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Stapel boeken hoger dan de Ventoux
maandag 13 oktober was de laatste 

draaidag voor de film Ventoux, naar
het scenario van Bert Wagendorp. De 
première is op 25 maart in het Beatrix-
theater te Utrecht. Van zijn boek zijn er bij-
na 150 duizend verkocht. Het is nu ook in 
het Engels uitgekomen. 

Hoe voelt dat, zo’n geweldige verkoop?  
‘De stapel Ventoux’ die inmiddels is 

verkocht, is hoger dan de Ventoux (1912 
meter). Dat zijn veel lezers. Het is leuk 
om te merken dat een verhaal dat je zelf 
hebt bedacht, door zoveel mensen wordt 
gekocht en gelezen.’

Hoe was het om het boek voor film te be
werken?

‘Nee, ik heb de voorstudie voor de film 
en het filmscenario omgewerkt tot boek. 
Dat was leuk: ik ben natuurlijk meer een 
boe ken- dan een scenarioschrijver. Bij het 
schrijven van een boek kun je je onder-
dompelen in het verhaal, bijna in volledige 
vrijheid. Een scenario is meer een puzzel, 
het in elkaar timmeren van een gecom-
pliceerde kast, waarbij je rekening moet 
houden met allerlei wetmatigheden.’

Hoe heb je het maken ervan ervaren? 

Per slot deed je nog van alles tussen door, je 
column, de Tour?

‘Ik doe wel wat dingen naast de column 
en de andere Volkskrant-dingen, maar nou 
ook weer niet zo heel veel. De een heeft 
een volkstuin, ik ben hoofdredacteur van 
het wielertijdschrift De Muur. Het schrij-
ven aan een boek gebeurt meestal in de 
zomer, of op andere vrije momenten.

‘Een week heeft 148 uur, daarvan slaap ik 
er 56 en ben ik er 45 bezig voor de Volks
krant. Houd je er nog 48 over. Ik hoor 
natuur lijk niet bij die generatie journalisten 
die elke dag vier uur in het café zat te zwet-
sen. Ik kan vrij gedisciplineerd zijn, als het 
moet. 

‘Maar het allerbelangrijkste is dat ik er 
ontzettend veel lol aan beleef, het is geen 

werk of opoffering. ‘s Ochtends opstaan in 
de wetenschap dat je die dag lekker aan een 
verhaal mag schrijven, is geweldig.

‘Met het opnemen van de film heb ik me 
niet bemoeid. Het is nu aan anderen om het 
verhaal te vertellen, via het medium dat zij 
beheersen en ik niet. Ik ben wel veertien 
dagen in de Provence geweest toen daar 
werd gedraaid, samen met vriendin Wilma 
de Rek en vrienden. Maar dat was, behalve 
om zelf te fietsen en wijn te drinken, meer 
om te kijken hoe dat nou eigenlijk werkt 
met zo’n film. Dat was fascinerend. Ik 
kreeg een enorme bewondering voor regis-
seur Nicole van Kilsdonk. Wat een onvoor-
stelbare klus. Dat de Ventoux speciaal voor 
de film vijf dagen was afgesloten, vond ik 
ook wel speciaal.’

Heb je al een volgend boek in gedachten, 
of meteen maar een film?

‘Ik ben me aan het inlezen voor een vol-
gende roman, maar dat is echt een lange-
termijnproject. 

‘Tussendoor ben ik met mijn dochter 
Hannah bezig met het schrijven van een 
boek over Vaders en Dochters. Wordt heel 
erg leuk, denk ik. Komt ruim voor volgen-
de Vaderdag uit, dus je dochter weet alvast 
wat ze voor je moet kopen.’                 JqJ

Bert Wagendorp 

‘Ondanksdeonderlingecompetitie,altijdfeest’

Jan van Galen

‘Eigenlijk had ik acteur willen wor-
den. Maar dat paste niet zo in mijn 
milieu. Dus werd het de School 

voor Journalistiek in Utrecht. Dat leek een 
logische keus. Voor de schoolkrant inter-
viewde ik destijds een vroegere dj van Ra-
dio Caroline, Robbie Dale, die voor de Tros 
werkte. Dat ging zo lekker, dat ik dacht ‘dit 
moet ik gaan doen, later’. Maar ik werd uit-
geloot - dat jaar heb ik bij de Amsterdamse 
trombosedienst gewerkt. 

‘Toen ik op de School voor Journalistiek 
zat, kreeg ik al snel een baantje op de spor-
tredactie van Het Vrije Volk. Ik mocht ver-
slagen maken van Rotterdamse clubs die 
in de regio Amsterdam speelden. Daarna 

deed ik voetbalwedstrijden voor dagblad 
Trouw, plus een avond per week bureau-
werk. Dat liep lekker, toen ik klaar was met 
de SvdJ had ik direct een baan bij Trouw. 
Een prachtige tijd. Er gebeurde van alles. 
De Molukse treinkaping, de val van het 
kabinet Den Uyl. 

‘Ik werkte samen met jonge jongens als 
Wim Jansen, Frits van Exter, Frans Dijk-
stra, met jou en Wim de Hair. Een vrien-
denclub. Waarschijnlijk de meest onge-
compliceerde tijd van mijn journalistieke 
leven. Later ging ik meer radio- en tele-
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Jan van Galenkwamin1980naardeVolkskrant.Hijdeederdemedia,
omroeppolitiek. Zijn volgende stapwas naar de radio, om bij de KRO
zijn ideeën in praktijk te brengen. Zijn oud-collega Peter van den Berg 
vroeg hem naar zijn ervaringen.
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visiewerk doen voor de krant; ik volgde de 
omroeppolitiek. 

‘In het najaar van 1980 kwam ik bij de 
Volkskrant: daar deed ik ook radio, tv en 
omroeppolitiek. Dat was niet makkelijk. 
Ik had te maken met de erfenis van Peter 
van Bueren, die had een traditie neergezet. 
Jan Blokker, ook nogal thuis in de om-
roepwereld, was adjunct. Ik heb in die tijd 
behoorlijk strijd moeten leveren. 

‘Er was vaak kritiek, soms was de toon 
tamelijk zuur. Je kunt echt wel zeggen 
dat het een slangenkuil was. De competi-
tiedrift was erg sterk. Die na-ijver heb ik 
bij de Volkskrant wel het sterkst gevoeld. 
Waarom ik dan toch naar de Volkskrant 
ben gegaan? Als je bij AZ of Heerenveen 
voetbalt en je kunt naar Ajax, doe je dat ge-
woon. Zo dacht ik er ook over. 

Satelliet
‘Ik had een paar keer de opening van 

de krant met de nieuwe ontwikkeling van 
satelliet-televisie. Daarvan had in die tijd 
nog nooit iemand gehoord. Je moest op 
de krant erg je best doen om uit te leggen 
dat dat van groot belang was. Het leidde 
wel tot commotie: er werden Kamervragen 
gesteld, satelliet-tv kon wel eens de onder-
gang worden van het publieke bestel. Een 
leerzame, maar moeilijke periode was het.

‘Daarna stapte ik over naar de stadsre-
dactie waar ik samenwerkte met Eric Hen
driks en Ernst Clowting. Mooie primeur 
had ik over het dalven bij het politiekorps. 
Dalven? Op het hoofdbureau van politie in 
Amsterdam lag een geheim rapport, hup, 
dat ging mijn tas in. In wezen ging het om 
corruptie bij de politie. Bij een sigarenwin-
kel die veel te lang open bleef, kneep de 
politie een oogje toe: kregen de dienders 
twee sloffen sigaretten. Hotels die de regels 
overtraden, garages die illegaal olie dump-
ten, overal kreeg de politie iets toegestopt. 
Toenmalig burgemeester Van Thijn moest 
vanwege de publicatie van vakantie terug-
keren. 

Geen bonnetje
‘En natuurlijk de krakersrellen in die 

periode; later de ontvoering van Heine-
ken. Dat was niet altijd even makkelijk: de 
Volkskrant deed niet veel aan misdaad, De 
Telegraaf zat met vijftien man achter die 
ontvoering aan, wij met twee.

‘Ik heb toen ook eens een story gehad 
met een heroïneprostituée, die ik ergens 
achter het Centraal Station had opgepikt. 
Jan Blokker vond het fantastisch, want 
de Volkskrant drong nauwelijks door in 
de echte krochten van de samenleving. Ik 
moest haar natuurlijk wel betalen, vijfen-
twintig gulden. Ik had geen bonnetje, dus 
het werd nog een hele heisa om dat geld 
terug te krijgen. 

‘Op een vrijdagavond in december 1983 
brak er brand uit in gok- en seks-club Casa 
Rosso op de Wallen. De krant was al bijna 
dicht. Er vielen dertien doden. De onder-
wereld daar had een eigen ordedienst, je 
kon er bijna niet bijkomen. Mobieltjes wa-
ren er nog niet, tekstverwerkers evenmin. 
Ik moest het stukje doorbellen vanaf loca-
tie. Een dronken kerel stond een kwartier 
te kwetteren in een telefooncel; ik heb hem 
een tientje gegeven om het stukje nog op 
tijd door te kunnen bellen naar de krant. 

Hesp
‘De band onder de redacteuren was erg 

sterk. Ik kon het goed vinden met collega’s 
als Victor Lebesque, Sietse van der Hoek, 
Nico Goebert en Willem Beusekamp. Na 
het werk ging je direct door naar Hesp, 
en daar zat je dan vaak tot sluitingstijd. 
Vaak gingen we daarna nog wat dieper de 
stad in. We gingen ook met een groep van 
een man of tien naar belangrijke wedstrij-
den van Ajax in het Olympisch Stadion. 
Via mijn vader, Nico van Galen, destijds 
voorzitter van de sociëteit Olympisch Sta-
dion Amsterdam, konden we kaarten be-
machtigen. Prachtig vonden we het, vooral 
als Ajax verloor. 

‘In het najaar van 1986 ben ik vertrokken 
bij de krant. Ik wilde wat anders, voelde 
me aangetrokken tot Hilversum en werd 
verslaggever voor Echo, de radio-actuali-
teitenrubriek van de KRO. Een geweldige 
tijd ook. Er gebeurde ook veel: de val van 
de Muur, Roemenië. Voor de omroepgids, 
Studio, maakte ik reportages, later zijn we 
met ontbijt-televisie begonnen, ook nieuw. 
Van daar uit ben ik nieuwe programma’s 
gaan bedenken en opzetten, ik was re-
dacteur en producent. Later ben ik voor mi-
jzelf begonnen en was de KRO mijn beste 
klant. Ik maakte profielen van be kende 
Nederlanders. 

‘In de tussentijd publiceerde ik twee 
boeken. In 1996 over de misstanden rond 
het gehandicapte meisje Jolanda Venema, 

dat jaren naakt geketend werd in een in-
richting, en in 2009 In Bed met John en 
Yoko. Vervolgens kwam ik terecht bij RTV-
Noord Holland, waar ik vijf jaar hoofd 
was van de gevarieerde programma’s op 
radio en tv. Een nieuwe hoofdredacteur en 
directeur besloten verder alleen nieuws te 
gaan brengen - daar had ik geen zin meer 
in. Toen heb ik een sabbatical genomen. 

Sport en Samenleving
‘Eind jaren negentig, toen er sprake van 

was dat het Olympisch Stadion zou worden 
afgebroken, liep de sociëteit, met allemaal 
oudere heren die kegelden en kaartten, ook 
op zijn laatste benen. Ik heb toen bij hen 
audiëntie gevraagd en de club nieuw leven 
ingeblazen. Er ontstond een debatingclub 
Sport en Samenleving, die bijeenkomsten 
organiseerde voor ongeveer tweehonderd 
leden. Daarvoor heb ik vaak avonden ge-
presenteerd. Daaruit kwam ook de reünie 
voort van oud-spelers van FC Amsterdam 
in 2007, die nog een wedstrijdje speelden 
in het Stadion. Zat toch nog een deel van de 
Marathontribune vol om naar al die oudjes 
te kijken.  

Altijdfeest
‘Ik ben nu 61 en heb mijn eigen bedrijfje 

weer van de grond getild. Ik ben in onder-
handeling met de KRO over een achtdelige 
serie. Maar het is anders nu. Ik doe alleen 
nog dingen waarvan ik blij word. Elke dag 
meedoen in de ratrace hoeft van mij niet 
meer. Maar helemaal klaar ben ik nog niet. 

‘Als ik erop terugkijk, was de leukste 
periode bij Trouw en de Volkskrant. De 
onderlinge contacten, waaruit grote vriend-
schappen ontstonden; de tijdgeest. Het 
waren nogal enerverende jaren, de samen-
leving was nog een stuk onrustiger dan nu. 
Ik was vrijgezel, je leefde op de krant en 
daarna in Hesp. Ondanks die hele competi-
tiedrift was het toch altijd feest.’

Peter van den Berg
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Jan van Galen in 2009 in de uitzending van Pauw en Witteman over het boek ‘In bed 
bij John en Yoko’. Foto Vara



In Appel & Boom vragen we kinderen 
van Volksknarren naar de invloed van 
hun journalistieke ouder op huiselijk 
leven en beroepskeuze. Misja Stein-
metz (41), redactioneel vormgever
enfotoredacteurbijTrouw, isdochter
van Bert. Is Bert wel een Volksknar? 
HijheeftveellangerbijHetParoolge-
werkt (31 jaar: 1977- 2008) dan bij de 
Volkskrant (9 jaar: 1968-1977). maar 
vooruit,deimmermontere,optalvan
frontenactievepensionadoBert isze-
ker een trouwe Knarrenborrelaar. 
Aflevering13.

Wat denk je, voelt Bert zich meer Pa-
roliebol of Volksknar?

‘Paroliebol, zeker. Maar ik heb hem niet 
bewust meegemaakt bij de Volkskrant. Hij 
heeft het wel verteld, maar ik kan het me 
niet herinneren. Toen we nog in Nieuw-
vennep woonden, werkte hij waarschijnlijk 
bij de Volkskrant. Toen we in Hoofddorp 
gingen wonen, zat hij al bij Het Parool. 
Pas rond m’n achtste, negende werd ik me 
ervan bewust dat Bert bij de krant werkte. 
Voor die tijd zijn het gewoon je ouders, pas 
daarna ga je je afvragen wat ze eigenlijk 
verder doen. Mijn moeder, Marjan, was 
ooit lerares op een huis-
houdschool, zij werkte la-
ter bij de thuiszorg.’

Jij koos ervoor bij pa in 
het vak te gaan.

‘Toen ik moest kiezen 
was het: School voor de 
Journalistiek of Kunst-
academie. Ik hoorde dat 
de School in Utrecht een 
nieuwe studie had geïntroduceerd die 
beide een beetje combineerde: ‘redactio-
nele vormgeving’. Het ging over beeld en 
vormgeving, naast journalistieke vakken. 
Ik heb die school doorlopen zonder geleerd 
te hebben een stuk te schrijven. Ik voel me 
dan ook helemaal geen journalist.’

Vormgever? Art director? Kunstenaar?
‘Fotoredacteur ook. Ik doe alles wat met 

beeld en vorm te maken heeft. Ooit heb ik 
wel eens wat geschreven, maar dat was een 
reisverhaal.’

Heb je dat kunstzinnige van huis uit?
‘Weet niet. ’t Zit niet echt in de familie. 

Eén oom is grafisch vormgever. Zelf hield 
ik erg van tekenen, ik houd van prints. Ik 
zou overal kunnen werken als vormgever, 
maar vind nieuws en kranten wel erg leuk. 
Dus dat heb ik echt van Bert. Bij ons la-
gen overal stapels kranten, de hele dag 

stond het Journaal aan. Alle actualiteiten-
programma’s. Nieuws en kranten. Paplepel 
dus. Mijn slaapkamer lag pal onder Berts 
werkzolder. Typemachine dus. Ik ben járen 
in slaap gevallen met dat getik, dat gerám 
op die toetsen. En dan de ‘ting’ bij een 
nieuwe regel of alinea. Net als andere ouwe 

mannen, zoals bij Trouw, 
ramt hij nog steeds met twee 
vingers op het toetsenbord 
van de computer. Ik herinner 
me ook dat hij zijn stukken 
doorbelde, inclusief “punt, 
komma”. Zo las hij alles met 
elk leesteken voor aan iemand 
bij de krant, die dat dan weer 
uittikte.’

Zat Bert toen in Den Haag?
‘Ik ben in elk geval een paar keer in de 

Parkstraat geweest. O ja, hij heeft ook nog 
even voor een defensiekrant gewerkt. Dat 
vond hij niks, te veel pr.’

Het kunstzinnige van Bert uit zich in 
koorzang.

‘Klopt, hij zit in een koor. En hij heeft nog 
wel eens met mijn dochter opgetreden in 
een theatervoorstelling.’

Hoe lang werk je bij Trouw?
‘Echt lang. Zestien jaar. Foto en Vorm-

geving zijn nu een geïntegreerde redactie. 
Bij Het Parool heb ik nog vakantiewerk 
gedaan. Tenminste, bij het archief voor de 
drie kranten, dus ook Volkskrant en Trouw. 
Foto’s opzoeken in een draaikast. Daarna 
heb ik nog twee jaar als vormgever bij Het 
Parool gewerkt. Bij Paul van der Steen. 
Bert werkte er allang. Matthijs van Nieuw-

kerk zat er nog. Compleet andere sfeer dan 
bij Trouw later. Turbulenter. Bij Trouw 
praatte ik te hard, en het ringetje moest uit 
m’n neus. Er werd veel minder gelachen. 
Dat is nu gelukkig wel anders. De strenge 
refo’s zijn weg. Hoewel het toch weer niet 
zo vrolijk is als tijdens Frits van Exter.’

Fotograaf Jacques de Jong vervoegt zich, 
schudt bedenkelijk zijn ook hoofdredactio-
nele hoofd als hij hoort dat én Bert én Misja 
eigenlijk Paroliebollen zijn. Maar als Misja 
hem vraagt of hij Volkskrantfotograaf was, 
veert hij op: ‘Nee, ik was Berts baas toen 
hij binnenkwam bij Binnenland, eind jaren 
zestig. Heb hem nog leren koppen maken. 
Bert was daar heel precies in.’

Is het voor een vormgever van belang 
wat een koppenmaker heeft bedacht?

Misja: ‘Zeker! Daar heb je veel mee te 
maken. Twee jaar geleden heb ik de nieu-
we weekendbijlage van Trouw opgezet. 
Bedachten we samen met de eindredactie 
koppen. Dat was meer tijdschriftachtig. 
Tegenwoordig is het zo dat ik inteken wat 
ik opkrijg via lijstjes, en daarna moet de 
eindredacteur zorgen dat de kop erin past. 
Vroeger moest de vormgever zich meer 
aanpassen, door letters in te krimpen bij-
voorbeeld. Opmaak en eindredactie wer-
ken dus veel meer samen.’

Grappig dat je zegt dat je je geen jour
nalist voelt, terwijl je toch in het hart zit.

‘Het is wel journalistiek, maar ik ben geen 
journalist. Als je ervoor kiest bij een krant 
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misja Steinmetz over haar heel precieze vader Bert:

‘Pap,ikbenaan‘twerk!’
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‘Aangenaam eigenwijs.’ Zo omschreef 
mentor Arjen Veldt zijn leerling 

Jacques de Jong van de Fotoclub Haar-
lem vrijdag 10 oktober tijdens de opening 
van de foto ten toonstelling over de Noor-
dermarkt in de Amsterdamse sociëteit de 
Tweede Uitleg. ‘Hij maakt zich er niet 
makkelijk vanaf; is niet snel tevreden’, ver-
woordde de docent zijn mening over diens 
oudste cursist (75). 

Jacques de Jong toog met vijf andere 
fotografen van de Fotoclub Haarlem vier 
achtereenvolgende maandagen naar de 
Amsterdamse Noordermarkt om het leven 
op de markt en zijn bezoekers vast te leg-
gen. Dat resulteerde in dertig kleurenfoto’s 
die tot 12 november worden geëxposeerd. 

‘De ambitie gaat verder dan alleen mooie 
foto’s maken’, verduidelijkt de introductie 
aan het begin van tentoonstelling. Drie van 
de zes fotografen van de groep zijn semi-
prof (twee journalisten en een vormgever), 
een van het stel wil beroepsfotograaf wor-
den, bleek tijdens de presentatie van de zes 
cursisten. 

‘Waarom fotograferen?’, vroeg journa-
list De Jong zich af. ‘Schrijven is leuk, dat 
is het vastleggen van gebeurtenissen en 
beelden in het geschreven woord. Ik teken 
ook al jaren, vooral portretten van colle-
ga’s. In het verlengde van dat tekenen, ligt 
fotograferen.’

Zijn medecursisten van de fotoclub, Hetty 
Bruinse, Riksta Dorhout, Dorte Hopmans, 
Inge Kaagman en Remke Warnaar, werden 
tijdens de opening (De Jong op gitaar, bij-
gestaan door Jozeph Vlaar op klarinet) aan 
de tand gevoeld. 

Hopmans is vormgeefster: ‘Ik had plaatjes 
en beelden nodig bij het vormgeven, dus 
heb ik dat zelf ter hand genomen.’ Warnaar 

kreeg ‘de magie van de fotografie met de 
paplepel ingegoten’, haar vader beoefende 
het beroep ook. Ze groei de min of meer op 
in de donkere kamer.

Bruinse – ook journalist – begon al op 
haar elfde met fotograferen, met ‘een Ko-
dakgeval’, waarbij ze ‘haar vinger steevast 
voor de zoeker hield’. Ze ziet in fotografie 
het vastleggen van de steeds sneller voort-
gaande tijd. ‘Zo’n Noordermarkt, een 
vrouw die wiebelend met allemaal bloe-
men op haar fiets voorbij komt.’  

Fotografe Inge Kaagman is door het foto-
graferen beter leren kijken naar mensen en 
objecten. ‘Het zien van de kleinste details, 
ik kan daar heel gelukkig van worden.’ 
Dorhout, begonnen met fotografie op de 
Volksuniversiteit, heeft de ambitie beroeps 
te worden. ‘Mensen en hun passie vastleg-
gen, hun eigen natuurlijke uitstraling in 
hun eigen omgeving.’

Tijdens de opening van de expositie wa-
ren enkele Volksknarren aanwezig, zoals 
Victor Lebesque en zijn vrouw Tine, Ine
ke Jungschleger, Maria Hendriks en Jan 
van Capel.        

Peter van den Berg

DeTweedeUitleg,NieuweLooiersstraat29.
Expositie geopend di 13-17, do 10-12 en
13-17,vr13-17.Tot12november.

te werken, vind je het een leuk vak, hou je 
er echt van. Dús ben je journalistiek bezig. 
Anders had ik wel bij de Elle gewerkt.’

Hoewel je bij eindredacteuren toch in
vloed wilt hebben op de kop.

‘Maar dan gaat het nog steeds om de 
vorm, niet om de inhoud. En samenwer-
king is er altijd.’

Bert was, is als zodanig pijnlijk precies. 
Als hij een krant opensloeg, moesten de 
hoeken precies op elkaar liggen. Heb jij 
dat ook?

‘Absoluut niet. Wel in mijn werk, maar 
verder ben ik een enorme sloddervos. Mijn 
kranten waaien eerder weg tijdens het le-
zen. Wel handig, dat precieze. Maak je wei-
nig fouten. Nee, het is niet op het neuroti-
sche af bij Bert. Thuis valt het bijvoorbeeld 
wel mee.’

Daar komen gelijkmatigheid en vriende
lijkheid bij.

‘Hij is ontzettend aardig. Hartelijk. Als 
vader ook absoluut niet streng of onaardig. 
Als opa is hij ook echt fantastisch. Hij wil 
mensen altijd iets leren. Kan dan erg lang 
van stof zijn. Dat is een beetje vervelend. 
Hij kan bellen, heel aardig, op m’n werk. 
Als ik op de fotoredactie zit, heb ik vaak 
niet eens tijd om te eten. Dat zeg ik dan 
wel eens:”Pap, ik ben aan ’t werk.” Zegt 

hij: “Stoor ik?” Zeg ik: “Het kan wel heel 
even.” En dan komt er een héél verhaal 
over wat voor hem als thuis zittende gepen-
sioneerde, met veel tijd natuurlijk, van het 
grootste belang is, maar waarvan ik op dat 
moment denk: kan dat niet effe wachten, 
pa?’

Hebben jullie al met al wel over het vak 
gepraat?

‘Niet heel veel. Wat ik wel irritant vond, 
is dat hij altijd de journaals wilde bekijken, 
ook als ik The Ateam wilde zien. Mijn 
moeder rechtvaardigde dat: Pappa moet 
echt alles volgen. Als journalistenvrouw 
moet je veel geduld hebben, en het niet erg 

vinden dat je partner altijd aan het werk is. 
Ik weet nog dat een verjaardagsfeestje van 
mij voortijdig werd afgebroken omdat de 
eerste Golfoorlog uitbrak. Daar moest al-
les voor wijken; Bert was toen chef Bui-
tenland. Mij interesseerde dat niets: hoe erg 
kon het zijn dat mijn partijtje ervoor werd 
opgebroken.

‘De paar keer dat ik wat heb geschreven, 
heb ik het hem wel laten lezen, uiteraard. Ik 
heb het met hem wel over mijn werk, maar 
ook met mijn moeder. Het ligt wat te ver uit 
elkaar wat hij en ik doen. Hij kan mij niet 
adviseren over vormgeving, en ik hem niet 
over journalistiek, over tekst.’

Maurits Schmidt

Misja Steinmetz als stagiaire bij Het Parool. Naast haar vader Bert 
Steinmetz, die er toen ook werkte.                             Foto Wubbo de Jong

Fotoclub Haarlem. Van bovenaf Hetty 
Bruinse, Inge Kaagman, Riksta Dorhout, 
Remke Warnaar en Jacques de Jong. 

FotoRonTheunissen

Foto-knar 
exposeert
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