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Voor de verandering deze keer eens een 
flinke knor van tevredenheid.
Afgelopen weekend kreeg de Nederlandse 
voetbalcompetitie een zinderend sluitstuk 
met Groningen - ADO. De avond ervoor 
waren we al getrakteerd op een ma-
gistraal Barcelona. En overal waren 
onze jongens erbij, en hoe!
De Volkskrant is mede groot gewor-
den dankzij baanbrekende sportjour-
nalistiek, gebaseerd op een menge-
ling van feitelijke verslaggeving en 
vernieuwende schrijfstijl. Jan de Vries legde 
de loper uit voor zijn smaakmakende nako-
melingen, zoals Ben de Graaf, Frans Ensink, 
Hans van Wissen, Frans van Schoonderwalt, 
Bert Wagendorp, Marije Randewijk en noem 

maar op. Altijd smullen.
Onze voetbalverslaggevers van nu (Willem 
Vissers, Charles Bromet, Poul ‘Van der Sar’ 

Annema, Bart Jungmann) weten even-
eens van wanten. Een voorbeeld 
uit de krant van maandag. Charles 
Bromet sprak zaterdag even met 
Ibrahim Afellay. ‘Het korte haar 
is doordrenkt van de gel. Het lijkt 
haastig aangebracht door een ver-

liefde scholier, die voor het eerst mag 
uitgaan met het mooiste meisje van de klas.’ 
Iets anders: waarom is de rubriek HNS ver-
bannen naar de achteruitgang van V? Een 
rubriek die met humor en frivoliteiten kleur 
en fleur toevoegt aan het sportgeweld. 
Terug in het hok, dus.   HvG
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Van 16 juni tot 11 september 2011 hangen 
tekeningen van Jos Collignon in het Pers-
museum te Amsterdam. Hij werkt sinds 
1980 voor de Volkskrant. Hij was winnaar 
van de Inktspotprijs in 2009. Philippe Re-
marque opent de tentoonstelling.

door Jacques de Jong

‘Eigenlijk houd ik niet zo van exposeren. 
Niet alleen omdat het veel werk is, maar 
vooral omdat mijn tekeningen in de krant 
toch het best tot hun recht komen, ook 
vanwege de actualiteit. Het Persmuseum 
exposeert wel vaker werk van politieke 
tekenaars. Ze vroegen me of ik er dit jaar 
wilde hangen. Dus ik heb nu vijftig te-
keningen uitgezocht over de pers en de 
journalistiek in het algemeen en over de 
perikelen bij PCM in het bijzonder.’
Een favoriet exemplaar?

 ‘Ik heb ooit een tekening gemaakt nadat 
ik een doodsbedreiging had gekregen. Ik 
wilde er eerst geen aandacht aan besteden, 
maar er verschenen allerlei berichten over 
en toen heb ik mezelf getekend op mijn 
werkkamer met uitzicht op het Utrechtse 
Griftpark en een levensgroot vliegtuig 
dreigt mijn raam binnen te komen, Nou, 
die plaat heeft hier in de wijk op vele 
koelkasten gehangen. Het Persmuseum 
wil hem nu heel groot voor een raam han-
gen.’

Al meer dan dertig jaar is Jos Collignon 
vast politiek tekenaar voor de Volkskrant. 
Hij kwam bij de krant binnen dankzij zijn 
Utrechtse netwerk met onder anderen 
Maurits Schmidt, Charles Groenhuijsen, 

Piet van Seeters en Michèle de Waard. Die 
lieten in Amsterdam weten dat Collignon 
in de markt was en chef Opinie Kees Bas-
tianen reageerde meteen. Zo kwam Jos te-
recht op de toen kersverse Opiniepagina, 
tegen een honorarium van honderd gul-
den per kolom, ‘want fotografen werden 
ook per kolom betaald’.

Aanvankelijk mocht hij zich niet met 
politiek bemoeien. Dat kwam doordat 
de gevestigde tekenaar Opland het maar 
niks vond ‘dat er  iemand in zijn tuintje 
kwam’. Collignon: ‘Ik mocht me alleen 
met politiek bemoeien voorzover politiek 

op de Forumpagina ter sprake kwam. Dat 
was overigens een goeie leerschool, waar-
bij ik leerde niet te vluchten van het ene 
naar het andere onderwerp. Ik heb veel 
over politiek getekend in die tijd.

‘Soms waren die artikelen zo slecht, vre-
selijk, ambtelijke nota’s, ontwikkelingen 
in de technologie en zo. Ik kreeg eens een 
stuk onder handen en daar snapte ik wer-
kelijk niks van. Daar heb ik een tekening 
bij gemaakt van een stel mensen die naar 
dat artikel stonden te kijken alsof ze aan 
het lezen waren, met de tekst: ‘Waar heeft 
’ie het in godsnaam over? Ik snap er geen 
bal van.’ Die tekening werd zonder meer 
geplaatst, het stuk zowel als de tekening.’ 
Hij kan er nog om lachen.

Is het nog goed gekomen met Opland? 
‘Met Opland is het allemaal opgeklaard 
toen ik eenmaal mijn eigen speeltuintje 
had. We ontmoetten elkaar regelmatig, 
samen met een groep andere politieke te-
kenaars, zoals Frits Müller, Fritz Behrend, 
Peter van Straaten, Tom Janssen, Jaap 
Vegter. We komen nog elk jaar in april bij 
restaurant Kaatje bij de Sluis in Blokzijl, 
op verzoek van de eigenaar. Voor die gele-
genheid maken we allemaal een tekening 
en die hangt hij op. Het hangt daar dus he-
lemaal vol met onze tekeningen.’

Heb je bij je collega’s nog een lichtend 

Jos Collignon in zijn werkkamer.            Foto Jacques de Jong

Jos Collignon in Persmuseum



2

Beroepsbijenhouder Johan Calis van Inbuzz in 
Laren en ex-collega Ina Ruijter, deeltijdimker, 
plaatsen een bijenkast in een rustig deel van de 
tuin van eveneens ex-collega Adriaan de Boer 
in Bussum. Ina is oprichtster van Gastvrij voor 
de Bij. 

Zij houdt op haar Amsterdamse volkstuin zelf 
bijen en spant zich in om zoveel mogelijk volken 
onder te brengen bij gastgezinnen. Die stellen 
alleen een hoekje beschikbaar en hoeven zelf 
niet te imkeren. De zorg voor de bijen is tegen 
een bescheiden vergoeding in handen van 
professionals als Johan Calis. 

Aan het eind van het seizoen deelt het 
gastgezin mee in de opbrengst van de eigen 
honing. Adriaan de Boer: ‘Ik doe het om een 
bijdrage, haast onmeetbsar weliswaar, te 
leveren in de strijd tegen de nog altijd massale 
bijensterfte.’

In de lattenkast bij Adriaan de Boer huizen 
vijftienduizend bijen. Het is de eerste kast die 
Ina dit seizoen heeft geplaatst.
Zie ook haar site:  www.gastvrijvoordebij.nl 

Foto Adriaan de Boer

BIJENKAST VAN INA IN ADRIAANS TUIN

voorbeeld? ‘Ik denk dat Pat Oliphant 
van de New York Times de beste is in de 
wereld. Maar je hebt ook Jeff MacNelly, 
Mike Peters, ook een Amerikaan en ik ben 
gek op de Franse tekenaar Cabu en op wat 
er verschijnt in het satirische weekblad 
Charlie Hebdo.’

Wat is je norm? ‘Ik ben een ambachts-
man, ik geniet van tekeningen die effec-
tief zijn getekend. Dat je wel allerlei de-
tails ziet, maar dat toch in één oogopslag 
het beeld duidelijk is. Ik houd van mooie 
tekeningen.

‘Het belangrijkste bij politieke tekenin-
gen is dat ze iets te zeggen hebben. De 
vorm is zo belangrijk, de allegorie, het 
absurdisme dat die tekenaars gebruiken. 
En dan het liefst met een techniek die de 
boodschap direct overbrengt. Ik heb mijn 
stijl erg geënt op die Amerikaanse teke-
naars. Van hen heb ik het geleerd. Ik heb 
hun tekeningen bekeken en geanalyseerd. 
Om het gevoel voor het penseel te krijgen, 
heb ik ze ook vaak nagetekend. Uiteinde-
lijk wordt het wel je eigen stijl, maar je 
moet er hard voor werken.

‘In mijn tekeningen probeer ik gebeurte-
nissen uit hun verband te trekken. Je wil 
per slot dat de toeschouwer even op het 
verkeerde been wordt gezet, even ken-
nis maakt met een ander standpunt. Een 
goede tekening dwingt je om even out of 
the box te denken. Als je iets tekent wat 
iedereen al verzonnen heeft, dan heb je 
geen goede tekening. Je wilt de relativiteit 
aanduiden, of soms de absoluutheid bena-
drukken. Daarmee wil je de lezer toch je 
eigen standpunt voorleggen. En dan moet 

het nog leuk zijn ook. 
‘Het mooiste is natuurijk 

als je iemand weet te over-
tuigen. Dat lukt natuurlijk 
nooit. Maar dan lukt het 
misschien wel om twee 
luikjes tegen elkaar open 
te zetten, zodat er even een 
stofwolk op waait. Dat doen 
schrijvende columnisten 
ook. Ik heb alleen het voor-
deel dat mijn boodschap 
binnen twee seconden dui-
delijk is. Bij een columnist 
moet je eerst door zijn hele 
stuk heen.’

‘Een geluk is dat ik sinds zes jaar ook in 
kleur werk. In grijs dacht ik weleens, wat 
een onoverzichtelijke rotzooi. Met kleur 
kun je tekeningen duidelijker maken. Je 
ziet de onderdelen sneller dan als alles 
grijs is. Ik gebruik weinig kleur, alleen 
functioneel. Toch kreeg ik aanvankelijk te 
horen dat ik maar geen kleur moest ge-
bruiken. Het was net als toen de krant fo-
to’s in kleur ging afdrukken. Daar moes-
ten ze ook aan wennen.’ 

Had de overgang naar tabloid nog ge-
volgen voor jouw platen? ‘Eigenlijk niet. 
Het lijkt wel of er op tabloid meer ruimte 
is. De opmaak heeft wel even een formaat 
van twee kolom gebruikt, maar de laatste 
tijd plaatsen ze mijn tekeningen conse-
quent op vier kolom. En bovenin, waar hij 
hoort te staan.’

Zijn eigen formaat is standaard liggend 
A-4. Met plezier demonstreert hij hoe hij 
zijn tekening in de computer van kleur 
voorziet, met een grafische pen op een di-
gitaal tekenbord. Vertelt ondertussen hoe 
enthousiast hij is over het internet. Want 
of hij nu thuis zit, of in zijn huis in Frank-
rijk, het verzenden is nooit een probleem.

Hoe is verder het contact met de redac-
tie? ‘In het begin kwam ik twee keer per 
maand. Ik vond het plezierig om te horen 
wat voor grappen jullie maakten en waar 
jullie om lachten. Het bracht me soms op 
het idee om bij het tekenen eens een ander 
pad te bewandelen. Vond ik wel inspire-
rend altijd. Ik ben heel enthousiast over de 
redacties waarmee ik te maken had, Forum 
en Opinie. Ze hebben altijd goed voor me 
gezorgd en dat is juist zo belangrijk omdat 
ik op afstand van de krant werk. Eigenlijk 
kom ik veel te weinig.’

Heb je een voorkeur voor bepaalde on-
derwerpen? ‘De laatste jaren ben ik me 
meer gaan verdiepen in godsdienst en 
atheïsme. Je komt op internet heel boei-
ende schrijvers en debaters tegen, ook een 
reden voor mij om erover te tekenen. Ik 
vind het zo verwonderlijk dat mensen ge-
loven in een soort daddy in the sky, een 
hemelse dictator, die altijd meekijkt en die 
voorschrijft wat we moeten doen en laten.’

Een voorbeeld van zijn recente tekenin-
gen: God die op een wolk bommen zit te 
gooien met de tekst: ‘Ik ga ermee door tot 
ze erachter komen dat ik niet besta’.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1 
Jos Collignon
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Hier in standplaats Johannesburg is 
het negen maanden per jaar heer-
lijk weer. Die andere drie maan-

den is het koud, maar dan schijnt nog 
steeds de zon. Zuid-Afrika is nooit saai. 
Er wordt minder geklaagd en gezeurd dan 
in Nederland. Mensen zijn veerkrachti-
ger, de huizen zijn ruimer, de verschillen 
groter en het leven raakt hier dichter aan 
de kern. Dankzij het wereldkampioen-
schap voetbal was de hele wereld vorig 
jaar vier weken lang hier. En dit jaar is 
alle aandacht gericht op Noord-Afrika en 
de Arabische wereld. Zuid-Afrika is niet 
langer fl avour of the month. In dat wat 
vreemde vacuüm schrijf ik aan een nieuw 
boek dat in juli af moet zijn en volgend 
jaar verschijnt, Richting Bedonderd, over 

de blanke Afrikaner na 1994.
Zestien jaar geleden, in december 1995, 

na tien jaar freelancen in Afrika, kreeg ik 
een telefoontje van Pieter Broertjes dat ik 
was aangenomen als Afrika-deskundige 
bij de buitenlandredactie van de Volks-
krant. Op 1 februari 1996 trad ik aan, deel 
uitmakend van een team van buitenland-
redacteuren die, op één uitzondering na, 
allemaal ‘twee weken op, één week af’ 
moesten; twee weken dagdienst en zes da-
gen avonddienst. Ik was gewaarschuwd: 
‘Slangenkuil, vreselijke redactie, haat en 
nijd. Ga toch naar Trouw, of desnoods Het 
Parool. Veel leuker.’

Daar bleek niks van te kloppen. De sfeer 
op de redactie was uitstekend, en daar was 

geen verandering in gekomen 
toen ik in 1999 correspondent 
Rotterdam werd. Een eiland 
waren we, maar een aardig 
eiland. Redacteuren waren 
altijd bereid voor elkaar in 
te vallen, niemand liep de 
kantjes eraf, er waren bij-
na nooit zieken. Je kreeg 
complimenten voor je stukjes en de 
redactionele discussies waren doorgaans 
van hoog niveau. 

Ik reisde onder meer naar Marokko, Al-
gerije, Senegal, Rwanda, Detroit, Londen, 
Parijs en Congo. Ik schreef voor andere 
redacties over boeken, reizen en kunst. Ik 
diende onder drie chefs, Paul Brill, Kees 
Los en Arie Elshout, totaal verschillende 
karakters, maar stuk voor stuk uitstekende 
journalisten en managers.

Het enige nadeel waren de avonddien-
sten, die voor iemand die tussen Rotter-
dam en Amsterdam pendelde vrij zwaar 
waren. Toen de positie correspondent 
Rotterdam vrij kwam, heb ik daarop ge-
solliciteerd. En zo betrok ik in 1999 een 
kantoortje in het gebouw van het Rotter-
dams Dagblad aan de Westblaak, waar 
Trouw en de Volkskrant een plek hadden. 
Terug in mijn geboortestad, twintig minu-
ten fi etsen in plaats van twee uur met fi ets, 
trein en metro. 

Het waren twee vruchtbare jaren die 
me de gelegenheid gaven Rotterdam te 
(her)ontdekken en de stad in een toch wel 
heel Amsterdamse krant ruimte te geven. 
Ik verkende alle Rotterdamse hoeken en 
gaten, schreef over culturele coryfeeën 
als Jules Deelder en Ted Langenbach, 
interviewde burgemeester Ivo Opstelten, 
maakte reportages over de Westkruiska-

de, over Rotterdam Culturele Hoofdstad 
en bracht het nationale nieuws 

van allochtone homohaat. 
Toen kreeg mijn vrouw 

in 2000 van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken het 
aanbod om ambassadeur in 

Asmara te worden. Het Oost-
Afrikaanse Eritrea was aan het 

bijkomen van een jarenlange, 
onbesliste oorlog met buurland 

Ethiopië. Nederland had Eritrea tot ‘con-
centratieland’ gemaakt, en wilde er een 
energieke, jonge ambassadeur hebben. 

In eerste instantie zeiden we nee. Wie 
wil er nou in Eritrea zitten als je heel Rot-
terdam tot je beschikking hebt? Maar uit-
eindelijk, na de nodige druk van het mi-
nisterie, gingen we toch akkoord. 

Ik had intussen het idee opgevat om een 
boek te schrijven, en een ambassadeurs-
woning leek me een ideale plek om daar 
ongestoord aan te werken. In september 
2001 verhuisde ik naar Asmara. Ik zou 
contact met de Volkskrant houden door 
middel van een wekelijks column, Post 
Asmara. Maar het verblijf in Asmara 
was in alle opzichten slecht getimed. 
Drie dagen na mijn aankomst vlogen 
twee vliegtuigen zich te pletter tegen het 
World Trade Center in New York, en het 
Eritrese regime maakte van de gelegen-
heid gebruik om het land in de Afrikaanse 
evenknie van Noord-Korea te veranderen. 
Daardoor kreeg ik het gevoel in een grot te 
wonen. Grenzen waren gesloten, kranten 
verboden en geen Eritreër mocht zonder 
speciale permissie het land uit. Verkiezin-
gen waren er al helemaal niet.

Wie wil er nou
in Eritrea zitten
na Rotterdam?

Een kleine vijf jaar was Fred de Vries redacteur 
bij de Volkskrant. Eerst op Buitenland, toen als cor-
respondent in Rotterdam. Daarna ging hij zijn eigen 
weg, richting Afrika. Hoe is het hem vergaan?

door Fred de Vries
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Rotterdam werd. Een eiland 
waren we, maar een aardig 
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Het jaar erna, we liepen ergens in de ha-
venstad Massawa, hoorde ik dat Pim For-
tuyn was vermoord. Ik hapte ongelovig in 
de smoorhete lucht: Pim dood, en ik was 
niet in Rotterdam om woede en droefenis 
te verslaan...

Mijn voorgenomen boek kwam er uitein-
delijk: Club Risiko; de jaren tachtig toen 
en nu (Nijgh & Van Ditmar, 2006), over 
de undergroundscene van de jaren tachtig 
in zeven steden: New York, Londen, Ber-
lijn, Ljubljana, Amsterdam, Johannesburg 
en Parijs. Het kreeg uitstekende recensies, 

maar werd geen bestseller. 
En, erger, mijn huwelijk hield geen 

stand. Ik bleek niet voor ambassadeurs-
echtgenoot in de wieg gelegd. In 2003 
besloot ik naar Johannesburg te verhuizen 
om daar aan een ander boek te werken en 
weer freelancer te worden.

De Volkskrant had als gevolg van be-
zuinigingen geen trek meer in een Zuid-
Afrika-correspondent, dus ik schreef voor 
afzonderlijke redacties. Ik werkte in Jo-
hannesburg een jaar aan de Universiteit 
van Witwatersrand, ik publiceerde voor 
lokale kranten en tijdschriften, had een 
wekelijks interviewcolumn waar uitein-
delijk een Engelstalig boek uit is voortge-
komen met de weinig bescheiden titel The 
Fred de Vries Interviews; from Abadullah 
to Zille. Tevens werd ik Zuid-Afrika-cor-
respondent voor de Groene Amsterdam-
mer en Elsevier. 

Standplaats Johannesburg dus, al acht 

jaar. En de Volkskrant?  Met de Volkskrant 
zijn de contacten steeds sporadischer ge-
worden. Er waren bezuinigingen, een 
nieuw gebouw en nieuwe chefs die niet 
of nauwelijks weten wie die Fred de Vries 
is. 

‘Ik mis de collega’s, de praatjes bij de 
koffieautomaat, het ‘bespreken’ van de 
krant, de kroeg, het eindeloze gedoe over 
‘de toekomst van de krant’ en op een 
perverse manier ook de etenskar vol on-
gezonde troep waaraan de avondploegen 
zich op vrijdag- en zondagavond te goed 
mochten doen.

Mijn oud-buitenland collega Philippe 
Remarque is nu hoofdredacteur bij de 
Volkskrant. Dat belooft wat, dacht ik. 
Maar ik ben er zelfs nog niet in geslaagd 
vrienden met hem te worden op LinkedIn.
com.

Fred de Vries

Het BBC-programma Coast doet deze maand de Nederlandse 
kust aan. In de uitzending van 26 juni (datum onder voorbe-
houd) wordt aandacht besteed aan het concert dat The Rolling 
Stones in augustus 1964 gaven in het Kurhaus. Daarin komt oud-
collega Martin Rep aan het woord, die zich destijds in het publiek 
bevond. 

door Martin Rep

OP 8 augustus 1964 schudde Nederland op zijn grond-
vesten. In het Scheveningse Kurhaus traden The Rol-
ling Stones op, die een paar weken eerder een concert 

in Blackpool hadden gegeven dat was ontaard in een massale 
knokpartij. Op die zaterdag in Scheveningen deden de Neder-
landers dat nog eens dunnetjes over. De Kurzaal, met pluche 
stoelen, draperieën en lambriseringen, werd vakkundig ge-
sloopt. Na een goed kwartier maakte de politie een einde aan 
het roemruchtste evenement uit de Nederlandse popgeschiedenis.
Ten minste twee Volksknarren-in-spe bevonden zich die dag 

in het Kurhaus. Op het podium stond in het voorprogramma de 
Nederlandse band Trix and the Paramounts, waarin (destijds 
redactiebediende) Adriaan de Boer speelde. En in de zaal stond 
ik, zijn toekomstige eindredactie-collega. Maar dat wisten we 
toen nog niet, natuurlijk. 
Het concert was voor mij destijds een enorme teleurstelling 

omdat de politie er na een goed kwartier een einde aan maakte. 
Maar in de loop der jaren sloeg die teleurstelling om in een ze-
kere trots. Ik was erbij geweest! 
En nu mag ik er zelfs over vertellen in Coast, een populair 

tv-programma dat al jaren loopt op de BBC. De makers zoe-
ken verhalen die zich afspelen langs de Britse en Europese 
Noordzeekusten. Voor de aflevering die ze hadden bedacht over 
Nederland, spraken ze met mensen die de Watersnood in 1953 
hebben meegemaakt. En met mij, een getuige van die andere 
ramp, elf jaar later. 
De mensen van Coast kwamen bij mij omdat ze het verhaal 

wilden van iemand die er nog niet mee op tv was geweest. Als 
videofilmer heb ik een tijdje geleden een privé-documentaire 
gemaakt over de zomer van 1964. Het was de zomer van een 
fantastische vakantie, van mijn eerste echte verliefdheid, en 
de zomer waarin ik twee bijzondere concerten bijwoonde: The 

Beatles in Blokker en The Rolling Stones in Scheveningen.
Voor die documentaire had ik opnamen nodig van het Stones-

concert en die vond ik op de website van Dirkjan Vos, die bij 
het dertigjarig jubileum in 1994 een film had gemaakt. Die 
website werd ook ontdekt door een Nederlander die klusjes 
deed voor Coast. Zo kwamen ze bij mij.
In juni vorig jaar werd ik uitgenodigd naar het Kurhaus te ko-

men om m’n verhaal te doen. Nu, ruim een jaar later, wordt dat 
gesprek uitgezonden.
Hoe lang ik in de uitzending te zien zal zijn, weet ik niet - ik 

schat hooguit een paar minuten - maar de opnamen duurden 
wel wat langer. Presentator Miranda Krestovnikoff kon maar 
moeilijk geloven dat ik nauwelijks wist wat de Stones hadden 
gespeeld. Maar het geluid was belabberd en Mick Jagger raakte 
al snel zijn microfoon kwijt. Ondertussen begon Haags tuig met 
stoelleuningen te gooien en lampenkappen stuk te slaan. Toen 
het optreden werd beëindigd, zocht ik een goed heenkomen in 
het gedrang dat ontstond toen politie te paard de zaal binnen-
kwam. Dat was het einde van het concert. 
Heb ik Adriaan zien optreden? Het moet wel. Maar van het 

voorprogramma weet ik weinig meer. André van Duin zat erin, 
met zijn bandrecorder-act. De Fouryo’s werden weggefloten en 
hebben daarna niet of weinig meer opgetreden.

Martin Rep en de Rolling Stones, 1964

Martin Rep tijdens de opnamen voor Coast in het Kurhaus.
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‘Ik mis de collega’s
en de praatjes
bij de koffieautomaat’


