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Volgende keer krijgt 
de rubriek Jonge 
Aanplant een ver-
volg. Het idee was 
van Han van Ges-
sel (overleden in juli 
vorig jaar) om jong 
talent bij de krant 
voor te stellen aan 
de ouwe knarren. 
Het is nauwelijks bij 
te houden wie er al-
lemaal als nieuwko-
mers verschijnen in 
de krant. 

Er verschenen vijf afleveringen en de 
rubriek bleek een succes bij de oude-
ren. Het mes sneed overigens aan twee 
kanten: de rubriek bleek ook een me-
dium om dat jonge talent beter op de 
krant zelf te laten kennen, bij de eigen 
collega’s. Dankzij de bemiddeling van 
adjunct Corine de Vries hebben zich nu 
nieuwe kandidaten gemeld. 
In het volgende nummer de herstart van 
Jonge Aanplant met nieuwe talenten.

In alle stilte is eind januari Melanie Cuy-
pers gecremeerd, de vrouw van voormalig 
buitenlandredacteur Hans Beynon (87).

Melanie werkte eind jaren vijftig op de 
redactie Kunst. Toen zij verkering kreeg 
met Hans, moest zij vertrekken van hoofd-
redacteur Lücker, die dit soort relaties op 
zijn redactie niet gewenst vond. 

Enkele jaren geleden heeft zij met col-
lega en goede vriend Gerard van den Boo-
men een boekje met haiku’s geschreven. 

Melanie was 79 jaar toen zij op 17 janu-
ari overleed. 

Op de foto staat zij samen met Hans tij-
dens diens afscheid van de krant in 1999. 

Foto Rob Josselet

Lydia Rood (bij de Volkskrant tussen 1985 
en 1991) was vrijdag 24 januari in Haarlem 
om haar boek Kathelijne van Kenau te sig-
neren. Het gebeurde in het Historisch Mu-
seum waar de tentoonstelling Vrouwen met 
lef werd geopend. 

Lydia kreeg van producente Els Rientjes 
het verzoek om de film Kenau te ‘verboe-
ken’ . Tessa de Loo behandelde Kenau zelf, 
Lydia beschrijft de strijd tussen dochter Ka-
thelijne en haar moeder. Tussen het signeren 
door vertelt zij:‘Je bent in eerste instantie 
bezig andermans kindje aan te kleden, het 
was soms best wel bakkeleien. Maar het 
gaat tegelijk ook over emancipatie, over 
de rol van vrouwen in het maatschappelijk 
leven én over volwassen worden.

‘Wist je dat het voor elke dochter een 
schrikbeeld is om te worden zoals haar 
moeder. Niet voor mij, want ik lijk op mijn 
vader! Elke dochter moet haar eigen weg 
leren gaan, haar eigen identiteit ontdekken. 
Uiteindelijk lijkt Kathelijne toch op haar 
moeder en is ze ook zachter dan haar moe-
der denkt.’

Lydia Rood tijdens het signeren in het His-
torisch Museum te Haarlem. 

Tekst en foto: Willem Brand   

Lydia Rood en de dochter van Kenau

‘Het is weer gelukt!’ meldt een enthousi-
aste Susanna Lemstra vanuit Groningen. 
Zaterdag 25 januari verscheen ze bij RTV-
Noord op de tv, na een actie  in Amsterdam 
tegen de gaswinning. De maandag erna in 
de Journaals en ‘in werkelijk alle kranten’, 
samen met haar partner in crime Jante. 

‘We stonden met onze groene protest-
mutsjes groot in De Telegraaf, het Dag-
blad van het Noorden, in Trouw, het AD. 
Volgende week donderdag mogen we ons 
zegje doen bij Zembla.

‘En ik heb met een paar actievoerders een 
uitnodiging van de NAM-directie gekre-
gen om te komen praten. Ze willen weten 
wat wij ervan vinden.’                                 

JqJ

‘In alle kranten’
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In Appel & Boom herbeleven Volksknar-
kinderen de invloed van hun knar op 
huiselijk leven en beroepskeuze. Jelle 
Leenes (63), journalist en schrijver, her-
kent in zichzelf de stijfkoppigheid van 
vader Herman (1919-1990), bij de krant 
vooral bekend als verslaggever en chef 
Nacht tussen 1945 en 1980.

In jullie beiden herken ik iets onverzet-
telijks, alleen al in de kaaklijn.

‘Dat klopt wel, hoewel ik uiterlijk meer 
lijk op ooms van moederskant. Herman 
was tengerder, kleiner. Het karakter, de 
koppigheid die collega’s, echtgenotes mij 
nog weleens verwijten, heb ik beslist van 
hem. De kont tegen de krib. Zal hij op de 
krant ook hebben gehad.’

Maar dat heb je nooit meegemaakt?
‘Nee. Vroege jaren zeventig polste Vic-

tor Lebesque mij als jong verslaggever bij 
ANP-Amsterdam. Mijn reactie: ‘No way 
zolang mijn vader mijn kopij moet beoor-
delen. Dat begreep Victor. Na mijn ANP-
correspondentschap Arnhem, waar ik nu 
weer woon, kwam ik terug als chef ANP-
Amsterdam. Herman en ik waren dus nog 
gelijktijdig journalist in Amsterdam.’

Herman was enorm honkvast, van 1945 
tot 1980, waar jij drie velletjes cv hebt.

‘Vergis je niet. Ik zat uiteindelijk ruim 
twintig jaar bij het ANP. Na Amsterdam 
werd ik verslaggever, chef binnenland en 
adjunct in Den Haag. Voor mij was car-
rière maken: verschillende dingen kunnen 
doen.’

Wilde je bij pa in het vak?
‘Koppig als ik was: nee. Vond ik obligaat, 

opgelegd. Ik begon de KLM-pilotenoplei-
ding. Moest ik vanaf: te weinig technische 
kennis. Sociale geografi e in Amsterdam, 
ook verre van afgemaakt. Dan toch maar de 
roemruchte School voor de Journalistiek in 
Utrecht. Had ik gauw bekeken. Ongeregeld 

zooitje; ik kon er 
niks leren. Via 
een stage bleef ik 
bij het ANP.’

De huiselijke 
situatie, drie-
hoog achter op 
de Admiraal de 
Ruyterweg.

‘En later in Am-
stelveen. Over het 
vak spraken we 
verdomd weinig. 

Er was wel een soort zwijgend wederzijds 
respect: jij doet jouw ding, ik doe mijn ding, 
we gaan dat niet verweven. Nooit kritiek 
gekregen, complimenten ook niet, maar je 
voelde wel tevredenheid, hij vond het toch 
leuk. Ik was de enige. De andere kinderen 
werden kunstfotograaf – jong overleden –, 
classica, secretaresse, architect. Mijn groot-
vader was wel journalist, 
ik geloof De Telegraaf en 
Utrechts Dagblad. Ik ben 
dus derde generatie.

‘De toenmalige linkser 
wordende koers van de 
Volkskrant is voor hem 
nog wel een probleem 
geweest. Ik hoorde zijn 
commentaren als hij thuis 
kwam, foeterend op de 
nieuwsbehandeling. Ik wist: niet reageren. 
Waarom? Mijn oudste broer en hij hadden 
vreselijke ruzies, ook over dit soort dingen. 
Hij begon er zelf niet over, hoor.’

Herman was toch geen conservatief bin-
nen de krant.

‘Nee. Hij vond de krant vooral te pam-
fl ettistisch worden. Een krant hoort een 
nieuwsmedium te zijn waarin alles wordt 
toegelicht. De ouderwetse ambachtelijke 
richting voelde hij, geloof ik, onder zijn 
vingers vandaan glippen. Dáár zat hij 
mee.’

Inhoudelijk was jaren zeventig, tachtig 
de koers: weg van het katholicisme.

‘Absoluut. Herman kwam binnen in de 
tijd van de katholieke arbeidersbeweging. 
Bij mijn geboorte kregen mijn ouders fe-
licitatiekaartjes van Romme en Bomans. 
Op zeker moment zwoer hij het katholi-

cisme rabiaat af. Dat sloeg niet op de krant. 
Die vond hij te weinig een betrouwbare 
nieuwskrant. Dat kon ik ook wel billijken: 
zie mijn latere bestaan bij een persbureau. 
Toegegeven, daar heb ik duiding, refl ectie 
gemist. Dat heb ik later ingehaald.’

Toch niet door hoofdredacteur van Me-
tro te worden!

‘Daar doe jij sceptisch 
over, maar kwaliteit komt 
in vele gedaanten. Bij het 
ANP had ik te maken met 
de Radionieuwsdienst. Die 
kon in drie heldere zinnen 
het meest ingewikkelde 
probleem voor het voetlicht 
brengen. Bewondering! In-
derdaad, ik ben lang nieuws-

journalist gebleven. Het enorme bereik was 
aantrekkelijk. Snelheid, accuratesse, hard 
nieuws, daar ging het om. Via de radio als 
eerste iets rondtoeteren gaf een kick. Jour-
nalistenadrenaline in optima forma.
‘Zó ben ik in 1998 aan Metro begonnen. 

Het hoofdkantoor in Stockholm wilde ie-
mand met ervaring in korte berichtgeving. 
Ik heb daar gezien hoe het werkt. Dat leek 
me voor Nederland ook interessant: tijdens 
de ontlezing mensen voor de krantenwe-
reld vangen, door ze elke dag op verloren 
momenten, in de trein, de wachtkamer, een 
kwaliteitsproduct aan te bieden: een ge-
schreven radio- of tv-journaal. Wie meer 
wilde weten, moest vooral een traditioneel 
dagblad erbij nemen. Ik ben, na drie jaar, 
weggegaan toen de eigenaar rendement 
wilde met popularisering.’

over, maar kwaliteit komt 
in vele gedaanten. Bij het 
ANP had ik te maken met 
de Radionieuwsdienst. Die 
kon in drie heldere zinnen 
het meest ingewikkelde 
probleem voor het voetlicht 
brengen. Bewondering!
derdaad, ik ben lang nieuws-

Herman Leenes.

Jelle Leenes over vader Herman, strijdlustige stijfkop:

‘Jij jouw ding, ik mijn ding’

Jelle Leenes.

Zie verder pagina 3
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Herman heeft dat niet meer meegemaakt. 
Wat zou hij ervan hebben gevonden?

‘Misschien had ook hij toentertijd het be-
kende journalistieke vooroordeel gehad. 
Zo niet om de inhoud, dan wel uit loyali-
teit aan de Volkskrant. Om die reden zou 
hij de wenkbrauwen hebben opgetrokken 
bij Metro. 

‘Intussen vind ik het fenomeen gratis 
krant zelf ook zowat achterhaald. Dat ver-
dwijnt. Voor alles is er een tijd en die is nu 
voor online.’

Je vader heeft nog meegewerkt aan de 
coup tegen Lücker.

‘Daarover heb ik als kind hem bezig ge-
hoord. Maar we hebben nooit politieke, 
journalistieke dingen besproken.’

Terwijl jij van links naar het midden 
zwom en hij van katholiek naar links.

‘Zo zie ik het niet, dat we tegen elkaar 
in gezwommen zijn. Al zit Metro in de 
hoek van de verdieners, het kapitaal. Ik zie 
hooguit iets in de sfeer van het gezonde 
generatieconflict. Dan liet hij wel merken: 
denk nou eens na, ik ben ouder, wijzer, 
weet hoe de hazen lopen, waarom zou jij 
nu al deze of die keuze maken. En ik werp 
het van me dat ik naar rechts ben gegroeid: 
Metro ging tegen de gevestigde orde in! 
Een links-recalcitrante daad van mij, zeker 
op zo’n post.’

Ik ken Herman alleen als chef Nacht: 
bedaard, sjekkie. Krant gezakt: jene-
vertje.

‘Toch was hij voordien grote reportage-
man: politionele acties, watersnoodramp, 
opkomst Fokker, drooglegging Flevopol-
ders. Later maakte hij, ontheemd in de 
dagdienst, ook nog wel reportages. Voor de 
hoofdredactie was hij absoluut ongeschikt, 
vanuit die koppigheid: laat mij maar op de 
werkvloer, letterlijk. En wat dat jenevertje 
betreft: hij stond niet vroeg op, heeft wel 
eens een paar maanden niet mogen rij-
den. Maar ja, als je moe bent na zo’n late 
dienst…’

Kwamen zijn collega’s bij jullie over de 
vloer?

‘Heel weinig. Van Wordragen, een secre-
taresse Carrie, herinner ik me. Ik zag ze bij 
de beroemde sinterklaasfeesten in het De 
Mirandapaviljoen. Op zijn crematie waren 
wel honderden collega’s. Velen kwamen 
mij vertellen wat ze van hem geleerd had-
den: het handwerk, wat is nieuws.’

Waarin was Herman het belangrijkste 
voor jou?

‘Twee dingen. Die krant nam hij, ook fi-
guurlijk, mee naar huis. Overdag moesten 
wij op kousenvoeten als hij lag te snurken. 
En gespinsd op nieuws: altijd de radio aan, 
bij het opstaan al denken over de opening 

van de volgende dag. Nee, geen echte pater 
familias. De opvoeding, op een enkele ru-
zie na, liet hij over aan zijn vrouw.

‘Heel persoonlijk hebben wij samen wel 
onze gemeenschappelijke belangstelling 
beleden voor het Nederlandse landschap, 
wat je ook kunt terugzien in mijn boekjes 
Hollandse luchten en Nederland Water-
land. 

‘We hebben bijvoorbeeld alle ANWB-
routes gereden in zijn oude auto’s. Dat 
heeft een band geschapen: hoe gaan men-
sen met hun land om. Hij was meer journa-
list-vader dan vader-vader. In die volgorde: 
journalist, vader.’

Jij hebt je korte-termijnjournalistiek 
gecompenseerd met die boekjes?

‘Ja, zoals ik ook voor tijdschriften heb 
gewerkt, voor waterschappen. Lange in-
terviews, reportages. Over mensen en land. 
Gevoed door mijn vader. Dat kan niet an-
ders, dat moet wel. In die zin waardeer ik 
hem erg.’

Er hangen hier twee originele Oplands.
‘Hier links, man met de zeis, typeert hem 

enorm goed: scherp, strijdvaardig. Helle-
baardier. Op de ander, licht aan het einde 
van de nacht: ‘Nog een mooi daglicht toe-
gewenst’. Gekregen bij zijn afscheid. De 
een van Opland zelf, de ander namens de 
krant. Ze konden goed met elkaar opschie-
ten. Nee, hij heeft hem nooit gecensureerd. 
Zo was Herman niet.’
  Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2       JELLE LEENES

Jaap Visser, van sportverslaggever naar uitgever

Stoeptegelboek voor Willem van Hanegem
In 1989 stapte Jaap Visser (54) als sportver-
slaggever binnen bij de Volkskrant. In 1997 
liet hij zich verleiden naar Vrij Nederland 
te gaan. Daarna begonnen zijn avonturen 
als freelancer, zzp’er tegen wil en dank. De 
crisis voelt hij bijna aan den lijve. 

METEEN na het gesprek moet Jaap 
Visser op bezoek bij Willem van 
Hanegem in Overveen. Ze gaan 

foto’s doornemen voor het ‘stoeptegel-
boek’ dat met Willems zeventigste ver-
jaardag in februari gaat verschijnen, een 
kolossaal formaat met 324 pagina’s. Jaap 
Visser kent Willem goed vanuit zijn tijd 
als sportverslaggever bij de Volkskrant. 
Nu is hij zowel schrijver als uitgever van 
dit eerbetoon aan de voetballer Willem van 
Hanegem.

In 2007 begon hij als freelancer bij ex-
Trouw-collega Matty Verkamman, die uit-
geverij De Buitenspelers had opgericht. 
‘Een logisch vervolg in mijn loopbaan’, 
vindt Jaap. ‘Van dagbladverslaggever naar 

Jaap Visser in zijn werkkamer, volgehan-
gen met foto’s van memorabele momen-
ten uit de sport.          Foto Jacques de Jong
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een weekblad, vervolgens een maandblad, 
dus moesten er wel boeken volgen.’ Sinds 
2012  zitten ze samen als eigenaars in Kick 
uitgevers. 

Met groot plezier denkt Jaap terug aan 
de gouden tijd bij de Volkskrant. ‘Ik kwam 
binnen op aandringen van Hans van Wis-
sen, een wijze en kundige journalist, bijna 
tegelijk met nog een stel jonge honden als 
Bert Wagendorp, John Volkers en Paul 
Onkenhout. Daar zaten al collega’s als 
Frans Ensink – overleden in 1989 –, Mar-
tien Schurink, Ab Schreinders en Joep 
Verdonck. Ronald ten Brink was feite-
lijk chef, naast Ben de Graaf. Er zat wel 
tien, elf man.

‘Alles kon in die tijd. De krant leek van 
elastiek, er was een onbeperkt budget en 
wij barstten van de ambitie. Per jaar was 
ik wel vier maanden in het buitenland. 
Ik deed niet alleen voetbal; voor hockey 
kon ik zo een paar weken naar Australië 
of Pakistan. Voor het WK atletiek ging 
ik met Hans van Wissen een week lang 
naar Zweden. Daar schreven we samen 
elke dag een pagina vol. We werkten ons 
een slag in de rondte. 

‘Met Bert Wagendorp heb ik vijf keer 
de Tour de France gedaan. Ik heb twee 
keer de Olympische Winterspelen ver-
slagen en twee keer de Zomerspelen. Ik 
ging één keer per jaar met vakantie – bij 
voorkeur ’s winters, vier weken naar 
Zuid-Amerika.

‘Na verloop van tijd wilde ik meer – de 
diepte in met mijn stukken, meer ach-
tergrond, analyse.  De verhalen voor de 
zaterdagkrant vond ik eigenlijk altijd het 
leukst. Maar op de sportredactie lagen alle 
plekken al vast.

‘Tijdens de Olympische Spelen van 1996 
in Atlanta werd ik gebeld door hoofdredac-
teur Pieter Broertjes. Die had in Voetbal In-
ternational gelezen dat ik naar Vrij Neder-
land zou gaan. Dat klopte niet helemaal. Ik 
was wel in gesprek met VN-hoofdredacteur 
Joop van Tijn. Pieter wilde dat ik bleef, 
maar ik was helemaal in de ban van Joop 
van Tijn, sportgek, maar ook een overtui-
gende en inspirerende hoofdredacteur. Bo-
vendien had Vrij Nederland toen een sport-
traditie opgebouwd dankzij journalisten als 
Frits Barend en Henk van Dorp en Frans 
Oosterwijk. Daar wilde ik wel instappen.

‘Op de krant hadden ze me gewaar-
schuwd: het is daar een slangenkuil. Maar 
ik ben er toch heen gegaan. Toen Joop van 
Tijn in augustus 1997 plotseling overleed, 
kwam ik in drijfzand terecht. Joop van 

Tijn was iemand die van sport hield in zijn 
krant, maar de rest van de redactie had er 
weinig affiniteit mee. Ik heb het er toch een 
kleine drie jaar volgehouden.

‘Toen kwam collega Frans Oosterwijk 
met het idee een eigen voetbalblad te gaan 
maken. Dat werd Johan. De naam had niets 
met Cruijff te maken, het kon ook Johan 
Derksen of Johan Boskamp zijn. Johan 
Cruijff zag af van een kort geding wegens 
misbruik van zijn naam, want zijn juridi-
sche adviseurs hadden hem duidelijk ge-
maakt dat hij dat niet zou winnen. 

‘Het was het mooiste sportblad ooit ver-
schenen, heel luxe, opgezet in tijden van 
welvaart. Zestig procent redactie tegen 
veertig procent adverteerders. Dat was niet 
gebruikelijk. Iedereen prees ons de hemel 
in. Het eerste nummer omvatte 35 duizend 
exemplaren. Na enkele jaren bleven er een 
kleine tienduizend over. Het blad leverde 
te weinig op en opdrachtgever Tema trok 
in 2005 de stekker eruit.’

DAAR stond Jaap Visser. Zevenen-
twintig jaar was hij in loondienst 
geweest. Hij had plotseling geen 

baan meer. ‘Ik heb nooit meer geld ver-
diend dan in de eerste twee jaar dat ik ging 
freelancen. Daarna was het uit met de pret. 
De ontslagen begonnen door het land te 
golven en ‘er kwamen steeds meer vissers 
in mijn vijver’.

‘Ik deed voetbalanalyses bij Talpa en ik 
zat daar ook in een praatprogramma. Ik 
schreef een nostalgische rubriek in het AD, 
ik had er elke vrijdag een spread,  samen 
met David Endt, perschef van Ajax.

‘Maar toen hield Talpa ermee op, en de 
een na de andere opdrachtgever liet het af-

weten. Alle luxe werd weggesneden.’
Uit zijn verslaggeverstijd kende Jaap zijn 

collega Matty Verkamman van Trouw. Die 
was inmiddels zijn eigen uitgeverijtje De 
Buitenspelers begonnen ‘voor alleen maar 
mooie boeken’. 

Daar kwamen lijvige  boekwerken uit zo-
als de biografieën van Ard Schenk, Johan 
Cruijff, Willem van Hanegem, Coen Mou-
lijn; de Olympische Spelen van 1928 en 
een even lijvig werk over de Nederlandse 
band Racoon, allemaal met veel, veel fo-
to’s. Ook het boekwerk Watersnood met als 

schrijver Kees Slager verscheen bij De 
Buitenspelers.

Maar de uitgeverij werd verkocht aan 
de Weekblad Persgroep en daar kwam 
ruzie van met Johan Derksen (Voetbal 
International). 

Er volgde een nieuwe start van het duo 
Verkamman/Visser in 2012 met Kick 
uitgevers. Voetbal bleef de core busi-
ness. Sprekend voorbeeld is het boek 
over Dennis Bergkamp, ‘het mooiste 
wat we ooit gemaakt hebben’. Daarvan 
werden er 9000 verkocht, waarvan dui-
zend in luxe cassette. 

En nu komt dan het boek Willem, over 
Willem van Hanegem. ‘Daar verwach-
ten we veel van, het moet een succes 
worden. Het krijgt een oplage van vijf-
duizend exemplaren. Het gaat 324 pa-
gina’s omvatten, met honderden foto’s. 
Willem heeft zelf ook veel met fotogra-
fie, vandaar dat hij er wel wat in zag.’ 

Jaap Visser en Willem van Hanegem 
kenden elkaar al lang, maar de verhou-
ding was niet best. ‘Dat kwam doordat 
ik als Volkskrant-verslaggever volgens 
hem veel te kritisch schreef over Feye-
noord. Ik heb hem een keer opgewacht 

om de lucht te klaren. En staand bij de 
lift hebben we toen samen een heel pakje 
Marlboro opgerookt.

‘Het bleek dat hij het helemaal met me 
eens was. Maar hij vond dat hij het moest 
opnemen voor zijn elftal. Dat was de reden 
voor zijn onmin met mij. Sindsdien zijn we 
vrienden.’

Na Willem gaat Jaap werken aan een 
– weer zo’n stoeptegel – boek over de Bol-
lenstreek, waarin hij is opgegroeid. Daarna 
is het voor hem wat onduidelijk. Hij heeft 
nog wekelijkse columns in de Spits en in 
het Leidsch Dagblad. 

‘De spoeling is dun. Ik moet er wat bij 
gaan doen. Sinds ik zelfstandig werk, merk 
ik, ben ik wat neurotischer bezig met het 
zorgen voor brood op de plank voor vrouw 
en drie kinderen. Als uitgever kan ik werk 
genoeg krijgen. Ideeën te over, maar het 
probleem is steeds de financiering.

‘Ik ben nu 54, maar nog steeds zo ijdel 
en eerzuchtig dat ik op een mooi podium 
wil schitteren. Tv? Nee, dat is nooit mijn 
ambitie geweest. Schrijven blijft toch het 
mooiste.’                        

Jacques de Jong
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