 
belangengroeperingen met een debat te 
beginnen over de werkelijke problemen 
in het onderwijs, en vooral ook daar weer 
oplossingen voor te zoeken. Als ik de 
reacties uit het veld hoor, is dat heel erg 
goed gelukt.

Panel van Wijzen
‘De Onderwijsagenda kwam - net als 

eerder de Sociale Agenda, de Ruimtelijke 
en de Economische Agenda - voort uit 
het initiatief van ex-adjunct Yvonne Zon-
derop. Mijn taak was het  alle algemene 
stukken, de introductie, de voortgang, de 
afsluiting en de vergaderingen van het Pa-
nel van Wijzen te schrijven. 

‘Bovendien heb ik veel oplossingen 
waarnaar we als verslaggever op zoek 
gingen, gevonden en verslagen. Bij dat 
laatste zijn overigens ook andere verslag-
gevers betrokken geweest, zoals Ianthe 

Robin Gerrits tijdens de prijsuitreiking. 
Foto Bart Maat

Sahadat, Gerard Reijn en Marjon Bol-
wijn.’

 
Heb je iets met onderwijs?

‘Tsja, ik ben zoon van een onderwijze-
res, mijn broer doceert Frans aan een mid-
delbare school, mijn vrouw doceert aan de 
hbo-v en mijn kinderen zitten natuurlijk 
op school. Zelf heb ik nooit de ambitie ge-
had om voor de klas te staan, maar ik vind 
het een prachtig terrein. 

‘Een van de mooiste taken die een mens 
kan hebben, is andere mensen iets leren, 
iets bijbrengen. Het maakt een school 
tot een heel positieve omgeving, niet het 
minst overigens door de aanwezigheid ter 
plekke van al die kinderen: één brok brui-
sendheid en levenslust.’

Hoe ben je op die plek terechtgekomen?
‘Ik heb maatschappijgeschiedenis gestu-

deerd aan de Erasmus Universiteit, liep 
daarna stage bij NRC, werkte een blauwe 
maandag bij de Delftsche Courant en tus-
sen 1990 en 1996 als eindredacteur bij 
Het Parool. Toen de Wibautstraat over-
gestoken om bij de Volkskrant eerst een 
jaar eindredacteur, toen coördinator Bin-
nenland en in 1999 chef Binnenland en 
Nieuwsdienst te worden. Op 1 januari 

2005 ben ik Margreet Vermeulen opge-
volgd als onderwijsverslaggever.’

Moet er niet weer een aparte onder-
wijsredactie komen?

‘Nee, ik vind niet dat Onderwijs bij de 
Volkskrant er bekaaid afkomt. Ik vind het 
niet erg dat mijn artikelen moeten mee-
dingen naar de beste plek samen met al 
die andere nieuwsonderwerpen. 

‘Een vaste bijlage voor onderwijs ont-
aardt mogelijk snel in vakkenvullen. Wel 
merk ik vaak dat buitenstaanders de nei-
ging hebben de boel snel te vereenvoudi-
gen, terwijl het echt een tijd duurt voor je 
doorhebt hoe het in elkaar zit.’

Waar liggen je eigen interesses?
‘Mijn eigen interesse gaat vooral uit 

naar basis-, voortgezet en middelbaar be-
roepsonderwijs. Met hoger onderwijs heb 
ik iets minder. Zwart of wit of gemengd 
maakt me niet uit. Ik wil vooral veel zien 
en volgen en verslaan van de praktijk: de 
mensen die echt voor de klas staan en die 
in de klas zitten. 

Gezwatel
‘Mensen die daar dan weer concreet aan 

bijdragen in bijvoorbeeld de ondersteu-
ning van zorgleerlingen, vind ik nog in-
teressant, maar allerlei meer theoretische 
verhandelingen over pedagogisch-didac-
tische modellen vind ik al snel gezwatel. 

‘Den Haag ga ik vanaf nu ook meer vol-
gen, waarbij me nog meer zal opvallen 
hoe slecht sommige fractiewoordvoerders 
zijn ingevoerd en hoeveel stokpaardjes ze 
berijden.’

Wat zie je als het grootste probleem in 
het huidige onderwijs?

‘Nou ja, die lijst van de onderwijsagenda 
dus, ahum. Maar één ding blijft daarin on-
derbelicht, en dat is precies datgene wat 
ik steeds van mensen uit de praktijk hoor: 
de klassen zijn te groot. Willen we echt de 
ambitie hebben om de onderwijskwaliteit 
op te schroeven, dan moet je voor veel 
onderwijssoorten naar klassen van zeg 20 
à 23 kinderen. Dan kun je eindelijk ieder-
een de aandacht geven die nodig is.’

Han van Gessel

Gelauwerde onderwijsverslaggever Robin Gerrits:

‘Kleinere klassen voor grotere kwaliteit’


