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Mat
DOOR een foto van de burelen van NRC Handelsblad onlangs 

in de Volkskrant, werd een herinnering wakker gekust. 
Wat zag ik precies? Behoudens de stalen bureaus, de gebogen 

redacteuren en een kapstok, was daar de vilten mat onder een van 
de schrijfmachines.

Vragen drongen zich op. Waarom onder die typemachine? 
Hoort die bij de duurdere typemachines? Of was die mat de bo-
nus van taaie cao-onderhandelingen? Waren er redacteuren die 
meer recht hadden op een mat dan anderen? En last but not least, 
waarom heet een redactrice van NRC Handelsblad Joke Mat? 

Kortom, waartoe was de mat op aarde?
Een enquête onder krasse knarren leverde 
op dat de mat diende ter demping van het 
lawaai dat een typemachine maakt, mits in 
bedrijf.

 Ik vind dat antwoord onbevredigend. 
Ten eerste: waarom stonden alle 
typemachines dan niet op zo’n mat? 

En ten tweede: het lawaai werd niet 
hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het bureau 

waarop de machine stond, als klankkast fungeerde. Nee, het was 
afkomstig van de armpjes die met enig geweld – dat hing af van 
de gebruiker – het papier op de rol raakte.

Daarom opper ik een andere verklaring. 
Dankzij de viltmat kon de wat minder gespierde redacteur de 

loodzware typemachine over het bureau schuiven, zodat hij ruim-
te kreeg voor andere activiteiten. 

Een andere methode daartoe was het achterover kantelen van de 
machine. Ook dat vergde nogal wat kracht. Dat de mat niet onder 
alle machines lag, wordt hiermee verklaard. 

Als zou blijken dat met de toename van het aantal vrouwelijke 
journalisten het aantal matjes ook toenam, sla ik twee vliegen in 
één klap. Want dan is ook verklaard waarom Joke zo heet. 

Joris Cammelbeeck

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 14: de viltmat

Hella Liefting voorzitter van de NVJ 

‘Ik heb altijd geboft
met goede chefs’
De hoofdlijn van haar ‘werkjes’ verliep 
langs de Volkskrant, FNV, NOS en ANP. 
Met als bekroning het voorzitterschap 
van de NVJ. Jawel, Hella Liefting (61) 
werd de eerste vrouwelijke voorzitter.

Waarom ben je bij de Volkskrant weg-
gegaan?

‘Uit eigenwijzigheid. Iemand had iets 
onvriendelijks over me gezegd nadat ik 
als snotneus van 26 was benoemd tot co-
ordinator. De hoofdredactie wilde dat niet 
rechtzetten. Toen ben ik vertrokken. Ik was 
danig in mijn wiek geschoten.’

Een beetje journalist vraagt nu door.
‘Dient geen enkel doel. Ik heb geen haat-

dragende natuur. Wel een goed geheugen.’

Ik dacht dat jij wel wat kunt hebben.
‘Dat klopt. Maar het wás ook wel wat 

naars. Ik vertel dus niet wat en wie, want 
dat is helemaal ongezellig.

‘Verder hoef ik toch al niet zeshonderd 
jaar hetzelfde te doen. En ik zat al zes jaar. 
In 1980 ben ik als redacteur-verslaggever 
begonnen bij De Vakbondskrant, van de net 
gefedereerde FNV. Destijds een publicatie 
van gezag en naam en faam. Wim Kok was 
baas. Bijzonder wereldje.’

Was je zo’n links meisje?
‘Niet zozeer politiek links. Ik vond wel dat 

het beter kon in de wereld. Daaraan wilde 
ik als journalist, als mede-waakhondje van 
de democratie, wel meewerken door waar-
heden aan het licht te brengen, processen 
te laten zien. We waren thuis zo arm als de 
mieren. Dat was weleens onleuk. Ik heb 
wel geboft dat bij ons thuis het kritisch 
vermogen van het kind werd gestimuleerd. 
Dus ik was idealistisch genoeg om bij de 
vakbeweging te willen werken.

‘Toen Gerard Arninkhof naar het NOS-
Journaal ging, kreeg ik buitenland erbij: 
mooie reizen. Daar leerde je Wim Kok ook 

van zijn vrolijke kant kennen. Daarna werd 
ik eind- en hoofdredacteur/directeur van 
het nieuwe FNV Magazine.’

En dan ontmoeten we elkaar weer bij de 
televisie.

‘In 1989. Het kwam goed uit, want in het 

Hella Liefting
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FNV-klimaat werd het steeds lastiger werken. 
‘Ik werd chef Economie bij het toen star-

tende NOS Laat. Televisie maken zouden 
ze me wel leren op m’n 38’ste. Jij wist er 
als sociaal-economisch redacteur-producer 
ook niets van af. Dat hoefde ook niet; het 
kwam vanzelf. Journalistiek-inhoudelijk 
lukte het, want dat was hetzelfde als wat 
wij altijd gedaan hadden.

‘Toen jij alweer weg was, werd ik eind-
redacteur. Laat werd NOVA. Prachtbaan. 
Van samenstelling tot uitzending, waarin 
je de presentator door de gesprekken heen 
leidde. 

‘In 1996, na de verkiezingen in Amerika, 
stapte ik over naar de afdeling ‘Actueel’ 
en deed bij de NPS informatieve program-
ma’s. Cultuur, reizen. Daar miste ik, on-
danks de titel, toch de stoom van de actu-
aliteit. Alsof het zo moest zijn kwam er, in 
1999, weer iemand met een baan. Heb ik 
ruim twee jaar bij John de Mol Producties 
gewerkt. Juist in het jaar van Big Brother, 
een woeste tijd. Daar had ik niks mee te 
maken; ik organiseerde er tv-werk. En dat 
kon ik intussen.’

Wij journalisten zouden dit toch een af-
gang noemen.

‘Nee! Ik snap het wel: ook mijn hele om-
geving viel in katzwijm. Maar ja, ik ben 
een eigenwijs meissie. Het bedrijf groeide 
enorm. Wat ze nodig hadden was de pro-
ces- en organisatiekennis van de publieke 
omroep. Dat vond ik aantrekkelijk, m’n 
schroevendraaiers anders gebruiken. Pio-
nieren is voor mij altijd onweerstaanbaar 
geweest: jeetje, er is nog niks, hoe moet 
dat? Dan kan mij het ook niet schelen wat 
voor bedrijf dat is.’

Maar journalistiek was het niet meer.
‘Klopt. ‘Gedelegeerd producent’ heette 

het. Een managementfunctie. Toch is grote 
redacties organiseren in feite ook journa-
listiek werk. Ik heb altijd gevonden dat in 
de journalistiek niet zo goed gemanaged 
wordt als zou kunnen. Dat komt door het 
misverstand dat goede schrijvers, vertel-
lers, ook goeie baasjes zijn. Bijna is het 
omgekeerd.’

Zij worden slachtoffer van het Peter 
principle?

‘Dat is niet hetzelfde. Journalisten, tv-
makers, zijn eigenwijze, creatieve mensen. 
Ze hebben ruimte nodig, maar ook kaders. 
Chefjes scheppen ruimte voor anderen. Ik 
heb zelf geboft met goeie chefs. Je werd 
begeleid, gezien. Je werd er beter door, 
scherper, gestimuleerd, opgejaagd, dwars-
gezeten. Ik had mazzel, ik ben bevoorrecht.  
Een goeie chef benoemt mensen die beter 
in iets zijn dan zij zelf. Onder zo iemand 
kunnen zij zich ontwikkelen.’

Ook tot baasje. Ben jij een baasje?
‘Jawel hoor. Als ijverig, hard meewerkend 

type. Ik laat andere mensen ook graag bui-
ten hun oevers treden. Geniet van samen-
werkingsverbanden. Dat zit op de grens 
van inhoud - alles moet kloppen - en na 
de uitzending high fivend in de regie zitten 
omdat het allemaal het goeie heeft opgele-
verd. Dat vind ik echt het allerleukste.’

John de Mol duurde tweeënhalf jaar.
‘Ik zat daar toch wat eenzaam op een gro-

te kamer, na die hectische tijden bij NOVA 
met Golfoorlogen en al, naar nine-eleven te 
kijken. Komt iemand binnen, die zegt: gei-
nige film. Ik begreep: niet te lang blijven. 
Ik had er veel geleerd: financiën, sponsors, 
commerciële kanten. Begrotingen deed je 
niet bij de publieke omroep. 

‘In 2002 kreeg ik, als nog vreemder eend 
in de bijt, mijn kortste baan, bij KPN. We 
zouden vanuit Düsseldorf iMode gaan uit-
rollen. Soort voorloper van apps. Leuk: 
pionieren met nieuwe media. Nooit wat 
geworden. Kon ik, geparkeerd als com-
mercial officer, toch twee jaar in de keuken 
meekijken. 

‘Net toen ik dacht: gauw terug naar het 
vak, stond buurman Rik Rensen, die toen 
een wervingsbureau had, op de stoep met 
een fles wijn en zei: ‘Je raadt nooit waar je 
gaat werken’. Dat werd ANP.’

Je werd adjunct.
‘Journalistiek adjunct, met Rob de Spa, 

2005. Tot 2010. Uiteindelijk als directielid 
strategie en business development wegge-
gaan. En nu heb ik drie jaar een eigen be-
drijfje, waarmee we bedrijfjes helpen in de 
innovatieve media-achtige hoek. Het heet 
Menerva, uiltje, naar de bijnaam die jij me 
veertig jaar geleden gaf. Ik zit in een fase 
dat ik kennis wil overdragen. Dat combi-
neer ik met bestuurswerk, nu als onbezol-
digd voorzitter van de NVJ.’

Ik zie het beeld van ‘baasje’, maar niet 
van bobo.

‘Ik ben ook niet zo van de macht. Ik ben 
van het ploegie, van samen. Bange mensen 
houden van macht. Ik niet. Ik ben ook niet 
bang. 

‘Doe mij een team! Je gooit er een cent 
in, iets inhoudelijks, en dan kan het weer 
verder.’

Misschien voor jou inmiddels een los 
eindje maar toch memorabel: jij was 
deel van een van de Volkskrant-liaisons.

‘Met René Rippen. Je had Lambiek en 
Jacqueline, Paul en Petra, Oscar en Wil-
lemijn, Cor en Lucy, en wie al niet. René 
was als werkstudent redactiebediende, la-
ter opmaak. 

‘We vormden een clubje, waren vrien-
den. Omdat ik centraal in de stad woonde, 
strandde deze en gene nog wel eens bij 
mij.’

Je hebt ook mensen verblijd met een ei-
gen idioom. Ik herinner me ‘pnee’.

‘Voor portemonnee. Ik dacht dat je ‘we-
reldbollen’ zou zeggen. Wat dat zijn? Een 
maatje groter dan ‘bollen’. Dat begrijpt 
toch iedereen? Mr. Fl., de belastingman. 
Lucy Prijs maakte er een boekje van bij 
mijn afscheid van FNV Magazine. Mooiste 
afscheidscadeau dat ik ooit kreeg.’

Zie ik het goed dat je je voorzitterschap 
van de NVJ enigszins low profile uitoe-
fent? Of kom je wel off the record in het 
nieuws?

‘Zou best kunnen. Nou ja, als je dat werk 
met verve en serieus doet, kun je ermee van 
de straat zijn. De organisatie bestaat 125 
jaar. Kan ook wel een verfje gebruiken. 

‘Bij televisie was ik ook altijd achter de 
schermen. En als ik kan doen wat ik het 
liefste doe, ben ik ook het effectiefste.’

Maurits Schmidt
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John Schoonbrood had het weer voor elkaar. Op de krant was hij altijd al de 
grootste computernerd van de hele redactie. Maar ook in Amerika kan hij het 
hacken niet laten. Op Valentijnsdag kreeg hij het voor elkaar om langs de 
snelweg bij Boulder, waar hij woont, een elektronisch billboard naar zijn hand 
te zetten. John loves Debi!, kreeg zijn lief die dag te lezen, in kapitalen. 
Het plaatje zette hij op Facebook. Met de verklaring: het controlepaneel van 
het billboard was niet afgesloten. 

John Schoonbrood viert
zijn eigen Valentijnsdag

In vervolg op zijn beschouwing over het 
ouderwetse fotorolletje laat Wim Ruigrok 
zijn gedachten nog even gaan over digitale 
fotografie.

De overstap naar digitale fotografie heb ik 
gedaan na mijn krantenperiode. Terwijl ik 
dik geïnvesteerd had in grootbeeld haalde 
de digitale fotografie mij met grote stap-
pen in. Het is ongelooflijk wat een kwali-
tatieve verbetering dat de afgelopen jaren 
teweeg heeft gebracht.Niet in de laatste 
plaats dankzij de talloze mogelijkheden tot 
nabewerking op de computer.

De afdrukken met mijn toentertijd trotse 
bezit – een Durst CLS500 met Roden-
stock-lenzen van kleinbeeld tot 4 x 5 inch 
toe – kunnen het in de verste verte niet 
halen bij de precisie van de kleurendruk-
ken uitt mijn printer Epson 4900. 

Dus staat nu een apparaat van dik 15.000 
euro zomaar te staan. En koffers vol 

met technische camera’s als Arca Swiss, 
Mamiya RZ-camera’s met een trits lenzen 
staan ook zomaar te staan. Ze wachten 
wellicht op een nieuwe generatie, die de 
oude techniek weer ter hand wil nemen. 
Weet iemand iemand?? Als het Leger des 
Heils een liefdadigheidsinstelling was, 
mocht het de boel komen ophalen.

En nu de digitale tijd: kaartje erin, klaar. 
Foutje gemaakt? Kaartje even in de com-
puter, rescue starten en de foto’s worden 
opnieuw geschreven.

Het enige verschil is dat de eerste 
kaartjes 250 megabyte konden opslaan en 
dat er nu kaartjes van 32 en 64 gigabyte 
nodig zijn. 

Overigens schiet ik als oude man zelden 
meer dan 16 gigabyte per dag. Maar veel 
meer dan dat zou ook geen probleem zijn, 
want in mijn Nikon D800 zitten zelfs twee 
van die kaartjes.

Wim Ruigrok

Koffers vol foto-apparatuur
bij Wim in de aanbieding

Wie komt uit voor
zijn eigen canard?
Gewaagd voorstel van 
Hans Emans: een serie 
over de canards die 
wijzelf in de krant heb-
ben gehad. Hijzelf wil 
wel beginnen met zijn 
miskleun over Claer-
kampster Cloosterbit-
ter, een kruidenbitter 
waarvan het recept na 
eeuwen in Friesland 
zou zijn teruggevonden. Hans tuinde er als 
beginnend verslaggever volop in. Volgende 
keer publiceren wij zijn bekentenis.
Maar de vraag is uiteraard wie na hem zijn 
eigen journalistieke blunders durft toe te 
geven. Daar moet een eindeloze serie in zit-
ten. Wie durft?

‘Echte’ krant volgt
de Volksknar
Mooi om op te merken dat de vorige 
Volksknar ook de echte Volkskrant aan 
het denken heeft gezet, in meer dan één 
opzicht zelfs.

Op de zaterdag na zijn verschijning kreeg 
ons clubblad response van Paul Onkenhout 
in diens Volkskrant-column De Twaalfde 
Man. Hij putte uit ‘een digitaal krantje van 
oud-medewerkers van de krant’, de Volks-
knar dus, waarin oud-sportverslaggever 
Ben de Graaf had verteld dat hij een lijstje 
bijhield van scheidsrechters van wie hij 
vermoedde dat ze weleens corrupt kon-
den zijn. ‘Vermoedens’, schamperde Paul 
Onkenhout. Maar bewijzen zijn er niet, 
concludeerde hij.

In de week daarna verscheen in de Volks-
krant een verhaal over de Raad van de 
Journalistiek, waarin auteur Haro Kraak 
liet blijken het interview in de Volksknar 
met oud-voorzitter Victor Lebesque goed 
gelezen te hebben. Lebesque had vastge-
steld dat de Raad feitelijk op zijn laatste 
benen loopt. Haro Kraak pakte die opmer-
king kennelijk op als aanleiding voor een 
eigen interview.

Vele van onze lezers toonden zich verder 
tevreden over de uitleg van Jan van Capel 
inzake de korting op de pensioenen. 

Jan: ‘Ik ben blij dat het een begrijpelijke 
tekst was. Die hadden ze kennelijk nog niet 
in de krant aangetroffen. Martin van Rooij-
en schreef onlangs trouwens op de opinie-
pagina ongeveer hetzelfde. 

‘Het commentaar in de krant van Xander 
van Uffelen was me uit het hart gegrepen. 
‘Er is geen kloof tussen oud en jong, maar 
een kloof tussen rijk en arm.’

JqJ
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Volkskrant-correspondent Rolf 
Bos is sinds enkele weken in 
Berlijn gestationeerd, na dik 
twee jaar Israël. Weer even iets 
heel anders. Hij vertelt: ‘Ik ben 
nu bijna twee maanden aan de 
gang. Boeiend land, groot ver-
schil met Israël natuurlijk. De 
aankomst hier half december was 
nogal een overgang. Om vier uur 
is het donker.’

Was je termijn in Israël voorbij, of ben 
je eerder weggeplukt?

‘Mijn termijn in Jeruzalem was nog niet 
voorbij. De hoofdredactie vroeg me halver-
wege vorig jaar naar Berlijn te gaan. Dat 
kwam als een grote verrassing. Na rug-
genspraak met mijn achterban hebben we 
besloten te gaan. Mijn vrouw Geraldine 
had er ook wel zin in. Onze twee kinderen 
waren gedurende ons verblijf in Israël in 
Nederland gebleven. Ze studeren daar. 
Onze dochter is inmiddels klaar en zij 
werkt nu als psychologe.’

Hoe is het je bevallen in dat toch woelige 
land?

‘Israël beviel goed. Het is toch een mooie 
post, met af en toe veel adrenaline als je 
over de Westbank rijdt, of naar Gaza gaat. 
Jeruzalem is een heel boeiende stad, zeker 
het oude gedeelte met de Tempelberg. Half-
uurtje rijden en je bent in Jericho, midden 
in de woestijn. Halfuurtje de andere kant 
op en je hebt de bars en stranden van Tel 
Aviv. Die zal ik hier nog missen. La Merkel 
is toch wat braver. 

‘Anderzijds: Berlijn is natuurlijk veel 
veelzijdiger. Hier kan ik me op politiek, 
economie, kunst, sport werpen, en wat nog 
meer op tafel komt. Jeruzalem gaat toch 
voornamelijk om dat ene: de Palestijns-Is-
raëlische kwestie.’

Je had een hoge productie voor de krant. 
Veel rondgereisd?

‘Ik ben veeel op pad geweest. Je kunt 
makkelijk reizen in Israël. Goede infra-
structuur. Zelfs op de Westbank is het 
makkelijk rondrijden voor een westerse 
journalist.’

Je bent voor het Gaza-conflict nog even 
speciaal teruggeweest?

‘We hadden begin december de container 
ingepakt en afscheid genomen, en verble-
ven even tussendoor in Amsterdam, voor-
dat we naar Berlijn zouden gaan. We waren 
in huis bij vrienden, want we hadden geen 
huis meer in Nederland. 

‘Onze verhuiscontainer was nog op zee 
richting Bremen, toen het gedonder in 
Gaza uitbrak.

‘Ik had nooit gedacht zo snel terug te zijn 
en daar stond ik dan in Gaza Stad, terwijl 
tweehonderd meter verderop de bommen 
insloegen. Het was wel een journalistieke 
apotheose, kun je met enig cynisme zeg-
gen.

‘Het bijzondere is daar dat je in een dag 
aan beide zijden van het front kunt beri-
chten. Dus ’s ochtends in Zuid-Israël waar 
de raketten insloegen en iedereen in de 
schuilkelder zat (en ik in mijn huurauto 
rondreed) en ’s middags weer in Gaza. 
Word je door een Israëlische officier bij 
de grens afgezet, en dan kun je zo naar 
de Hamas-kant lopen. Bizar, uniek in de 
wereld waarschijnlijk. Van de ene kant van 
het front naar de andere.

‘Die officier vertelde er nog bij dat er een 
paar hotels waren in Gaza Stad waar het 
veilig was voor journalisten. De coördina-
ten staan in onze computers, en die zullen 
we niet beschieten, zei hij. 

‘Nou, ’s nachts kwamen de granaten van-
uit zee, waar de Israëlische marine lag, be-
hoorlijk dichtbij. De ramen van mijn hotel 
sprongen zowat uit hun sponningen. 

‘Scary dus, maar voor de lokale bevolking 
was het nog veel enger. Dat gold uiteraard 
ook voor de Israëliërs die aan de andere 
kant van de grens wonen. Daar vielen de 
raketten ook willekeurig naar beneden. Ik 
heb beide kanten van het conflict zo goed 
mogelijk pogen te belichten.’

Nu Berlijn. Leuker? En waarom?
‘Duitsland is natuurlijk een heel ander 

land, veel meer thuiskomen. Het lijkt toch 
veel op Nederland, zij het met talrijke ver-

schillen. Groot ook. Daar moet ik ook weer 
aan wennen. Veel media ook, als je die 
allemaal wilt volgen, ben je zo een halve 
dag verder, elke dag. Dikke kranten, met 
heel veel tekst en weinig beeld, dat zie je in 
Nederland toch minder.’

Waarin ben je het meest geïnteresseerd, 
naast fietsen?

‘Ik wil me heel breed opstellen, lekker 
universeel, maar dat zal je niet verrassen 
met mijn achtergrond. Dus ja, sport, cul-
tuur, reizen, wetenschap, economie, poli-
tiek natuurlijk (extra interessant, belangrijke 
verkiezingen dit jaar), de Europese crisis en 
Duitslands leidende rol in de weg daaruit.

‘Ik zie het ook een beetje als mijn taak, 
ahum, om Duitsland bij de lezer te intro-
duceren. Wat gebeurt er in Regensburg, 
Neurenberg, Stuttgart, Freiburg, het Roer-
gebied, Rostock. Wij, de media in Neder-
land, zijn heel erg gericht op de Angel-
saksische wereld. Maar als er één ding is 
dat we van de crisis geleerd hebben, is hoe 
belangrijk Duitsland voor ons land is. Ie-
dereen kijkt in deze tijden van nood toch 
naar Frau Merkel?’

‘PS Hardlopen kan ik hier op het voorma-
lige vliegveld Tempelhof, geweldig, draven 
op de landingsbanen. De marathon van 
Berlijn is voorlopig geen doel. Die liep ik 
trouwens in 1998 al, samen met mijn vaste 
schaatsmaatje Marc van den Broek.

‘Fietsen kan daar ook prima, op dat voor-
malige vliegveld. De omgeving ga ik verder 
in het voorjaar met de racefiets openleg-
gen. Aan schaatsen ben ik helaas nog niet 
toe gekomen. De meren waren deze winter 
bevroren, maar ze lagen vol met sneeuw.’

Jacques de Jong

Rolf Bos tot eigen verrassing naar Berlijn

Rolf Bos.                    Foto Prorun


