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Oud-Volkskrant-redacteuren herinneren zich 
de meerdaagse workshops, letterlijk op de 
hei, in conferentiecentrum De Hoorneboeg 
bij Hilversum. Daar werd voor de liefheb-
bers het vak nog eens doorgenomen: het 
schrijven van eerste alinea’s, koppen, de 
nieuwe spelling. Heel relaxed. De Persgroep 
pakt dit sinds vorig jaar groot aan. Ook heel 
relaxed.

‘Een waarderend initiatief ten aanzien van 
degenen die bij ons in de journalistiek wer-
ken’, zo omschrijft director Iris Musschoot 
van De Persgroep de Campus, een platform 
waarop de deelnemers hun kennis kunnen 
bijspijkeren. ‘We vermijden uitdrukkelijk 
de termen opleiding of cursus, want het 
is geen school. Het is meer te vergelijken 
met een zuurstoftank waarin journalisten, 
layouters en fotografen hun vakkundigheid 
kunnen opfrissen.’

‘Inspirerend,’ vinden de meeste deelne-
mers, blijkens een promotiefilmpje..

Het platform, opgericht vorig jaar oktober, 
blijkt een succes. Het ‘waarderende initia-
tief’ kwam uit de kokers van opperste baas 
Christian van Thillo en directeur-uitgever 
Jaak Smeets, die vonden dat er ook wel iets 
tegenover de toenemende werkdruk mocht 

staan. Vandaar de ‘campus’, waarin redac-
tieleden zich op talrijke vlakken kunnen la-
ven aan de deskundigheid van anderen. 

Musschoot, zelf gepokt en gemazeld in de 
media: ‘Het bijzondere is dat de leiding 
van het bedrijf daarvoor structureel ruimte 
maakt. We hebben het als werktitel Cam-
pus meegegeven – niemand heeft nog een 
betere term bedacht.’

De Persgroep telt totaal 3000 journalisten, 
gelijk verdeeld over media in Nederland en 
België. Ze kunnen zich via hun hoofdre-
dactie inschrijven, ook voor bijeenkomsten 
in het andere land. 

Sommige sessies beslaan een dag, andere 
onderdelen gaan over drie dagen, verdeeld 
over enkele weken. In 2013, vertelt Mus-
schoot, deden 1200 redactieleden mee. In 
97 groepen volgden ze 146 bijeenkomsten, 
in de tijd van de baas.

Musschoot benadrukt het informele ka-
rakter van de campus. Meedoen is nooit 
verplicht. Iedereen kan zich op elk moment  
terugtrekken. ‘Onze Vlaamse term ‘goes-
ting’ duidt voor mij alles’, zegt Musschoot. 
‘Iedereen heeft er zin in en dat maakt het zo 
leuk. En iedereen moet in het aanbod iets 
van zijn gading kunnen vinden.’

Informeel zijn ook de plekken waar deel-
nemers terecht komen: in de huiskamer van 
interviewer Frénk van der Linden, de keu-
ken van collega Corine Koole of de loft van 
een Belgische coryfee. ‘We zijn officieeel 
wel de corporate university van de Pers-
groep, maar we gedragen ons niet zo’, licht 
Musschoot toe. ‘We zoeken met opzet geen 
dure locaties voor deze bezigheden.’

Een nevenverschijnsel is dat collega’s 
van verschillende kranten uit de Persgroep 
elkaar ontmoeten. Zo kan het voorkomen 
dat sportverslaggever Willem Vissers van 
de Volkskrant na een sessie bij Frénk van 
der Linden met collega’s van Trouw en 
Het Parool bij café Koops in Haarlem nog 
een afzakkertje gaat halen. Iris Musschoot 
juicht dat toe. ‘De uitwisseling met andere 
collega’s kan ook inspirerend werken.’

Docenten – ‘trainers’ zegt Musschoot – ko-
men vooral uit het eigen bedrijf. ‘We heb-
ben er zestig van binnenuit en 25 van bui-
tenaf. ‘Onze voorkeur gaat uit naar trainers 
met een journalistieke achtergrond. Heb-
ben ze die niet, dan vragen we ze een tijdje 
mee te lopen op een redactie om de sfeer 
te proeven.’

Dreigt er eenvormigheid in De Pers-
groep? ‘Neeee!’ haast Musschoot zich te 
ontkennen, ‘absoluut niet. Het cultuurver-
schil  tussen de Nederlandse en Belgische 
redacties is al groot. En iedere individuele 
redacteur brengt toch ook zijn eigen kleur 
aan in zijn werk.’         

             Jacques de Jong

Inspirerende ervaring voor deelnemers om kennis bij te spijkeren

Redacties met goesting in de Campus

Godfried Bomans
columnist op
eenzame hoogte
Het tweede boek van de schrijver God-
fried Bomans (1913 -1971), ‘Erik of het 
klein insectenboek’, is deze maand als 
Nederland-Leest-boek gratis te krijgen 
in alle bibliotheken. 

Tot 1968 gold hij als  toonaangevend 
columnist bij de Volkskrant. Toen werd 
hij eruit gemikt. 
Edward Krabbendam van het Godfried 

Bomans Genootschap beschrijft in het 
septembernummer van de Persmus, 
huisorgaan van het Persmuseum, hoe 
Bomans niet opzij werd geschoven van-
wege zijn opvattingen, maar alleen om-
dat hij in bladen schreef die de Volks-

rant niet bevielen, als zijnde verklaarde 
bolwerken tegen de vernieuwing, zoals 
Elsevier. 
Toch schreef Jan Blokker in 1997: ‘Als 

columnist van de Volkskrant stond hij 
op eenzame hoogte.’ 

Het artikel van Krabbendam staat op 
de pagina’s 3 en 4.

Iris Musschoot.               Foto Jonas Lampens
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In deze rubriek doen kinderen van 
Volksknarren hun verhaal. Welke in-
vloed had het beroep van vader op het 
huiselijk leven, welke op de eigen be-
roepskeuze? Deze keer Robert Vuijsje 
(45), schrijver (onder andere het ver-
fi lmde ‘Alleen maar nette mensen’ en  
‘Beste vriend’), voormalig journalist.  
Zoon van Bert (71), adjunct-hoofd-
redacteur tussen 1985 en 1996, jazz-
icoon en volgens sommigen de beste 
eindredacteur in Nederland, ook (als 
hoofdredacteur) van de Haagse Post.

‘Uw vader is toch ook iemand?’
‘Citaat uit Beste vriend. Het slaat terug op 

mijn beginjaren in de journalistiek, vanaf 
1997. Toen was mijn vader hoofdredac-
teur van – de toen nog heel andere – HP/
De Tijd. Bij Nieuwe Revu hoorde ik bijna 
dagelijks: Je bent hier alleen vanwege je 
beroemde vader. ‘De zoon van’ zijn werd 
voor mij een gevoelig punt.’

Maar Robert was de zoon van Bert tot-
dat Bert de vader van Robert werd.

‘Ja. Gezien de voorgeschiedenis was ik 
blij met dat moment. Het is gek als ik dat 
zeg. Maar een jaar geleden werd hij tij-
dens een radio-interview geïntroduceerd 
als mijn vader. Ik betrapte me erop dat ik 
hem er wat kinderachtig op gewezen heb. 
Als het mij later zou gebeuren, zou ik het 
alleen maar leuk vinden. Zo reageerde Bert 
ook: helemaal niet erg. Dat wil je juist. Als 
kinderen zo succesvol worden dat je alleen 
hun vader wordt, is dat alleen maar ge-
slaagd. Voor velen is het een bestaansreden 
dat de kinderen het beter krijgen. Er was 
dan ook geen enkele reden voor mijn tri-
omfantelijke treiterij.’

Nog meer dan in uiterlijk gaan jullie 
in handgebaar en spraak gelijk op, al 
spreek jij meer hakkelend.

‘Ik praat terwijl ik tegelijkertijd nadenk 

over hoe ik iets precies zal zeggen, wat 
wel eens een onderbreking oplevert. Nog 
verlegener? Zou best kunnen, bij vaders en 
zonen.’

Even de actualiteit. Jij heb in de Volks-
krant gepleit voor het verkleuren van 
Zwarte Piet. 

‘Zoals ik al schreef, het 
gaat er niet om hoe jij of 
ik het beleeft, het enige 
belangrijke is hoe creoolse 
Nederlanders het beleven. 
Andere details zijn in mijn 
ogen dan niet meer relevant. 
Mijn vader is het trouwens 
niet met mij eens.’

Hoe was het thuis om zoon van een jour-
nalist te zijn?

‘Die gezinssituatie stopte rond mijn ze-
vende, door echtscheiding. Maar Berts vak 
speelde een grote rol, temeer daar de broers 
Herman en Flip, en nicht Marja, ook jour-
nalist zijn. Vanzelfsprekend dus dat ik dat 
ook maar ging doen, bij pa in ’t vak. Ook 
veel vrienden waren journalist. We zagen 
elkaar als familie bij hun ouders. Mijn opa 
werkte trouwens als leidinggevende bij Ex-
cerpta Medica van Elsevier.’

Zijn er nog verschillende invloeden uit 
die voorgaande generatie?

‘Mijn vader was natuurlijk meer hoofd-
redactioneel actief dan dat hij schreef. Flip 
was lang hoofdredacteur van Intermediair. 
Herman is een echte publicist. Inderdaad, 
wat rechtser, conservatiever dan ik. Niet dat 
ik heel links ben; ik ben ook soms ook best 

rechts. Hij heeft sociologie gestudeerd; ik 
ook, één jaar. Wat ik doe is op een bepaalde 
manier ook sociologie. Van die drie lijk ik 
in mijn werk dan ook meer op Herman dan 
op Bert.’

Bert kwam bij de Volkskrant vaak wat 
norsig over, al kon ik 
het wel met hem vinden, 
straight als hij is als vak-
man, met oog voor detail, 
soms blaffend dat hij ge-
lijk had. Misschien beviel 
hem de tweede viool niet zo 
goed, na zijn leiderschap 
bij HP?

‘In die communistisch-
anarchistische tijd heette 

dat bij HP eindredacteur, maar in feite was 
hij wel de baas. Ik ben zelf ook nogal op 
het detail. Hoe de zin, de alinea’s moeten 
zijn opgebouwd; een punt of een komma: 
dat zijn de leukste dingen. Dat heb ik van 
hem geërfd. Dat hij vaak vindt dat hij ge-
lijk heeft, herken ik ook. Hij hééft ook vaak 
gelijk, hij weet veel.’

Spraken jullie veel over het vak?
‘Zeker mijn romans laat ik vooraf aan 

hem lezen. Vooral de eerste jaren heb ik 
veel gehad aan een vader aan wie je veel 
kan vragen. Bij Nieuwe Revu  was er geen 
coaching, niet iemand die je handje vast-
hield. Je moest je eigen weg zoeken. Van 
zijn alom geroemde eindredacteurschap 
maak ik nog steeds gebruik.

Zie verder pagina 3
Bert Vuijsje.

Robert Vuijsje.                Foto Jacques de Jong
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Robert Vuijsje over zijn vader Bert, de eindredacteur:

‘We lachen ook veel samen, hoor’
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Bert is nog steeds kwaad over hoe je in 
Beste vriend de verhouding tussen de 
hoofdrolspeler en diens vader beschreef. 
Jij zegt: het is fictie, hij zegt: de lezer ziet 
autobiografische elementen en denkt dat 
ik een slechte vader was.

‘Hij weet dat ik weet dat hij, anders dan 
in het boek, wél elke week met ons naar 
zwemles ging. Maar hij denkt dat de le-
zer denkt dat het níét zo was. We hadden 
hetzelfde standpunt, maar waren het toch 
totaal oneens.’

Kan het zijn dat Bert een andere vorm 
van humor heeft dan anderen?

‘Hij is heel serieus, ja. In het boek ging 
het mij om mijn algemene gevoel, nege-
nennegentig van de honderd details klop-
pen niet. Terwijl hij die wel serieus neemt. 
Maar we lachen ook vaak samen, hoor. 

‘Ik ben misschien wat gevoeliger voor 
de lichtere kant van het werk. Mijn theo-
rie is wel: humor moet je heel serieus ne-
men. Wat bij André van Duin los lijkt, is 
tot op de seconde uitgedacht. Aan wat bij 
mij grappig moet zijn, gaat ook een heel 
denkproces vooraf.’

Het hoofdthema van Beste vriend is be-
roemd zijn, bekend worden. Jij werd 
daar zelf na je eerste boek persoonlijk 
mee geconfronteerd, waarschijnlijk tot 
je verrassing. Wat overheerste: de schrik 
of het mooi vinden?

‘Om te beginnen valt het wel mee. Die 
ene mevrouw die net door het raam naar 
me zwaaide, is een oud-collega. Ik wilde er 
al over schrijven voordat Alleen maar nette 
mensen was uitgekomen. Meer door wat ik 
als journalist bij Nieuwe Revu had meege-
maakt: hoe de rol van roem een maatschap-
pelijk onderwerp werd. Het was dus toeval 
dat ik tijdens het schrijven zelf voor het 
eerst een tv-studio van binnen zag. Daar 
heb ik in Beste vriend dankbaar gebruik 
van gemaakt.’

Je hebt je vader regelmatig in het open-
baar zien optreden.

‘Mijn vader redeneert dat veel journalis-
ten hem kennen, maar dat hij daarom nog 
niet beroemd is. Zo zullen mensen die wel 
eens een boek lezen, mij misschien ken-
nen. Dus het is voor ons beiden niet echt 
een factor die een rol speelt in ons leven.’

Heb jij, zoals de ook daarin alom ge-
waardeerde Bert, iets met muziek?

‘Ja, veel. Alleen met andere zwarte mu-
ziek dan hij. Hij jazz, ik hiphop en rhytm 
& blues. Bert speelt zelf saxofoon, ik speel 
niets.’

Een karakterschets van Bert in je eigen 
woorden?

‘Het norsige wat jij beleefde, speelde wel 
omdat voor hem werken met tweehonderd 
redacteuren ingewikkeld en moeilijk was. 
Hij had altijd in kleine teams gewerkt. Hij 
zal zich wat anders hebben gedragen dan 
thuis, waar hij meer ontspannen was. Er 
bovenop zitten of teugels laten vieren: elke 
situatie vereist een andere aanpak. In dat 
laatste was hij niet altijd goed. Voor echt 
belangrijke dingen is hij iemand aan wie 
ik raad kan vragen. Die je kan vertrouwen. 
Van wie je honderd procent zeker weet dat 
hij het beste met je voorheeft.’

Zou jij nog in de journalistiek terug 
kunnen?

‘Als het aan mij ligt niet. Voorlopig kan 
ik leven van het schrijven. Fictie ja, al gaat 
er wel journalistiekachtige research aan 
vooraf. Boetseren naar het mij uitkomt, op 
waarheid gebaseerd.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

HET KLEINE, katholieke dagblad de 
Volkskrant, in 1921 voor het eerst 
verschenen, moest twintig jaar la-

ter onder druk van de Duitse bezetter stop-
pen. De journalist Joop Lücker beraamde 
een doorstart voor na de oorlog. Hij zou 
dan algemeen hoofdredacteur worden, en 
KVP-politicus prof. C.P.M. Romme poli-
tiek hoofdredacteur. 

De twee gingen op 1 mei 1945 bij God-
fried Bomans langs om te testen of hij 
geschikt was voor hun krant. De basiscon-
dities waren in orde: hij stamde uit een ka-
tholiek gezin, was tijdens de oorlog ‘goed’ 
geweest en had al naam gemaakt als schrij-
ver, eerst met Memoires of gedenkschriften 
van Mr. P. Bas uit 1937, en in 1940 met 
Erik of het klein insectenboek.

Bomans werd chef-redacteur kunst. Op 
12 mei 1945 verscheen in de Volkskrant 
zijn eerste journalistieke bijdrage, het ver-
slag van een bijeenkomst in Amsterdam 
om de bevrijding te vieren, waarin hij een 
van de sprekers, die de Duitse taal van het 
schoolprogramma wilde laten schrappen, 
op de korrel nam. 

Terwijl de Volkskrant groeide als kool, 
schreef Bomans ernstige beschouwingen 
over allerlei onderwerpen. Hij werd het 
boegbeeld van de krant. 

Zijn populariteit steeg verder toen hij 

een dagelijks stripverhaal ging verzorgen 
– wat wel ten koste ging van zijn journa-
listieke bijdragen. Bomans koppelde in het 
stripverhaal de actualiteit aan zijn enorme 
fantasie en humor. De tekst werd versterkt 

door tekeningen van Carol Voges. 
Pa Pinkelman – een eenvoudig man met 

De avonturen van Godfried Bomans bij de Volkskrant

Coryfee van boegbeeld tot valse vlag

Godfried Bomans (geheel rechts) in het gezelschap van de Haarlemse Teisterbant in de 
jaren vijftig. Naast hem onder andere de componisten Wouter Paap en Jan Mul en de 
schrijver Harry Prenen.

Zie verder pagina 4
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bolhoed, knijpbrilletje en toverkunsten – ver-
vulde de hoofdrol. Hij werd terzijde gestaan 
door tante Pollewop en de jongens Kareltje 
Flens en negertje Flop. Pinkelman beleefde 
de vreemdste avonturen en verkeerde soms 
in gezelschap van wereldleiders als Chur-
chill en Stalin. 

Bomans had niet veel op met de politiek. 
Dat had te maken met zijn vader, mr. J.B. 
Bomans, die van 1916 tot 1929 lid van 
de Tweede Kamer was geweest voor de 
Rooms Katholieke Staatspartij, voorloper 
van de KVP. 

Elsevier
In het weekblad Elsevier leverde Godfried 

Bomans in 1947-’48 een veldslag met het 
ministerie van Onderwijs. Het lesprogram-
ma voor het gymnasium deugde volgens 
hem niet: veel te zwaar en zonder praktisch 
nut. Ondanks grote publieke steun besefte 
hij snel dat Den Haag niet zou luisteren, 
omdat niets zo conservatief was als het on-
derwijs. 

Niet verwonderlijk dat in die periode Pa 
Pinkelman in de politiek het licht zag. Pin-
kelman verveelde zich en stapte, zonder 
kennis van zaken, de politiek in. Het pro-
gramma van zijn partij kende twee hoofd-
punten: bevordering van de welvaart en be-
strijding van de armoede. Bovendien moes-
ten de lonen omhoog en de prijzen omlaag. 
Pinkelman werd een populair politicus, een 
volksheld. 

Hier gebeurde iets bijzonders. Hoogwaar-
digheidsbekleders stonden voor het eerst 
bloot aan spot en aan hun gezag werd ge-
knaagd. Zo ook de grote Romme, die vaak 
in Pinkelmanboeken verscheen. Hij moest 
in 1952 opstappen bij de Volkskrant, onder 
meer omdat hij te positief schreef over de 
KVP. 

Nonconformist
Willem Ellenbroek – toen kunstredacteur 

van de krant – noemde Bomans in 1976 
een nonconformist die de ‘misselijkma-
kende middenstandsmentaliteit’ hekelde, 
lang voordat de Provo-beweging dat ging 
doen. Dat was tegen het zere been van de 

schrijver Jeroen Brouwers. Die vond dat 
een merkwaardige poging tot verlinksing 
van Bomans, want die ‘was zo rechts als 
de pest’. 

Maar de feiten lagen anders. In 2005 
schreef ik in het essay Bomans als provo: 
‘Alles bij elkaar kan Bomans rustig de eer-
ste provo van Nederland worden genoemd, 
maar wel een heel keurige en genuanceer-
de.’ Daar blijf ik bij. 

Parlevink
In 1954 begon Bomans in de Volkskrant 

columns te schrijven onder de naam Parle-
vink. Hij haakte kritisch in op de actualiteit. 
De titel van zijn eersteling luidde: Er deugt 
eigenlijk niets van. De toon was gezet, boze 
brieven stroomden binnen. Vooral conser-
vatieve katholieken hadden moeite met 
Bomans. 

Een Parlevink uit 1956 was de aanleiding 
dat een schoolboek voor katholieke kinde-
ren uit de handel werd genomen wegens 
een verhaal met antisemitische strekking. 

En in 1960 keerde Bomans zich tegen het 
gebruik van kernwapens – ruim twintig jaar 
voordat progressief Nederland massaal de 
straat op ging om tegen de kruisraketten te 
betogen. De Parlevinkjes kwamen dat jaar 
wekelijks op de voorpagina te staan. Daar-
na volgden er drie jaren waarin Bomans in 
de krant ontbrak. Ook voor Elsevier schreef 
hij nauwelijks. De reden is mij niet bekend. 
Hij klaagde toen wel over vermoeidheid.

Maar begin 1963 was hij er weer, weke-
lijks op de voorpagina van de Volkskrant, 
nu onder zijn eigen naam. Hij had afstand 
genomen van de actualiteit en schreef be-
schouwingen, veelal tamelijk tijdloze stuk-
ken over sport, kerkelijke feestdagen, car-
naval, favoriete schrijvers als Dickens en 
Goethe en over geschiedenis. 

In 1966 was het toch weer raak. Bomans 
veroordeelde een pamflet van Rode Jeugd 
waarin werd opgeroepen gebouwen van 

Amerikaanse instellingen op te blazen. Hij 
kreeg heel links over zich heen. Wegens 
doodsbedreigingen dook het gezin Bomans 
een tijdje onder.

Ondanks al deze woelingen bleef Bom-
ans met ijzeren regelmaat zijn wekelijkse 
beschouwingen schrijven, behalve in april 
1969. Dit lijkt een voorbode te zijn ge-
weest, want nadat op 16 augustus 1969 een 
stuk van hem over Napoleon Bonaparte 
was afgedrukt, ontbrak Bomans een week 
later op zijn vaste plek. De week daarop 
was hij er ook niet. Pas in oktober liet de 
hoofdredactie de lezers iets weten: Bomans 
wenste zijn reeks voorlopig te onderbre-
ken. Dat was het. 

Politieke krant
De Volkskrant was van een katholieke, 

een politieke krant geworden, vol jonge, 
linkse redacteuren. In 1964 werd de autori-
taire hoofdredacteur Lücker eruit gewerkt. 
Dat tumult liet Bomans koud. In 1971 deed 
hij in Elsevier verslag van verkiezingsbij-
eenkomsten van politieke partijen. Hij por-
tretteerde op treffende en tamelijk ontluis-
terende wijze de lijstaanvoerders Den Uyl, 
Wiegel en Van Mierlo. 

Bomans moest vertrekken bij de Volks-
krant, zo stelde columnist Jan Blokker op 
14 november 1997 in die krant, omdat hij 
werkte voor bladen die ‘verklaarde bol-
werken tegen de vernieuwing’ waren. Het 
lag dus niet aan wat Bomans schreef, maar 
waarin hij schreef. 

Jonge Volkskrant-redacteuren bestem-
pelden hem in 1968 in een memo aan de 
hoofdredactie als ‘een valse vlag op de 
zaterdagse lading van de krant’ en zetten 
daarmee het einde in van een bijna 25-ja-
rig medewerkerschap, aldus Blokker. ‘Het 
afscheid heeft zich voltrokken met stille 
trom.’ 

Zelfs Blokker kon Bomans van geen en-
kel conservatisme betichten. Hij durfde 
zelfs over hem te schrijven: ‘Als columnist 
van de Volkskrant stond hij onbetwist op 
eenzame hoogte.’

Toen Bomans op 24 december 1971 werd 
begraven, was zijn goede vriend Simon 
Carmiggelt daarbij aanwezig. Henk van 
Gelder memoreert in zijn biografie dat alle 
kranten verslag deden van de druk bezoch-
te bijeenkomst, behalve nu juist Bomans’ 
eigen Volkskrant. 

Edward Krabbendam 
De auteur is econoom, schrijver en redac-

teur. Hij is medewerker van het Godfried 
Bomans Genootschap. Op de site daarvan 
staat een uitvoeriger artikel van zijn hand 
over Bomans en de Volkskrant: 

www.godfriedbomans.nl/teksten/bomans.
en.de.volkskrant/html 

Pa Pinkelman en Tante Pollewop
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