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Knor: Gekkenwerk!
Co: Verklaar je nader. Is er wat mis?
Knor: Nou, amper kondigt de directie/hoofd-
redactie van de Volksknar aan dat ze voortaan 
eens in de maand uitkomen (tenzij er iets 
bijzonders gebeurt) en prompt ploft na twee 
weken al een nieuw nummer op de 
mat. Begrijp jij dat?
Co: Ik wel. Dit blaadje blijkt een suc-
cesnummer te zijn. De mooie stuk-
ken vliegen je om de oren en waar 
moet je die allemaal laten eens in de 
maand? 
Knor: Dat kan wel waar zijn, maar dat weet je 
toch ook tevoren?
Co: Natuurlijk, maar je wilt ook niemand te-
leurstellen.

Knor: Nee, natuurlijk niet. Maar een beetje ar-
chivaris stelt zich in op het nieuwe tijdschema, 
en die wordt meteen voor het blok gezet. Toch 
weer bijsloffen, die handel.

Co: Zo gek is dat is toch niet? Je hebt 
toch wel vaker met dat bijltje gehakt?
Knor: Jazeker, maar dat bijltje ge-
bruikte ik vooral om de orde te 
handhaven. Niet om de ene keer zus 
te doen en de andere keer zo. Dat 
bedoel ik met gekkenwerk.

Co: Gekkenwerk? Dat heet journalistiek, weet 
je nog wel. Of ben je dat soms vergeten?
Knor: Weet je wat ik ben vergeten? Wanneer 
ze de volgende keer nou weer uitkomen.
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Jeroen Trommelen: jaartje Suriname
Jeroen Trommelen (onderzoeksre-
dactie) is 1 september naar Suriname 
vertrokken om een jaartje op eigen 
kosten ‘uit te rusten en te resetten’.  
Maar er moet ook een boek van ko-
men. Hij zit meer dan dertig jaar bij 
de krant.

Uitrusten, was je daaraan toe?
‘Goeie vraag. Eerlijk gezegd eigenlijk 

niet, ha! Het is gewoon een prachtig plan 
waar ik veel plezier aan ga beleven.’

Wat drijft je om zo’n eind weg te 
gaan?

‘Een groot vakantiestuwmeer dwong 
me twee jaar geleden na te denken wat ik 
daarmee zou kunnen doen. Maar eigenlijk 
hoefde ik daar niet lang over na te denken. 
Een poosje wegstappen uit de routine was 
een wens die mijn vrouw Anneke en ik-
zelf al langer hadden. 

‘Ik ben jong begonnen en werk al ruim 
dertig jaar voor de krant. Het alternatief 
is nog twaalf jaar doorhobbelen naar 
mijn pensioen. Vreselijk toch? Leuke din-
gen moet je niet uitstellen tot later, vinden 
we allebei. Nu alle kinderen buitenshuis 
studeren of op zichzelf wonen, kunnen we 
met een gerust hart weg. 

‘Gelukkig vonden Suzanne Weusten en 
Pieter Broertjes het destijds een goed 
plan, en zetten ze er een handtekening 
onder. Ik maak eerst mijn vakantiedagen 
op en de rest van het jaar neem ik onbe-
taald verlof. Daar hebben we de afgelopen 
jaren bewust voor gespaard.’

Waarom Suriname?
‘Dat zou de knarrenredactie nog moeten 

weten. Tussen 1992 en 2000 heb ik Su-
riname voor de krant verslagen, destijds 
vanuit de afdeling Verslaggeverij. Ik nam 
de portefeuille over van Han Hansen, die 
met pensioen ging. Suriname was ‘Bin-
nenland’, ook al was het land allang zelf-
standig. 

‘Ik ben er talloze keren geweest en heb 
er goede vrienden aan overgehouden. Als 
afronding schreef ik een boek waarin ik 
de kolonisatie en dekolonisatie van Suri-
name vergeleek met die in de twee vrijwel 
identieke buurlanden Guyana en Frans 
Guyana. Dwars door Suriname. Goed 
boek. Moet je lezen.’

Een heel jaar, is dat niet lang?
‘Zeker. Maar misschien is dat zelfs te 

kort voor wat we allemaal willen doen. 
Uitrusten en ‘resetten’ om te beginnen. 
Maar ook research doen voor een nieuw 
boek, dat deze keer helemaal over Suri-
name moet gaan. 

‘Ik ga de goud- en houtkoorts onder-
zoeken. In het diepe binnenland van Su-
riname heerst anarchie. Het barst van de 
illegale Brazilianen in illegale wildwest 
dorpjes die de natuurlijke rijkdommen weg-
roven. Dat is een spannend verhaal, dat 
nodig moet worden opgetekend. Het fonds 
Bijzondere Journalistieke Projecten heeft 
me een werksubsidie gegeven waarmee ik 
een deel van de kosten kan dekken.’

 
Gaat jouw Anneke daar ook wat doen?

‘Die gaat zich verdiepen in de tropische 
land- en tuinbouw. En als dat niet leuk 
blijkt te zijn, gaat ze  misschien iets doen 
in de ouderenzorg. Haar baan in die sector 
heeft ze net opgezegd. Ze gaat me ook alle 
leuke duik- en snorkelplekken op Bonaire 
laten zien, want daar kwam ze al jaren met 
vriendinnen, terwijl ik stug bleef doorwer-
ken.’

Resetten, en wat dan?
‘Alweer een goeie vraag. Hopelijk wordt 
komend jaar de onderzoeksredactie nieuw 
leven ingeblazen en kan ik te zijner tijd aan 
de slag met mooie onderzoeksprojecten. 
Maar ach, we zien wel.’

Jacques de Jong

Jeroen Trommelen       Foto Jacques de Jong

Doorgaan
Hartverwarmende reacties kregen we na onze 
oproep om een financiële bijdrage te leveren 
aan de Volksknar. Het waren duidelijke aan-
sporingen om vooral toch door te gaan met 
ons clubblad voor Vk-pensionado’s. 
Intussen is het een veel grotere groep die 
meeleest, op de Volkskrant zelf en ver daar-
buiten. En er zijn nog enkele abonnees met 
een hekel aan hun computer, die het blad in 
zijn meest pure vorm ontvangen, op wit pa-
pier, per post verzonden.
We gaan dus graag door, eenmaal per maand 
en zo nodig vaker. Maar daarbij hebben we 
ook uw hulp nodig. Tip ons over collega’s 
met bijzondere dingen. Ontwikkelingen op de 
Volkskrant houden we ook graag bij. Zoals uit 
dit nummer maar weer blijkt: het  lukt altijd.

Directie en Hoofdredactie de Volksknar
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‘Zeven jaar lang een soort huisgenoot’
Vorige week donderdag verscheen de 
langverwachte biografie van de schrijver 
en muzikant F. B. Hotz (1922-2000): ‘Geluk 
kun je alleen schilderen - F. B. Hotz, het le-
ven’ (uitgave De Arbeiderspers). Geschre-
ven door Aleid Truijens, zelf schrijfster, re-
censente en columniste van de Volkskrant 
(met als geliefde thema’s onderwijs en 
opvoeding). 

Een hele biografie van F.B. Hotz, dat 
lijkt toch een hels karwei. Hoe ben jij 
op het idee gekomen?

‘Het idee kwam eigenlijk naar mij toe. 
Voor ik het in de gaten had, was ik de bio-
graaf van F. B. Hotz. Eigenlijk heb ik me 
al, sinds ik eind jaren zeventig Nederlands 
studeerde, met Hotz beziggehouden. Zijn 
debuut uit 1976, Dood weermiddel en an-
dere verhalen, was een kleine hype. Het 
tweede boek, Ernstvuurwerk, eveneens. 

‘Ik vond hem meteen geweldig als schrij-
ver, vooral om zijn stijl, zijn precieze 
en geestige beschrijvingen, het levendig 
oproepen van voorbije tijden. Ik besloot 
mijn kandidaatsscriptie aan deze twee 
verhalenbundels te wijden. Die scriptie 
werd kort daarna als boekje uitgegeven. 

‘Tijdens de jaren dat ik als literair criti-
cus werkte voor NRC Handelsblad, Else-
vier en de Volkskrant kwam er regelmatig 
een nieuw boek van Hotz uit. Mijn be-
wondering groeide. In 1997, toen hij de 
P.C. Hooftprijs kreeg, heb ik hem voor 
de Volkskrant geïnterviewd. Voor mij een 
historisch moment. Hij overleed op 5 de-
cember 2000. Ik schreef zijn necrologie 
voor de krant.

‘Een paar jaar na Hotz’ dood kwamen 
er brieven boven water, de briefwisse-
ling tussen Hotz en Herman Kunst, een 
oom die hem jarenlang stimuleerde om te 
schrijven. Ik schreef erover voor de krant 
en maakte er, samen met Hotz’ neef, een 
boekje van. Toen zeiden ze op de redac-
tie van De Arbeiderspers: nu heb je al zo-
veel research gedaan, schrijf die biografie 
maar. Zonder dat ik goed wist waaraan ik 
begon, heb ik ja gezegd.’ 

Wat trok jou in het bijzonder aan in 
de figuur van Hotz? Het is toch niet de 
meestgelezen schrijver?

‘Dat was het gekke. Ik had, toen ik rond 
de twintig was, helemaal niets met Hotz 
gemeen. Hij was in mijn ogen een stok-
oude, conservatieve man met een weinig 
zonnig wereldbeeld. Ik was jong en on-
nozel, links en feministisch. Met zijn fa-
voriete onderwerpen had ik ook al weinig 
op: stroomtrams, treinen, vestingwerken, 
zeppelins,  jazz  - daar las ik nooit vrijwil-
lig over. 

Aleid Truijens, omringd door familie, vrienden en bekenden in de tuin van De 
Arbeiderspers,bedankt Maarten ‘t Hart voor de inleidende woorden bij de presentatie 
van haar boek.                   Foto Wim Ruigrok

‘Maar er ‘was’ iets met Hotz. Om deze 
man met strenge, donkere bril, die vroe-
ger jazztrombonist was geweest, hing een 
mysterieus waas. Zijn verhalen cirkelden 
rond iets niet genoemds, een geheim mis-
schien wel. Dat bleek zo te zijn. 

‘Hotz was inderdaad geen bestseller-
schrijver, eerder een writer’s writer. In 
kringen van schrijvers, journalisten en 
neerlandici liep men met hem weg. Een 
groep van zo’n achtduizend lezers volgde 
trouw zijn werk, dat altijd uitgebreid werd 
gerecenseerd, en vrijwel altijd positief. 
De P. C. Hooftprijs kwam voor mij niet 
als een verrassing. Zijn uitzonderlijkheid 
was allang erkend.’

Ben je nog interessante dingen tegenge-
komen uit zijn leven?

‘Dat ‘geheim’ uit Hotz’ leven, ik zou 
het nu een tragedie noemen - dat heb ik 
ontrafeld. Het komt erop neer dat zijn ex-
vrouw, de moeder van zijn zoon, zijn beste 
vriend en medemuzikant heeft vermoord. 
Trompettist Serein Pfeiffer, 38 jaar oud. 
Met messteken om het leven gebracht ‘tij-
dens de liefdesdaad’, zoals het gerechte-
lijk verslag keurig zegt. 

 ‘Hotz wilde er niet over spreken en hield 
de toedracht jarenlang voor zijn zoon ver-
borgen. Hij stopte met muziek maken 
en besloot ernst te maken met een oude 
wens: schrijven. Pas nadat zijn oom Her-
man Kunst hem ongeveer had gedwongen 
een verhaal naar Maatstaf op te sturen, 
begon hij te publiceren. 

‘Dus aan die verdomde moord hebben 
we indirect het schitterende oeuvre van 
Hotz te danken. Een vrouwenhater was 
hij overigens niet, zoals veel lezers me-

nen. Hij was een zachtaardige man met 
een pesthekel aan het instituut huwelijk.

‘Eerst dacht de journalist in mij natuur-
lijk: ha, die moord, daar zit een mooi ver-
haal in! Een cesuur in Hotz’ leven, een 
dramatisch hoogtepunt in het boek. Maar 
ik vond het toch zeer pijnlijk om het op te 
schrijven. Zo’n gebeurtenis slaat wonden 
in een familie-  en vriendenkring die nog 
generaties lang schrijnen.’ 
 
Je bent nu een zeer gewaardeerde co-
lumnist van de Volkskrant. Hoe bevalt 
dat?

‘Het was niet altijd makkelijk te combi-
neren. Columns en recensies voor de krant 
en tegelijk die loden bal aan mijn voet, het 
immense werk dat ooit af moest. De krant 
gaat altijd voor, een biografie heeft geen 
harde deadline. Ik liet me ook graag aflei-
den van het boek, want het schrijven op 
de korte baan ligt me wel. 

‘Fulltime aan een biografie werken, je 
als een monnik jarenlang begraven in 
documentatie - dat lijkt me erg eenzaam. 
Nu moest ik wel telkens een knop in mijn 
hoofd afzetten. Journalistiek is een snel 
ratelend wieltje, een biografe een groot, 
trager rollend wagenwiel. Ik sprong elke 
week van de actualiteit in het opgewon-
den heden naar het dagelijks leven in de 
jaren dertig, vijftig of zeventig. Telkens 
moest ik opnieuw in de sfeer van het ver-
haal komen. 

‘Hotz was zeven jaar lang een soort huis-
genoot. Ik ga hem missen, de  man die de 
afgelopen zeven jaar op een punt van mijn 
bureau zat, vaak hoofdschuddend, maar 
ook weleens goedkeurend mompelend.’

Han van Gessel
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Collega Toine Heijmans (1969), verslaggever en columnist bij de 
Volkskrant schreef zijn eerste roman, ‘Op zee’. Over een vader 
die met zijn dochtertje in een zeilboot de zee op gaat. Prompt 
verschenen op allerlei NS-stations manshoge affiches: ‘Het ideale 
vakantieboek’.

Hoe komt het dat je daar zo prominent hangt?
‘Dat is het werk van de uitgever. Die is nogal enthousiast over 

het boek. Gelukkig kondigen ze dit soort acties niet bij me aan, 
zodat ik er niet al te zenuwachtig van word. Posters, adverten-
ties... ze hebben zelfs kleine houten bootjes laten maken voor in 
de etalages van boekwinkels. Daar denk je niet aan, als je zo’n 
boek schrijft. 

‘Het is raar om mee te maken, maar aan de andere kant kan ik 
er niet anders dan blij mee zijn. Ik word ineens ook gevraagd 
voor allerhande bijeenkomsten en lezingen en interviews. Vorige 
week zondag zat ik op de Uitmarkt te signeren. Ineens dacht ik: 
‘Ik zit op de Uitmarkt te signeren.’ Alsof ik iemand anders was.

‘Het lijkt ook net of het niet meer mijn boek is, maar gewoon 
een boek waar toevallig mijn naam op staat. Gelukkig zijn mijn 
kinderen wel erg trots. De mooiste lezing die ik kon geven, was 
die aan klas 5b van basisschool Neptunus - de klas van mijn 
dochter.’

Heb je van die publiciteit al wat gemerkt bij de verkoop?
‘De verkoop gaat heel goed, zegt de uitgever. Er zijn nu drie 

drukken verschenen, steeds in een oplage van 5000. De rechten 
zijn verkocht aan een Duitse uitgever, die het begin volgend jaar 
uitbrengt.’

Hoe was het om dat boek te schrijven? 
‘Het was een mooie klus. Ik wilde al langer eens proberen of 

dat zou lukken, fictie schrijven, maar het leek me voor jour-
nalisten niet te doen. Die houden zich toch liever vast aan de 

werkelijkheid. Het is echt heel anders, een heel ander vak. 
‘Vorig jaar ben ik ineens begonnen - het verhaal zat al langer 

in mijn hoofd. Ik zeilde met collega Michiel Kruijt van Delfzijl 
naar Gothenburg en het was heel kalm op zee. Ik ben begonnen 
en heb doorgeschreven tot de accu van de laptop leeg was. Ik ben 
wekelijks een dag minder gaan werken en zat elke vrijdag trouw 
te tikken en te schaven, plus vakanties, avonden, nachten. Soms 
sleepte het verhaal me helemaal mee, soms was het duwen en 
trekken en wegstrepen. En ineens was het af.

‘Mijn plan was een verhaal te schrijven, geen boek. Ik stuurde 
het naar de uitgever en die was zo enthousiast dat ik ben door-
gegaan.

‘Het idee kreeg ik trouwens in de Marokkaanse Sahara. Daar 
was ik met mijn dochter, die toen zes was. We liepen door de 
zandduinen en zij liep één duin voor me uit. Ik zag haar steeds 
achter de top verdwijnen. Dat vond ik zo eng. Het was ook eng 
dat thema te gebruiken in een boek. Ik kon het niet over mijn hart 
verkrijgen het slecht te laten aflopen. Maar uiteindelijk gaat het 
volgens mij over de liefde, en dat blijft mooi. 

‘Overigens zeilde ik afgelopen week met Michiel van Londen 
naar Amsterdam, en ik maakte nog zwarter onweer mee dan ik 
in het boek beschrijf. Dat was erg vreemd, een jaar nadat ik aan 
boord was begonnen met schrijven.’

En  ben je met het volgende al bezig? Want zoiets smaakt 
naar meer natuurlijk.

‘Ja, ik heb een plan. Ik moet ervoor op reis en ben nu aan het 
uitzoeken of dat kan, en hoe. Het is verslavend. Voor de krant 
moet je je aan de werkelijkheid houden, in zo’n boek kun je zelf 
een wereld verzinnen. Mensen die niet bestaan. Op een gegeven 
moment had ik het gevoel dat ik naar een toneelstuk keek, toen 
ik aan het schrijven was. Dat gevoel is duizend keer mooier dan 
al die posters op het station.’  

Jacques de Jong

‘Uiteindelijk 
gaat mijn boek
over de liefde,
en dat blijft
mooi’

Foto Jacques de Jong
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IK WERKTE van 1982 tot 1986 op de 
financiële redactie van de Volkskrant. 
Ik was daar de eerste vrouw. Omdat 

tot dan toe de pilaar bij Fin was volgeplakt 
met foto’s van blote dames, veroorzaakte 
mijn komst enige consternatie. Iemand 
(wie weet ik niet meer) heeft de avond 
voor mijn komst alle pin-ups wegge-
haald. Jarenlang was daarover gesteggel. 
Ik heb me er nooit zo mee bemoeid. Ik 
vond het vertoon van die enorme borsten 
niet smaakvol, maar als nieuwkomer had 
ik belangrijker dingen aan mijn hoofd. Ik 
was weliswaar al econoom, maar journa-
list moest ik nog worden. 

Dat borstengedoe boeide anderen meer 
dan mij. Ooit ging ik op reportage met een 
konvooi dat vrachtwagens moest bescher-
men tegen boze Franse boeren die met 
wegversperringen en rieken de import 
van Nederlands varkensvlees 
probeerden te verhinderen.

Jan Blokker waarschuwde 
me heel vaderlijk dat ik, als 
het gevaarlijk werd, niet de 
held moest uithangen. 

Maar er gebeurde ver-
draaid weinig. Meer dan 
een sfeerreportage zat er 
niet in. 

Aan het eind van het verhaal werd ik 
wakker in een met blote borsten behangen 
vrachtwagencabine. Dat had ik ook zo op-
geschreven. 

Volgens het 12-uursrapport kon dat niet. 
Het was te veel office politics. Belache-
lijk: geen moment had ik aan de tieten van 
Beusekamp gedacht toen ik vanuit Parijs 
over die vrachtwagenborsten berichtte.

De Volkskrant was mijn eerste journalis-
tieke baan, een fantastische leerschool. Ik 
leerde er nieuwsberichten, achtergrond-
verhalen, interviews en columns maken. 
Plus actieve, niet-ontkennende koppen. 
Ook leerde ik deadlines te respecteren. 
Allemaal dingen waarvan ik later veel 
plezier heb gehad. Bovendien deden wij 
bij Fin (vanwege het ‘specialistische’ 
karakter van onze kopij) zelf de eindre-

dactie en maakten wij zelf ‘de twee’ op. 
De pagina is niet van elastiek, (of was het 
rubber?) brulden we als er ’s avonds veel 
te veel kopij was om er een mooi schema 
van te maken.

Nadat om tienen de slotnotering van de 
Dow Jones binnen was, staken we de Wi-
bautstraat over en maakten we ‘aan het 
steen’ (dat inmiddels van papier was) met 
een opmaker de pagina op. 

Later heb ik aan deze kneepjes van het 
vak weinig meer gehad, maar destijds 
vond ik de avonddiensten onwijs stoer.

Na vier jaar vertrok ik. Daarvoor had ik 
een aantal redenen. Zo leek het me stug 
dat je eerste baan ook de beste zou zijn. 
Bovendien was ik geen echte nieuwsja-
ger. Weliswaar haalde ik met de ABP-af-
faire twee keer de opening krant, maar de 
jacht op primeurs heeft mij nooit gedre-
ven. Mijn belangstelling en kracht zitten 

in het duiden van nieuws. Maar 
daarvoor moest je medio 
jaren tachtig niet bij de 
Volkskrant zijn, of in elk 

geval niet bij Fin.
Na een kortstondig ver-

blijf bij het veel te saaie 
FEM (Financieel-Econo-

misch Magazine) kwam ik 
bij Elsevier en maakte ik van 

dichtbij mee hoe Hendrik-Jan Schoo 
van een suffig rechts blaadje een profes-
sioneel, breed georiënteerd en uiterst suc-
cesvol weekblad maakte. Ik werd chef van 
de redactie Economie en dat had ik nooit 
moeten doen. Mijn regeltaken waren oce-
anisch, terwijl ik nauwelijks aan schrijven 
toekwam. Schrijven geeft me energie, dat 
geregel kon me gestolen worden, en zo 
raakte ik totaal opgebrand.

But I turned defeat into victory.
Een jaar nadat ik was teruggekeerd van 

mijn ziekteverlof nam ik ontslag en werd 
ik freelancer. Intussen had ik me verdiept 
in de fysiologische, psychologische, maat-
schappelijke en economische achtergron-
den van burn-out. 

Op basis van mijn eigen ervaringen en 
dat onderzoek schreef ik De lessen van 
burn-out, waarvan in tien jaar tijd meer 
dan veertigduizend exemplaren zijn ver-
kocht.

Als freelancer schrijf ik helaas voor min-
der roemrijke bladen dan de Volkskrant of 
Elsevier. Daar staat tegenover dat ik veel 
meer vrijheid heb dan toen ik in loon-
dienst was. Bovendien hoef ik nu alleen 
de grote lijnen in de gaten te houden. 

Schreef ik in 1984-1986 vrijwel dage-
lijks over de Mexicaanse schuldencrisis, 
nu verdiep ik me alleen op gezette tijden 
in de huidige. Bijvoorbeeld doordat ik 
voor Managementboekmagazine Jaap van 
Duijn interview over zijn boek De schul-
denberg.

ECONOMISCHE journalistiek is 
voor mij een heel plezierige brood-
winning. Het is werk, geen levens-

houding. Toch raap ik elke ochtend drie 
kranten van de deurmat en lees ik eerst 
een flink stuk krant voordat ik ga ontbij-
ten. Ik kan me niet voorstellen dat dit ooit 
verandert en dat ik de krant op een iPad 
lees. Een krant is alleen een krant als de 
krant van papier is.

Voorzover ik een ziel en een zaligheid 
heb, leg ik die in mijn boeken. Vorig 
jaar verscheen het autobiografische Mijn 
moeder wilde dood. Een persoonlijk en 
praktisch verhaal over zelfbeschikking. 
Daardoor laat mijn naam nu op internet 
niet alleen een spoor achter van burn-out, 
maar ook van euthanasie. Toch is er van 
zwaarmoedigheid geen sprake.

Want gelukkig schrijf ik ook over vro-
lijke onderwerpen. Sinds ik vijf jaar ge-
leden met mijn echtgenoot naar Zutphen 
verhuisde, heb ik elke week een rubriek 
in de lokale krant. Die Stentor-column 
ging aanvankelijk over mijn inburgering 
en heette toen Oostwaarts. Tegenwoordig 
kijk ik met een breder vizier naar wat er in 
Zutphen en omgeving gebeurt, en heet de 
column - kan het simpeler? - Annegreet.

Wakker worden
onder
blote borsten 

door 

Annegreet van Bergen
Foto 
Bert Nienhuis


