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Kleinbeeld

Zonder Cor geen Lucy, zonder 
Lucy geen Cor. Al was het maar 
om de Schotse humor die hen ach-

ter twee eeuwige glimlachen tot in de 
dood zal verbinden. Zijn droge reactie 
‘Jij interviewt mij?’ op de uitnodiging is 
daar een voorbeeld van. Want na Lucy 
Prijs in nummer 209, ook Cor Groene-
weg in de Knar. De locatie: café Hesp.

De eerste vraag hadden we hem toe-
gemaild: ‘Kop past!!!’. Cor heeft dus lang 
genoeg over het antwoord kunnen denken 
om genadeloos terug te schieten: ‘Utrech-
tenaar!!!’.  Enthousiast licht hij zijn reactie 
toe tegen de gekwetste Utrechter: ‘Toen ik 
pas bij Trouw werkte, kreeg ik een kop op 
de nieuwe regiopagina voor Utrecht niet 
volgelopen. Daarom maakte ik van Utrech-
ter Utrechtenaar. Toen de chef de volgende 
dag uitlegde dat Utrechtenaar een scheld-

woord is voor de homoseksuele medemens, 
voegde hij er geruststellend aan toe: ‘Geeft 
niet, onze lezers weten dat toch niet.’

Cor veinst niet te weten waar ‘Kop past’ 
op slaat. Het betrof een elektronische me-
dedeling van Atex, opploppend als een 
eindredacteur een kop had gefabriceerd die 
paste. Maar reliëf kreeg de boodschap pas 
in de rubriek Mede, troetelkind van zwar-
te-humorratten als Willem Beusekamp en 
John Schoonbrood, die de Atex-kreet sca-
breus optuigden: ‘Lucy tegen Cor: Kop 
past!!!’. Cor houdt vol dat hij zich de anek-
dote niet herinnert, en denkt waarschijnlijk 
ook nu nog dat mijn vraag slechts het door 
hem gegeven antwoord wilde uitlokken.

Cor Groeneweg (60) is de afgelopen vier-
enhalf jaar hoofd Communicatie bij het 
Verbond van Verzekeraars. Gaande het ge-
sprek wordt wel duidelijk dat voor Cor en 
Lucy hun elf Belgische jaren de mooiste 
waren: ‘Een verademing nadat we waren 

uitgekeken op de Volkskrant.’ Na Trouw 
had Cor vanaf 1974 bij de Volkskrant ge-
werkt: vijf jaar redactie Binnenland, vijf 
jaar diplomatie en defensie in Den Haag, 
twee jaar algemeen verslaggever. 

Cor kon in die laatste functie niet echt 
door één deur met Sietse van der Hoek; 
temeer lonkte eind ’86 de Mechelse Je-
zuspoort. Wie daar ooit is geweest, kan 
de kwaliteit van het Vlaamse leven alleen 
maar beamen. 

Wel is Cor Bert Vuijsje, ‘bedenker van 
zomerseries’, nog steeds dankbaar dat hij 
in het groepje verse verslaggevers met 
Cees Zoon en ondergetekende in zijn laat-
ste zomer bij de krant, samen met fotograaf 
Hans Aarsman, vooral terraskelners mocht 
interviewen. 

Hij gniffelt nog steeds bij zijn lidmaat-
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Cor Groeneweg als voorlichter:

‘Als je bij niemand geliefd 
bent, dan doe je het goed’ 

Cor Groeneweg

Een fotograaf als Wim Ruigrok kreeg in zijn begintijd twee fo-
torolletjes mee in de fototas: kleinbeeld, TriX, 400 ASA, een 

standaardfilm voor de jonge garde. Maar hij keek nog jaloers naar 
Anefo-fotograaf  Jo van Bilsen.

‘Die kwam met zijn Speed Graphic, een vierkante bak met 4x5 
inch sheets. Ministers, burgemeesters, directeuren, hoep allemaal 
in de houding, cassette in de camera, knip, cassette keren, knip en 
hij was klaar’, herinnert zich Wim Ruigrok.

De jonge garde werkte met kleinbeeld, Leica of spiegelreflex. 
Dat laatste was goedkoper, dus dat mocht van fotochef Piet van 
der Vliet.

Per dag mochten de fotografen een rolletje vol schieten. Aantal 
opdrachten per dag gemiddeld vijf, dus ze konden per onderwerp 

driemaal zoveel opnemen als Van Bilsen, luxe voor 
de beginneling.

Toen Daniël Koning tien jaar later werd aan-
genomen, kwam in de fotokast een officieel 
papier te hangen met de regel: ‘2 rolletjes 
per dag’, een voor de opdrachten en een 
voor de uitzonderingsgevallen. In de kast 

bleven zes rolletjes achter slot en grendel. 

Wim Ruigrok: ‘Bij ons vertrek uit de  Wibautstraat heeft Daniël 
het pamflet uit de kast als aandenken meegenomen. De eerste keer 
dat ik vijf rolletjes mee kreeg, was toen ik in Den Haag een optre-
den van Wim Kan mocht fotograferen.’

Daniël Koning, nimmer tevreden, maakte in de donkere kamer 
afdruk na afdruk. ‘De dozen papier vloeiden rijkelijk door het 
spoelwater’, beschrijft Wim Ruigrok. De bestellingen voor nieuw 
papier begonnen aardig uit de hand te lopen. Eerst werden de fo-
toredacteuren, die een sleutel hadden van de voorraadkast, wan-
trouwig aangekeken. Totdat een portier werd betrapt. Die had ook 
een sleutel.

De missers met fotorolletjes vielen wel mee, vindt Wim. Hijzelf 
ontwikkelde ooit een heel filmpje in de fixeer. Een stagiair had de 
verkeerde chemicaliën in de verkeerde flessen gedaan. 

Wim: ‘Dus bij twijfel altijd even proeven, vinger erin en aflik-
ken.’        Jacques de Jong

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 12: het fotorolletje
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schap van het geheime genootschap ALF, 
het Anti Lockefeer Front, waarvan hij de 
medeleden alleen kan noemen omdat ze 
evenals Harry Lockefeer zelf overleden 
zijn: Hans van Wissen en Piet van Seeters. 
Na Hesp vergaderde het ALF verder in de 
kelder van de naastwonende Van Wissen. 
Lankmoedig was het gezelschap: het bal-
loteerde Lockefeer na lang soebatten bij de 
golfclub Amsterdam Old Course, op voor-
waarde dat hij daar voor het eerst van zijn 
leven een rondje zou geven. Hetgeen inder-
daad nooit is geschied.

Extreem links
België dus. Waarom? Cor had altijd al 

veel belangstelling voor extreem links ge-
had, getuige ook zijn boekje Barst de bom? 
met Flip ten Cate en Jurjen Pen (1985), en 
hier kon hij zich te goed doen aan de CCC, 
Cellules Combattantes Communistes, sterk 
in aanslagen, evenals aan de Rijkswacht en 
de Bende van Nijvel, verdacht van politie-
ke machtswellust. 

Op straat was Cor allang niet bang meer 
voor de Rijkswacht. Bij drankcontrole 
vroeg de diender steevast: ‘Hebt u gedron-
ken meneer?’ Cor: ‘Nee agent, alleen een 
paar pilsjes.’ ‘In orde. Paar pintjes oké, 
maar geen alcohol hè. Rijdt u maar door.’ 
Het moet de tijd geweest zijn dat Jacques 
de Jong hem de bijnaam Kuifje gaf. De bij-
behorende pop staat nog prominent thuis.

Cor bouwde een bloeiende 
freelance-praktijk op, meer 
radio ook. ‘Na de Herald 
of Free Enterprise hoefde 
ik het radiovak niet meer te 
leren. Observeren en ver-
tellen, daar gaat het om bij 
radio. Daarbij werd de EG, 
later de EU steeds belang-
rijker. De omroepen had-
den daar nog hoegenaamd 
niemand in die tijd. Van 
Landbouw ging de thema-
tiek naar de NAVO, de Val 
van de Muur, Irak, Dutroux. 
Eindelijk radio: Cor wilde 
als kind al radiotechnicus 
worden. Bouwde radiootjes, 
inclusief een ringleiding 
door de slaapkamers van de broers thuis in 
Rotterdam om ’s avonds stiekem voetbal te 
luisteren.

In 1997 kwam Cor als volleerd radioman 
terug naar Nederland om voor vijf jaar chef 
politieke redactie NOS-Radio in Den Haag 
te worden. Journalistiek hoogtepunt waren 
de politieke reacties op de moord op For-
tuyn. 

Onvermijdelijk kwam hier de alom be-
kende vraag aan goede journalisten op hem 
af: ‘Wil je voorlichter worden?’ ‘Bij ons 
thuis was de vaste kreet aan het eind van 
elke maand: ‘Had je maar voorlichter moe-
ten worden.’ Cor gaat er schouderophalend 
aan voorbij: ‘Zo rijk word je daar nou ook 
weer niet van’. 

Diplomatiek
Het was Gerard van de Wulp, toen van de 

RVD, die hem het directoraat voorlichting 
op Sociale Zaken aanbood. Zei hem niks. 
Onderwijs? Zei hem niks. Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport dan maar, onder mi-
nister Els Borst. ‘Zij was publicitair nogal 
defensief, daar kreeg ik wel wat te doen. 
En Volksgezondheid is van iedere Neder-
lander, nietwaar?’ Na Borst slalomde Cor 
door de politieke verwikkelingen tussen 
Bomhoff en Heinsbroek, diende De Geus, 
Hoogervorst, Klink en Rouvoet.

Heb je als voorlichter heel andere eigen-
schappen nodig dan als journalist? Cor: 
‘Behalve diplomatiek zijn, kunnen zwij-
gen, wat ik in Brussel wel geleerd had, is 
het handig strategisch te kunnen optreden. 
Je niet gek laten maken. Je staat met één 
been binnen, één been buiten het departe-
ment: ze nemen je om-en-om iets kwalijk. 
Als je bij geen van beide geliefd bent, doe 
je het goed.’ 

Als briesende directeuren-generaal ko-
men vragen hoe iets via hem de krant heeft 
kunnen halen, pareert hij dat er sprake is 
van persvrijheid, verankerd in de grondwet. 
Omgekeerd weet je, wanneer je tegenover 
journalisten niet verder kunt gaan dan ‘zo 
open mogelijk’, je altijd nog het off the re-
cord achter de hand hebt. Maar dan alleen 

voor wie aan een half woord genoeg heeft, 
niet voor de domoren, van wie er genoeg 
rondlopen rond Nieuwspoort.

Roept het vak van voorlichter niet per 
definitie loyaliteitsconflicten op, kan het 
je niet zelfs gewetenloos maken? Cor: 
‘Minister De Geus zei meteen al: ‘Ik wil 
niet alles weten wat je doet. Je begrijpt wel 
waarom.’ Dat stelde ik op prijs. Die marge 
had ik nodig. En ja, dat kan je de kop kos-
ten. Ik heb menig directeur voorlichting 
eruit zien vliegen.’

Verzekeraar
Ten slotte werd Cor, krap vijf jaar gele-

den, hoofd communicatie van het Verbond 
van Verzekeraars. Ik wijs hem op het Duit-
se rijmpje: Wenn man nichts ist, wird man 
Wirt. Und wenn auch dass nicht is gelun-
gen, geht man in Versicherungen. Cor, on-
verstoorbaar: ‘Ze vroegen me op het hoog-
tepunt van de woekerpoliscrisis. Ik stelde 
meteen een campagne voor om de kleine 
lettertjes af te schaffen. 

‘Mijn werk staat voor een groot deel in 
het teken van het reputatieprobleem van 
de financiële sector. We zijn al een tijdje 
bezig met een vernieuwingsproces. Maar 
vertrouwen gaat, zoals je weet, te paard en 
komt te voet. Dat is een weerbarstig pro-
ces, het opruimen van reputatiedossiers. 

‘Een belangrijk wapenfeit vind ik zelf het 
provisieverbod bij de maatschappijen. Nu 
betaalt de klant zelf zijn adviseur.

‘Meer dan met journalisten ben ik hier 
kritisch bezig met de interne organisatie. 
Altijd vanuit een van huis uit ontwikkeld 
rechtvaardigheidsgevoel. Journalisten kun-
nen nog steeds beter met mij dan met be-
roepszwijgers te maken hebben.’

En als het pensioen daar is? ‘Dan hebben 
we het plan naar Schotland te verhuizen, 
aan zee in de buurt van Edinburgh. Nee, 
ons geliefde Islay, waarheen we onze hu-
welijksreis maakten, waar drieduizend 
mensen wonen, zeven whiskydistilleerde-
rijen staan, en een prachtige golfbaan ligt, 
is net te ver weg. Een eiland bovendien.’

Maurits Schmidt

Cor Groeneweg.       Foto Lucy Prijs

‘Opruimen van
reputatiedossiers
weerbarstig probleem’ 
Vervolg van pagina 1
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Had je het beroep van schrijfster 
niet kunnen of willen combineren 
met het werk op de krant? 

‘Dat had ik heel graag gewild. Ik vond het 
vreselijk om weg te gaan en ik wilde ook 
geen afscheid nemen. Ik zei: ‘Ik moet even 
rijk en beroemd worden, jongens, maar 
daarna kom ik weer terug.’ 

‘Ik kreeg toch een afscheid, tientallen rode 
cadeaus, een rode stoel, rode bloemen, een 
zwevend kerskleurig hart en zelfs de rode 
kaart van Peter van den Berg. Die heb ik 
nog, ik vond het zó’n groot cadeau. O ja, 
en een rubriek Dag in Dag uit, met allemaal 
lieve stukjes, waaronder een heel grappig 
ding van Rob Vreeken over mijn hik van 
half elf (ik hikte dan altijd één keer). Om 
helemaal van vol te schieten.

‘Maar het moest. Want ik had een kind en 
een baan en ik schreef en ik moest op scho-
len over mijn boeken vertellen. Daarna 
soms nog de nachtdienst in. Dat was niet 
vol te houden. Bovendien begonnen het 
schrijven en die lezingen meer op te leve-
ren dan dat halve baantje dat ik nog bij de 
krant had. Dus ik zei tegen Harry Locke-
feer: ‘Ik kan me niet meer permitteren om 
voor jou te blijven werken.’ Want ik ver-
diende natuurlijk veel minder dan de col-
lega’s die tegelijk met mij begonnen waren 
– een vrouw, hè. Niet assertief genoeg. Al-
leen zeiken achteraf als ik niet vanzelf een 
periodiekje erbij kreeg. Wijvengedrag, ik 
schaam me er nóg voor.

‘Er kwam bij dat Bob Groen overleed, 
vlak voordat hij commentator zou worden. 
Hij was een soort mentor voor mij. Het gaf 
me – behalve verdriet – ook het besef dat 
het zomaar over kan zijn, vóórdat je bereikt 

wat je wilt. Bizar trou-
wens dat ik nu al ouder 
ben dan Bob toen.

‘Ik wilde sinds mijn ze-
ventiende journalist wor-
den. Maar toen ik zeven 
was, had ik al besloten 
dat ik schrijver werd. En 
nu had ik die kans. Dus 
ik zou wel heel ondank-
baar zijn geweest als ik 
die niet pakte. 

‘Beroemd worden wilde 
wel lukken, maar ik verdien nu amper mo-
daal en ik heb geen pensioen. En ik heb dit 
jaar vijf maanden niet kunnen pinnen. 

‘Maar ik ben wél vrij om te schrijven wat 
ik wil. Ik zit niet meer aan die achterlijke, 
zogenaamd objectieve feiten vast. Daar 
gingen al mijn afstudeerscripties trouwens 
over: dat De Telegraaf in zekere zin ob-
jectiever is dan de NRC, omdat ze bij die 
wakkere redactie tenminste niet de schijn 
ophouden dat er kale feiten bestaan en dat 
die sec weergegeven kunnen worden.

‘In een boekenverhaal doen emoties mee 
en dus kun je de mensen veel directer raken 
dan met een reportage. En ik ben voor mijn 
boeken ook de hele wereld over geweest, 
zoals naar Latijns Amerika. Zonder iemand 
om toestemming te vragen.’ 

Je was in de na-nacht vaak aan het tik-
ken aan een soort sleutelroman over de 
redactie. Wat is daarvan terechtgeko-
men? 

‘Ha! Die heb ik proberen te slijten aan de 
uitgever van de Boeketreeks, Harlequin. 
Ik had het namelijk helemaal volgens hun 

recept geschreven, met de eerste seksscène 
halverwege en de tweede op tweederde, 
vlak voor de breuk en het grote misver-
stand. En ik schreef het in de geijkte, be-
labberde stijl, over mensen die voortdurend 
hoofdbrekens hebben, terwijl ze zich ver-
ontrust afvragen of ze hun lunch nog wel 
kunnen verorberen voor de deadline.

‘De financiële redactie had mijn opslag-
gebied gehackt en verspreidde smeuïge 
passages over de redactie. Dat kwam me te 
staan op een verhoor in een werkcel, door 
de man die model stond voor de hoofdper-
soon – een blonde sterverslaggever met 
een vrouw die niet tegen drank kon. In het 
boek dan, hè. In het echt had hij natuurlijk 
helemaal geen geheime verhouding met 
een slimme, sappige onderwijsredactrice 
in minirok en met een sexy uilenbrilletje. 
Maar hij verbood me het sleutelromannetje 
te publiceren. Echt waar. Ik heb hem niks 
beloofd. Ik laat me door helemaal niemand 
intimideren.’

Zie verder pagina 4

Lydia Rood voor café Scheltema.          Foto Jacques de Jong

Schrijfster Lydia Rood (2)

Financiën
verspreidde 
smeuïge 
passages
over de redactie
In het vorige nummer vertelde schrijfster Lydia Rood over de 
prettige en minder prettige herinneringen uit haar tijd bij de 
Volkskrant. Vandaag gaat het over haar ervaringen als schrijf-
ster, en dan vooral op de redactie.
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De treinbrief! Maar natuurlijk herinner ik 
me die. Mijn eerste stuk voor een lande-
lijke krant zat erin.

Het was medio jaren zestig, ik was stu-
dent te Leiden, en ik schreef vlijtig, toen 
al, allerlei studentenblaadjes vol. Niet-
temin wist ik vrij zeker dat ik na mijn afstuderen voor de klas 
zou komen te staan. Zelfs allang vóór mijn afstuderen stond ik 
voor de klas, want er was een schreeuwend tekort aan docenten 
Grieks, Latijn en Oude Geschiedenis, en een zakcentje kon geen 
kwaad. En toen vroeg een vriend of ik zijn universitaire cor-
respondentschappen wilde overnemen, want hij had er geen tijd 
meer voor. De Leidse Courant. De Nieuwe Leidsche Courant. En 
zelfs een landelijk dagblad: De Tijd in Amsterdam.

Maar hoe kreeg ik mijn stukken in Amsterdam? Dringende 
verhalen mocht ik doorbellen, maar de gewone stukken kon ik 
beter per treinbrief versturen. Per treinbrief? Ja, zo’n grote oranje 
envelop waarin je je getypte stuk doet. Je plakt er een postzegel 
op met een treinbriefzegel van een kwartje. Dan scheur je op 
je fietsje naar het station, waar je de treinbrief meegeeft aan de 
conducteur van de eerste trein naar Amsterdam, en daar staat al 
iemand van De Tijd te wachten om je verhaal vliegensvlug naar 
de redactie in het Kasteel van Aemstel aan de Nieuwezijds te 
brengen.  En misschien staat je verhaal dan diezelfde dag nog in 
volle glorie in de krant.

Mijn eerste bijdrage voor De Tijd zou gaan over een schokkende 
gebeurtenis: de onthulling van een gedenkbank in de Leidse hor-
tus botanicus ter ere van de eminente botanicus prof. dr. L. Baas 
Becking (1895-1963). Ik ben aanwezig bij de plechtigheid rond 

het nieuwe zitbankje, maak aantekenin-
gen, lees me in en schrijf mijn eerste 
verhaal voor een landelijke krant.  Het 
gaat niet al te vlot, maar ik ben tevreden 
over het resultaat. Ik maak de treinbrief 
klaar en race naar het station. Alles gaat 
goed. Morgen staat mijn eerste stuk in 
de krant!

Nee dus. En de dag daarop ook niet. 
Hadden ze soms op de redactie het be-
lang van het onderwerp niet ingezien? 
Zouden ze het stuk misschien toch te 
licht hebben bevonden? Aan mijn tekst 

kon het in ieder geval niet liggen. 
Zeven dagen na de langzamerhand pijnlijk geworden bankont-

hulling duikt mijn verhaal alsnog op in De Tijd. Teruggebracht tot 
een kortje van zeven regels.

Daarna heb ik nog menige treinbrief verzonden, en meestal 
kwam het verhaal er snel en onverkort in. Later, vanuit Parijs, 
stuurde ik mijn verhalen gewoon per post en, na het uitbreken 
van de meirevolte, per telefoon. 

In Latijns Amerika heb ik, ook voor de Volkskrant, nog jaren ge-
bruik gemaakt van een gevleugelde variant van de treinbrief: de 
vliegtuigbrief. Die gratis dienst berustte op vertrouwen: je gaf je 
stuk mee aan een bemanningslid of een passagier van een KLM-
vliegtuig richting Amsterdam of aan een bevriende persoon in het 
KLM-kantoor of de incheckbalie. Het internationale terrorisme, 
of liever de angst daarvoor, heeft het vertrouwen vernietigd en 
aan deze informele koeriersdienst een eind gemaakt.

Op Wikipedia lees ik dat de treinbrief in 1979 is opgeheven. Op 
dat moment zat ik in Nicaragua. Dictator Somoza was net door 
de sandinisten verjaagd. In het hele land was één min of meer 
werkend telexapparaat voor een paar honderd journalisten. Met 
de treinbrief ging het sneller – behalve als ze je stuk een week 
lieten liggen.

Jan van der Putten

‘Weken later kreeg de hoofdredactie er 
ook lucht van. Werd ik dáár ontboden. Er 
dreigden disciplinaire maatregelen. De 
sterverslaggever had een direct lijntje met 
het Politburo. Daar moest ik om lachen. Je 
maakt je alleen maar klein als je dreigt, en 
ik ben opgevoed met een minachting voor 
geestelijke kleinheid. Dus ik dacht: je doet 
je best maar. Harry Lockefeer hield me 
ernstig voor dat daar niet om te lachen viel, 
dat het schorsing of ontslag betekende. Ik 
haalde mijn schouders op en liet het erop 
aankomen. 

‘Maar toen kreeg ik helaas een afwijzings-
brief van Harlequin. Uitstekend geslaagde 
pastiche, maar ze deden geen oorspronke-
lijk Nederlandstalig werk. Later heeft Viva 
nog eens het eerste hoofdstuk willen publi-
ceren, maar toen kon ik het manuscript niet 
vinden. Is later opgedoken, maar nu weet 
ik weer niet waar het is. Ook leuk voor als 
ik dood ben.

‘Ik heb de expertise later nog wel kunnen 
gebruiken, toen ik voor Flying Doctors een 

vliegendedoktersromannetje schreef. Is na 
mijn seksverhalen mijn grootste succes 
ooit. Mensen malen niet om stijl.’

Hoe slaag je erin zoveel boeken te schrij-
ven. Met andere woorden, waar haal je 
het vandaan? 

‘Het leven is rijk en vol en veelvormig en 
veelkleurig. Ik zie overal verhalen. Als ik 
ergens geen verhaal van maak, verdwijnt 
het zó uit mijn geheugen. Dus het is een 
soort overlevingsstrategie, denk ik. Ik loop 
altijd vijf, zes boeken achter op mijn idee-
en. Vroeger werd ik daar zenuwachtig van, 
nu denk ik gewoon: de belangrijkste ko-
men wel af. Behalve dat ene, laatste. En die 
vijf die dan nog in mijn hoofd zitten. Geeft 
niks, zit niemand op te wachten en in mijn 
kist heb ik er zelf ook geen last meer van. 
Met 110 boeken, waarvan een stuk of vijf-
tig sublieme (al zeg ik het zelf), heb ik de 
wereld al meer dan genoeg lastiggevallen. 
Maar er komen er nog eens zo veel hoor. 
Sorry, wereld.’

Ondanks je enorme productie is het al-
lemaal geen vetpot, zeg je. Wat doe je 

daarnaast om van te leven?
‘Niks. Alles wat ik doe, heeft te maken 

met het schrijven van verhalen. Ik kom 
natuurlijk ook op scholen, onder meer als 
Schoolschrijver – dan kom je een paar 
maanden lang een uurtje per week in de-
zelfde klassen. En ik houd zo af en toe een 
praatje voor pabo’s over leesbevordering. 

‘Ik had een heel leuke column over taal 
bij de Wereldomroep – dat was leuk werk, 
bedoel ik. Maar ‘dankzij’ Wilders en Pech-
told is die hele Nederlandse poot wegbe-
zuinigd. Vandaar die bedelstaf, want ik was 
helemaal uit het losse-opdrachtencircuit. 
En bovendien is het crisis, zijn alle biblio-
theken wegbezuinigd en wordt er dus zelfs 
niet meer uitgeleend. 

‘Maar ik geef het niet op. Ik bedenk tus-
senvormen tussen verhaal en spel, ik dring 
me binnen in musea, ik organiseer kampen 
naar aanleiding van boeken, ik verkoop 
echte, real life avonturen aan bedrijven en 
rijke stinkerds. 

‘En ik doe al die tijd nog steeds wat ik het 
allerleukste vind: de waarheid liegen.’

Jan van Capel

Naar aanleiding van de serie ‘Verge-
ten attributen’ komen lezers met ei-
gen ervaringen uit een ver verleden. 
Deze keer oud-correspondent Jan 
van der Putten.

Kopij gaf je met de conducteur mee
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