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Een journalist heeft niet een baan. 
Een kwitantieloper, die heeft een 
baan. Het is ook geen vak, stukjes 

schrijven. Je moet de spelling onder de 
knie hebben. Moeilijk zat, blijkt elke dag 
opnieuw. Maar journalistiek is vooral een 
liefhebberij in het  schrijven. En het biedt 
je een prachtige kans om de vinger aan de 
pols te houden van alles wat beweegt.

Mensen vragen wel eens: wat was nou je 
leukste jaar in de journalistiek? Dan zeg 
ik: mijn leukste jaar in de  journalistiek 
waren alle jaren in de journalistiek. Die 
liefhebberij van ons is niet een baan. Het 
is een manier van bestaan. Voor sommigen 
van ons: een reden van bestaan.

Als je 65 bent, beland je in een gewat-
teerde dictatuur van afrekenen. Er is geen 
redden aan, geen kruid tegen gewassen. 
Van de krant krijg je bij wijze van weg-
wezen een vertrekpremie. Nooit geweten, 

maar opeens kreeg ik bij wijze van laatste 
salaris tweemaal mijn laatste salaris. En 
of ik laptop, telefoon en perskaart wilde 
inleveren. 

Je krijgt post van de ANBO – dat is de 
Algemene  Nederlandse Bond van Oude-
ren. Het is een slag in je gezicht. 

Zo’n brief hoef je natuurlijk niet te ope-
nen,  maar evenzogoed weet de postbode 
hoe laat het is.

En je krijgt een stroom van brieven van 
een instelling die SVB heet – Sociale Ver-
zekerings Bank. Ze weten alles van je, of 
je getrouwd bent en zo ja met wie en hoe 
oud die mevrouw/meneer is, ze hebben 
ook je bankrekeningnummer.

Ongevraagd storten ze, in mijn geval 
vanaf 5 juni, elke maand een paar honderd 
van die euro’s op je rekening. 

Weigeren, zeggen: ‘zullen we even nor-
maal doen’, is niet mogelijk.    

Ik heb nooit iets met leeftijd gehad. Was 

17 toen ik met  journalistiek begon, had 
een kind, mijn eerste kind, toen ik twintig 
was, maar ook nog een toen ik 54 was.  
Om met Henk Hofland te spreken – die 
twee maanden geleden 87 werd: ‘Wij zijn 
geen FC Trombose.’ 

Ik denk dat je, indien gewenst, een soort 
eeuwige leeftijd kunt hebben. Ik denk dat 
die voor mij rond mijn achtenveertigste 
lag. Ik zat in de hoofdredactie en ik was 
vanuit die plek heerlijk met de krant 
bezig.  Leven en journalistiek vielen op 
natuurlijke wijze samen. Wonen in je werk 
– dat is het fijnste wat er is.

Dat is niet aan leeftijd gebonden. Het is 
niet zo dat zoiets een grens kent in jaren.

Je wordt wel ouder, maar dat is uitslui-
tend omdat je op  een gegeven moment 
dood moet. 

Maar tot die tijd is er geen enkele 
reden om op te houden met Leven.

Jan Tromp kwam in 1987 bij de Volkskrant, nadat hij 
als politiek redacteur had gewerkt bij de VARA en de 
Haagse Post. Bij de krant zat hij ook enkele jaren in de 
hoofdredactie, was vijf jaar correspondent in New York. 
In 2010 deed hij het tv-programma Uitgesproken VARA, 
maar kwam in 2011 terug bij de krant. 
De laatste tijd fungeerde hij als verslaggever. Hij 
schreef/schrijft onder meer dinsdagprofie len. Kleurrijk 
type, geliefd en gehaat tegelijk. In juni werd hij 65.

Op 25 september hield de hoofdredactie voor hem 
een ‘niet-afscheidsfeestje’ op de redactie. Hij kreeg zo-
als gebruikelijk een speciale krant, met briljante artike-
len van vele collega’s, allemaal aan hem gewijd.

Jan wil niet echt met pensioen. Hij blijft (net zoals 
Paul Brill) nog voor de krant werken, tegen middel eeuws 
tarief, vindt hij zelf.

Zijn niet-afscheidsspeech ging er voornamelijk  over 
waarom je als journalist geen afscheid moet nemen. 

Hieronder een deel van zijn tekst.

Jan Tromp:doorgaan met Leven

Jan Tromp       Foto Marcel Molle



DE schitterende kerk aan het Singel 
in Amsterdam was in juni 2008 bij 
de begrafenis van Kees Fens tot de 

balkons toe gevuld. Wim Salfischberger, 
de man die in zijn leven jarenlang op de 
dictafoon-afdeling van de krant honderden 
meters kopij van Fens en anderen heeft 
uitgetikt, trok bij de uitvaartdienst die op 
23 september in dezelfde Krijtberg was 
ingericht aanmerkelijk minder publiek.

 Naast anderhalve bank familie was er 
een dertigtal door de kerk verspreide, 
meestal kale, dan wel grijze ouderen. 

Niettemin was het een plechtigheid 
waarop ook Kees Fens jaloers zou zijn 
geweest. Kerkklokken klonken over de 
grachten, er werd een ouderwets Latijnse 
Heilige Mis gezongen, met twee heren 
en een dame plus nog een koster en 
ruim voldoende wierook. De meeste 

aanwezigen bleken ervaren katholieken. 
Ze wisten precies wanneer ze werden 
geacht te gaan staan of te knielen en er 
werd flink meegebeden. Prachtig allemaal.

 Veel Volkskrant kwam er niet aan te 
pas. De enige keer dat de naam van de 
krant viel, was in een korte beschouwing 
van priester Bart Beckers (SJ) die de 
plechtigheid leidde. Wim bleek zich af 
en toe te behelpen met De Telegraaf, als 
zijn ‘geliefde Volkskrant’ niet voorhanden 
was, omdat hij dan aan de koffietafel kon 
meepraten.

 
Ook bleek dat Wim een geziene figuur 

was in de Krijtberg. Hij was niet alleen 
collectant in kerkdiensten, deelnemer aan 
praatavonden en nog veel meer, maar 
hield ook op eigen initiatief orde. Hij 
was niet te beroerd, aldus de celebrant, 
om mensen die met een broodje en een 

blikje fris in de bank gingen zitten, erop 
te wijzen dat ze zich toch wel op een 
gewijde plek bevonden en dat zoiets niet 
was toegestaan.

Ook al omdat er verder geen toespraken 
werden gehouden nam de kerkdienst exact 
niet meer dan drie kwartier in beslag. 

Na afloop vroeg ik me wel af hoe 
Wim zich moet hebben gevoeld bij de 
veranderingen die de Volkskrant tijdens 
zijn loopbaan heeft doorgemaakt. In zijn 
beginjaren werden ter gelegenheid van 
katholieke feestdagen op de voorpagina 
speciaal door Gabriël Smit geschreven, 
zeer godsdienstige gedichten geplaatst. 
Leden van de Stichting de Volkskrant 
sloegen nog een kruis als ze aan de lunch 
gingen. En er werd vreemd opgekeken 
als je ‘prettige kerstdagen’ wenste in 
plaats van ‘Zalig Kerstfeest’. Gaandeweg 
verdween het geloof echter uit de 
kolommen en werd het klimaat op de 
krant zelfs anti-kerks. 

Maar Wim zal dat intussen een zorg zijn. 
Het zeskoppige koor zong bij zijn laatste 
tocht naar de uitgang van de kerk het 
plechtige en toepasselijke In paradisum: 
‘De engelen, zij mogen u begeleiden naar 
het paradijs.’

Jan van Capel
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Per definitie werkte Wim Salfischberger als dictafonist op de achtergrond. Zo’n 
veertig jaar heeft hij voor de redactie stukken uitgetikt die correspondenten en 
verslaggevers bij hem in de koptelefoon dicteerden. Kundig, vriendelijk en een 
rots in de branding voor correspondenten in moeilijke omstandigheden. Slechte 
telefoonlijn, rondvliegende kogels, haastwerk? Wim Salfischberger zorgde voor 
een compleet stuk bij de redactie. Vorige maand is hij overleden, 86 jaar oud. 
Ruim twintig jaar geleden verliet hij de krant. Zijn vak was toen als gevolg van 
elektronische ontwikkelingen bijna uitgestorven. Jan van Capel schreef een 
impressie van zijn uitvaart.

Klokken luidden nog voor Wim Salfischberger

Weer een boek van Martin Schouten. Na 
de titels Marinus van der Lubbe, Billie en 
de president en Het palingoproer heeft hij 
vorige maand het boek Kippensoep met 
Cor gepresenteerd, een feuilleton, dat Gib-
bon Uitgeefagentschap in 79 afleveringen 
per e-mail liet verschijnen. Aanvankelijk 
hield de schrijver zich verborgen, maar op 
28 maart kwam hij uit de kast als de man 
achter Cor Bredemeijer wiens avonturen 
hij al die tijd had bescherven.

Waarom aanvankelijk anoniem? Hij wilde 
de publieke aandacht niet afleiden van Bil-
lie en de President, zijn jazzboek uit 1977 
dat begin 2014 in tweede druk verscheen 
bij Gibbon Uitgeefagentschap. Nu Billie is 
uitverkocht en op korte termijn zal worden 
herdrukt, lijkt die opzet geslaagd.

Martin Schouten beschrijft de avonturen 
van de Amsterdammer Cor Bredemeijer, 
die al in de tachtig is. Hij beseft dat het 
einde in zicht is en schept genoegen in de 
kleine dingen van het leven. 

Martin Schouten: ‘Een feuilleton, ik zou 
er nooit aan hebben gedacht als ik voor 
mijn historische roman Het Palingoproer 
geen oude dag- en weekbladen had moeten 
doorkijken. Allemaal hadden ze een ver-
volgverhaal. Elke dag precies dezelfde 
hoe veelheid tekst. Het leek me aardig om 
dat eens te proberen, maar een vervolgver-
haal? De krant van gisteren ligt ongelezen 

in de kattenbak, dus elke aflevering moest 
een apart verhaaltje worden, met het vorige 
en volgende verbonden door dezelfde 
hoofdpersoon. 

Martin presenteerde zijn boek bij 
boekhandel Van Rossum in de Beethoven-
straat te Amsterdam. Hij las er voor uit ei-
gen werk. 

         JqJ

Martin Schouten tijdens zijn presentatie in boekhandel Van Rossum.

Martin Schouten:

Vervolgverhaal
voor elke dag
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Haar Nederlandse boek ‘Een lichaam 
van lood - over vermoeidheid na kan-
ker’ werd een bestseller. Maar vervol-
gens probeerde Maria Hendriks het ook 
internationaal aan te bieden. Dat blijkt 
een vak apart te zijn.

VOOR een Australische vriendin die 
veel tijd in bed doorbrengt vanwege 
longproblemen, vertaalde ik drie 

hoofdstukken van mijn bestseller Een li-
chaam van lood. Dat waren de hoofdstuk-
ken waarin wordt beschreven wat extreme 
vermoeidheid na kanker is, wat de gevol-
gen zijn en hoe je er het best mee kunt 
omgaan. De hoofdstukken over revalidatie 
na de ziekteperiode, behandelingen tegen 
vermoeidheid en hoe weer aan het werk te 
gaan, liet ik achterwege omdat ze erg zijn 
toegesneden op de Nederlandse situatie. 

De vriendin was erg enthousiast en stuur-
de me de hoofdstukken gecorrigeerd terug. 
Ze drong erop aan dat ik het hele boek zou 
vertalen. Om te zien of daar belangstelling 
voor was, bood ik de drie hoofdstukken 
gratis aan op mijn website fatigueaftercan-
cer.org. Er kwam nauwelijks respons want 
de site kwam nooit hoger dan pagina 15 
van Google.

Een vriend vertelde me dat een boek, 
aangeboden via de virtuele winkel Ama-
zon.com, min of meer zichzelf verkoopt. 
Dus schreef ik een aanvullend hoofdstuk 
over de ontbrekende onderwerpen zo-
dat het een volwaardig boek zou zijn en 

vertaalde dat. De vriendin in Sydney cor-
rigeerde weer en ook een Engelse vriend. 
Zij hebben geen van beiden kanker gehad 
maar zijn door andere ziektes ernstig ver-
moeid. 

Zij: ‘Reading your book has been good 
for me, as so much of what you say applies 
to other health situations.’ 

Hij: ‘I have found your book both inter-
esting and food for thought when it comes 
to my own tiredness. I have always hated 
it when dinner parties go on too long and 
now I know why I want to go home when 
the others are only getting to the enjoyable 
bit after three hours and several bottles of 
wine!’

Mijn broer Ton ontwierp een cover en 
maakte er een printing-on-demand boek 
van via Blurb. Titel: Fatigue after cancer 
– How to deal with and prevent extreme 
tiredness. Blurb zou ervoor zorgen dat het 
boek wereldwijd via sites als Amazon.com 
te koop wordt aangeboden.

Dit was het snelle deel van het verhaal. 
Sindsdien heb ik verschillende pogingen 
gedaan een gedrukt exemplaar te krijgen, 
tot nu toe zonder succes. Na herhaald 
contact met de klantenservice is het boek 
eindelijk te vinden op de Amerikaanse 
Amazon, maar in het Engelse filiaal is het 
currently unavailable en bij de Austra-
lische Amazon is Fatigue onbekend. De 
helpdesk raadt mij aan vooral aan selfpro-
motion te doen. Het boek omzetten in een 
e-boek is me helaas ook nog niet gelukt.

Het schrijven en vertalen heb ik onder de 
knie, nu het verkopen nog.

Maria Hendriks

Maria Hendriks.               Foto Jacques de Jong

Wereldwijd boek verkopen: vak apart

Hiernaast de nieuwe kop van de Volkskrant on line, 
onderin de oude kop. Met onverholen trots meldde 
de krant op 2 oktober aan zijn lezers dat de web-
site Volkskrant.nl een complete vernieuwing heeft 
ondergaan. De oude vormgeving werd als een rom-
meltje ervaren, de nieuwe moet een echte vernieu-
wing betekenen, met allerlei mogelijkheden, ook 
als voorloper in de digitale krantenwereld. Vooral 
de jonge garde op de krant zat er al een tijdje naar 
uit te kijken.

Eigenlijk zou de vernieuwde site al een jaar ge-
leden online moeten zijn gegaan. Maar de ‘bouw’ 
van de verschillende onderdelen en de verbinding 
daartussen vereiste veel meer tijd dan verwacht. 
‘Daarom duurde het zo lang voordat we konden tes-
ten,’ constateert nu Pieter Sabel, die enkele maan-
den geleden de leiding overnam van Jan ’t Hart. 
‘Maar het resultaat mag er zijn. De reacties op de 
preview, die al een tijdje online stond, waren al po-
sitief.’

De vernieuwde site kreeg op 2 oktober een opval-
lende introductie in de papieren krant. 

JqJ

Vernieuwde site



Hoe bevalt de plek waar je nu zit?
‘Achter me hangen posters met nerdy plaatjes, voor me staan 

kasten vol boeken over wetenschap en op mijn eigen plek 
hangt een fantastische foto van een Portugees Oorlogsschip 
– een soort kwal die eigenlijk uit duizenden beestjes bestaat, 
heel mooi. Dit is echt een goede plek voor mij, omringd door 
wetenschap en fanatieke journalisten.’ 

Het werk? De collega’s?
‘Schrijven over wetenschap geeft voldoening. Ik houd me veel 

bezig met biologie, omdat ik daar ook het meeste 
vanaf weet, maar ik vind het erg leuk om te merken 
dat ik steeds meer bijleer over allerlei vakgebieden. 
Dat geldt natuurlijk ook voor journalistieke vaardig-
heden: in mijn opleidingen biologie en wetenschaps-
communicatie heb ik niet bijster veel geleerd van het 
journalistenvak - chef Maarten Keulemans vindt dan 
ook dat dit soort masters moet worden afgeschaft, 
geloof ik. 

‘Toch red ik het hier prima. Ik heb snel veel kunnen 
leren van alle collega’s hier, die gerust in een halve 
middag een wetenschappelijk artikel doorworstelen 
om de reactie van een expert vragen en er een goed 
te begrijpen artikel over tikken. Ik vind het gaaf als 
me dat lukt, want niet ieder onderwerp is even ge-
makkelijk.’

Hoe ben je hier terecht gekomen?
‘Ik kwam hier als stagiaire van de masterspecialisatie weten-

schapscommunicatie aan de VU. Ik wilde een stage lopen in de 
wetenschapsjournalistiek, want ik schrijf graag en wilde iets 
doen voor een breed publiek. Het beviel zeer goed, maar ik had 
bovenal veel geluk dat ik een poosje kon blijven ter vervanging 
van een zwangerschap. En nu zit ik er nog steeds.’

Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant?
‘Vanaf het begin van mijn studie wilde ik stiekem geen echte 

bioloog worden, en ik had al vrij snel in de gaten dat ik lie-
ver mensen vertel over wetenschap dan dat ik zelf onderzoek 
doe. Maar dat ik kon werken voor de Volkskrant, had ik nooit 
gedacht. Pas toen ik eenmaal aan de master wetenschapscom-
municatie was begonnen, wist ik vanaf dag één dat ik een stage 
moest proberen te regelen bij deze krant. De wetenschapsver-
slaggeving is hier gewoon het best.’

Wat wil je bereiken, wat is je ambitie?
‘Het klinkt als een cliché als ik zeg dat ik gewoon een heel 

goede wetenschapsjournalist wil worden, maar dat is voor 
nu denk ik wel hoe het zit. Wetenschapsjournalist Hans van 
Maanen zei in zijn colleges dat Nederland daar een grote be-
hoefte aan heeft, en dat geloof ik wel. Het is zó belangrijk om 
kritisch te zijn. Tegelijk moet je moeilijke materie kunnen 
overbrengen naar mensen die niet noodzakelijkerwijs geïnte-
resseerd zijn. Het een gaat wel eens ten koste van het ander, 
vrees ik.’ 

Heb je al een of meer wapenfeiten op je naam 
kunnen krijgen? Zo ja, welke? 

‘Toen ik begin september als verslaggever mee 
mocht op expeditie naar de Doggersbank in de 
Noordzee, vond ik dat erg gaaf. Met de helikopter 
werd ik na vier pogingen afgezet op een enorm wie-
belend schip. Meteen was ik zeeziek, maar er kwam 
een goed verhaal uit. Ik kreeg veel positieve reacties. 

‘En zo af en toe is een nieuwsberichtje opeens erg 
populair op de site. Dat is wel het leuke: schrijven 
over boomknuffelende koala’s en dergelijk nieuws 
levert veel aandacht op, vaak is het zo aaibaar. We-
tenschapsnieuws leidt niet alleen af van ander (soms 
ellendig) nieuws,  maar het zet je ook aan ’t denken.’ 

Hoe zie je je toekomst?
‘Ik maak me gek genoeg nog niet zoveel voorstel-

lingen van de toekomst. Het bevalt me hier erg goed, ik denk 
dat ik het in me heb. Maar ik zou niet durven zeggen wat ik 
over tien jaar doe. Wellicht ben ik wetenschapsjournalist, mis-
schien kies ik na een poos wel een andere richting. Het onder-
wijs bijvoorbeeld.’

Hoe denk je over de huidige Volkskrant? De inhoud? De 
koers?

‘De krant is veelzijdig en belicht van allerlei kanten het 
nieuws. Dat vind ik mooi. In deze tijden van crises vind ik dui-
ding en achtergronden zeer waardevol, om door de bomen het 
bos nog een beetje te kunnen zien. 

‘Ik ben ook erg benieuwd hoe dat zal zijn op de nieuwe inter-
netsite. Hopelijk wordt daar ook overzicht geboden, want dat 
zou ons onderscheiden van die orkaan van ander nieuws op 
internet.’

Rineke Voogt, wetenschapsjournalist

In de serie over jong talent bij de Volkskrant 
deze keer Rineke Voogt (24), werkzaam op 
de redactie Wetenschap. ‘De verslaggeving is 
hier gewoon het best.’
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‘Meteen was ik zeeziek, 
maar er kwam wel
een goed verhaal uit’


