
Het leukste wat ik doe, is buiten-
landers Nederlands leren praten. 

Dat doe ik via Gilde Amsterdam, afdeling 
samenspraak. Het vergt een paar uur 
per week. Gilde is opgericht in de jaren 
waarin veel mensen vervroegd konden 
of moesten stoppen met werken. De 
opzet was om ze van de straat te houden 
en iets nuttigs te laten doen. Gilde begon 
in Amsterdam, maar tegenwoordig zijn dit 
soort organisaties in alle grote plaatsen 
actief. 

Ik ben bij samenspraak direct na mijn 
vertrek bij de krant begonnen. Heb intus-
sen mensen gehad uit Indonesië, Nigeria, 

Afghanistan, Oekraïne, Australië, China, 
Irak, Iran en Mexico. Zij leren van mij, ik 
leer van hen. een aantal heb ik kunnen 
helpen bij het inburgeringsexamen. Het is 
dankbaar en vooral ook leuk werk. 

Verder fiets ik (op een tandem) en 
wandel ik (arm in arm, of hand in hand) 
regelmatig met blinden en slechtzienden. 
Fietsen gebeurt vier keer per jaar, wan-
delen zeven keer. een en ander wordt 
georganiseerd door de sportclub voor 

blinden Cormeta. Ik heb grote bewon-
dering gekregen voor de optimistische 
manier waarop mensen die vaak blind 
zijn geboren, in het leven staan. Jammer 
is dat de meesten geen betaalde baan 
(meer) hebben. Bedrijven en organisaties 
vinden het tegenwoordig te ingewikkeld 
om mensen met een visuele handicap in 
dienst te hebben. Ze doen op hun beurt 
dus ook vrijwilligerswerk, vaak voor an-
dere blinden en slechtzienden.

  
ten slotte word ik met name door le 

Champion enkele keren per jaar inge-
schakeld om te helpen bij de organisatie 
van hardloopevenementen, zoals de 
Dam tot Damloop. Dat vergt meestal een 
uurtje of vijf per keer. Dan sta je bijvoor-
beeld op een mooie zondagochtend het 
schaarse verkeer te regelen in de buurt 
van Zunderdorp, of bagage in te zamelen 
bij het Amsterdamse Centraal station. Ik 
doe dat, omdat ik zelf ook jaren heb 
geprofiteerd van vrijwilligers die actief  
waren bij wandeltochten waaraan ik heb 
deelgenomen.

Jan van Capel
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‘Onder de mensen’ is een serie over 
de manier waarop pensionado’s zich nog 
maatschappelijk nuttig maken. Niet ach-
ter de geraniums, maar buiten, onder de 
mensen. tweede in de rij: Jan van Capel 
(71), van 1960 tot 2002 bij de krant. 
Redactie: Adriaan de Boer.
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‘Zij leren van mij, ik van hen’

sander van Walsum: kunstschilder
Nog geen twee maanden geleden haalde 
Sander van Walsum (57) het tot veler on-
genoegen in zijn hoofd de kwaliteit van 
schilderes Marlene Dumas in twijfel te 
trekken. Sinds 1 november heeft hij zijn 
eigen nek uitgestoken met een serie schil-
derijen onder de noemer Zicht op Haar-
lem, zijn eerste expositie.

Eerder had hij al twee romans gepubli-
ceerd. Zijn dagelijks werk is het samen-
stellen van de rubriek Opinie in de Volks-
krant.

Bij de opening van zijn expositie  in het 
Kunstcentrum Haarlem vertelde hij dat hij 
thuis de enige was met kunstzinnige ambi-
tie, tot ongenoegen van zijn ouders. Naast 
Nederlands studeerde hij ook tekenen. 

Hij probeerde ook te schilderen. Maar 
voor zijn stijl - figuratief - waren de ja-
ren zeventig niet de meest vruchtbare. Hij 
hield op met schilderen en ging kunstge-
schiedenis doen. Daarna werd hij journa-
list.

Enkele jaren geleden kwam hij in Haar-
lem te wonen. Een dochter ging het huis 
uit en er kwam een kamer op het noorden 
vrij, die als atelier kon dienen. 

Haarlem gaf hem de inspiratie. In ander-
half jaar tijd schilderde Sander als beze-
ten een hele reeks stadsgezichten. Bij het 
Kunstcentrum kreeg hij de kans ze te laten 
zien. Tot 6 december.      JqJ

Sander van Walsum voor zijn schilderijen bij de opening van ‘Zicht op Haarlem’ in 
Kunstcentrum Haarlem.              Foto Jacques de Jong



In Appel & Boom vertellen zelf in de 
media werkende kinderen van Volks-
knarren over de invloed van hun jour-
nalistieke ouder op huiselijk leven en 
beroepskeuze. Hein Hansen (51), 
verslaggever Nieuwsuur, over de le-
gendarische chauffeur van het ‘pep-
pertje’. ‘Zoals Han ging voor kwanti-
teit, ga ik voor kwaliteit.’
Aflevering 15.

De vraag moet toch gesteld worden, 
dus maar meteen: Waarom heet je Hein 
Hansen?

‘Je wilt nog eens horen waarom Han 
Hansen heette? Omdat de toenmalige 
Volkskrant-hoofdredacteur de naam Jan-
sen, waarmee mijn vader bij Elsevier van-
daan kwam, dermate gewoon vond, dat het 
Hansen moest worden. Dat heeft hij - op 
kosten van de krant, duizend gulden per 
letter - wettelijk veranderd. Ik ben er wel 
blij mee, al is het omdat er nog een Hein 
Janssen - met dubbel s - in de journalistiek 
opereert. Pa mocht zijn voornamen, Hen-
drik Johannes Antonius, houden. Katho-
lieke slagerszoon uit Haarlem, langdurig 
woonachtig in Sassenheim, in de Skoep, 
waar ik als nakomertje, zeven, acht jaar 
na broer en zus, terecht kwam. Iets te laat: 
mijn vader was al dermate uitgewalst dat 
er geen lol meer mee te beleven was. Dus 
toen ik op mijn zestiende met een enorme 
joint en een fles whisky de keuken binnen-
stormde, bleef het rustig. Dat hadden ze al 
eerder meegemaakt.’

In de loop der jaren zijn vele collega’s die 
te rechts waren voor de Volkskrant naar 
Elsevier verhuisd, omgekeerd minder. Zou 
jouw vader ontdekt hebben dat hij linkser 
was dan hij dacht?

‘Ik vermoed dat de krant 
hem gewoon wilde hebben. 
Hij moet op jeugdige leef-
tijd talentvol geweest zijn. 
Ook als pianist en lied- en 
cabarettekstschrijver trou-
wens. Hij was wel een ech-
te PvdA-man. Er hingen bij 
ons verkiezingsposters van 
Joop den Uyl. Hij was lid. 
Rechtervleugel? Kan best. 
Het salonsocialisme, daar was Han wel 
van. Hard roepen, geen reet uitvoeren.’

Wat was zijn glorietijd als journalist?
‘Hij heeft vroeg gepiekt. Was kort co-

ordinator Den Haag, kwam later naar 
Amsterdam. Ging overal over de wereld. 
Indonesië, Amerika. Boekje over Luns 

geschreven, Greet Hof-
mans-affaire gedaan. 
Antillen, Suriname.’

Hij had het goed voor 
elkaar?

‘Weet ik niet precies. 
Hij was een geheimzin-
nig mens. Riep altijd 
“niets belangrijkers dan 
het gezinsleven”. Maar 
wat hij wilde, bedoelde, 
dacht en deed, bleef al-
tijd wat raadselachtig. Je 
kon wel verschrikkelijk 
met hem lachen. Maar 
hij was thuis ook vrij 
humeurig. Vroeger, toen 
een scoop nog een scoop 
was, maakte hij mooie, 
ingewikkelde scoops, hij 
had het wereldrecord 
scoops op zijn naam.

‘Nadat hij algemeen 
verslaggever in Amster-
dam werd - ook vanwege 
zijn gezondheid - ben ik 
hem een beetje kwijtge-
raakt. Ik ken hem uit die 
tijd vooral als iemand die 
vanachter de telefoon het 
laatste file nieuws aan ’t 
verslaan was. Terwijl ik 
dacht: man, ga wat doen! 
Dit is toch helemaal niet leuk? Hij belde 
de godganse dag. Dat deed hij op de krant, 
maar thuis ging hij gewoon door met ‘effe 
een belletje doen’ voor ‘een stukkie van 
een pikkie lang’. Altijd een nieuwtje, dat 
wel. 

‘Voor ons voelde het dat hij er thuis 
nooit was. Naar de Efte-
ling? Niet één keer! Ik heb 
dat gemist, ben dus maar 
andere leuke dingen gaan 
doen. Nee, hij is niet in het 
harnas gestorven. Hoewel, 
hij ging op z’n zestigste in 
de vut, maar op z’n 61ste 
was het klaar. Hartaanval. 
Hij had, na een attack, al 
twintig jaar niet mogen ro-

ken, waar hij nooit overheen gekomen is. 
Hij kon héél slecht tegen z’n verlies. Dat 
rookverbod beschouwde hij als een aanval 
op hemzelf. Hij heeft het gecompenseerd 
met sherry, zij het niet overmatig voor zo-
ver ik weet.’

Zou ‘dat geheimzinnige’ ook wel eens 

wat voor de Binnenlandse Veiligheids-
dienst betekend hebben?

(Schatert) ‘Han had goed contact met ie-
dereen, iedereen kende hem, hij had een 
onwaarschijnlijk groot netwerk. Maar voor 
de BVD? Ik denk het niet. Dat interes-
seerde hem geen reet. Iedereen stond wel 
in zijn bomvolle telefoonboekje. We heb-
ben nog een mooie foto dat hij president 
Kennedy de hand schudt. Hij was veel in 
Amerika, maar wat hij daar deed? Was ik 
te klein voor.’

Hoe ben jij de journalistiek in gerold?
‘Na het vwo eerst pedagogische acade-

mie. Toen psychologie,  jaartje rechten, 
uiteindelijk conservatorium. Na vier jaar 
dacht ik: dit wordt ‘m niet helemaal. Ik 
parafraseer Jan Akkerman met wie ik in 
een triootje speelde. Die zei: “Hein, heavy 
metal met een diploma is een heel lange 
rij voor de sociale dienst”. Dus ik dacht: 
dan maar School voor de Journalistiek. 
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Hein Hansen, over zijn ‘raadselachtige’ vader Han:

effe een belletje doen…

Hein Hansen.              Foto Jacques de Jong
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Utrecht. Inderdaad, een enorme zwerf-
tocht. Kon toen nog. Enorme hoop lol 
gehad.’

Han had blijkbaar geen negatieve in-
vloed op die keuze.

‘Ik wist echt niet wat ik anders moest. 
Citeer ik Lou Reed: ‘Als ik echt geen cd 
meer verkoop, kan ik altijd nog journalist 
worden. De invloed van Han was, gek ge-
noeg, echt nul.  Maar hij vond het waan-
zinnig leuk, helemaal te gek. In het eerste 
jaar, rond 1989, liep ik stage bij Het Pa-
rool, bleef er hangen omdat het er onwijs 
leuk was. Schreef jazzrecensies. Maar ik 
stopte; radio leek me leuker.’

Ben je bewust uit de schrijvende jour-
nalistiek gegaan?

‘Ja. Ik vond schrijven wel leuk, maar 
nogal eenzaam. Ik houd van reuring. Ra-
dio vond ik makkelijker te manipuleren 
dan schrijven, al zou je het andersom den-
ken. En later dan nog beeld erbij: dat vond 
ik écht leuk.

Maar het begon bij KRO radio. Kunst-
programma’s, Brandpunt-radio. Avro, 
eigen programma, infotainment heet dat 
nu, zondagmiddag op Radio 2, met Cilly 
Dartell, live vanaf locaties in Amsterdam. 
Han kwam daar elke week naartoe. Daar 
zei hij dan niet veel over, want hij was 
nooit zo persoonlijk, althans niet tegen 
zijn familie, maar hij vond het fantastisch. 
Ik ook, hoor. Wellicht was het zijn poging 
goed te maken wat ik in m’n jeugd gemist 
heb.

‘Daarna wat televisieprogramma’tjes 
gepresenteerd in de totale marge van het 
bestel, zoals bij SBS6 en Avro. Maar de 
gemiddelde presentator is een nogal ge-
middelde hansworst, omdat hij een appèl 

moet doen op de gemiddelde kijker. Daar-
voor was ik te onconventioneel.

‘Uiteindelijk kwam ik bij NOVA, jaar of 
tien geleden. Nu is het een nieuwsfabriek 
geworden met scoops pompen en de min-
ste bewegende beelden van het westelijk 
halfrond, maar toen was er nog beleid, 
met als gedachte dat er naast hardcore 
journalisten ook een chef Seks en Patat 
nodig was. Dat werd ik. Ik hield me met 
alles bezig wat geen hard nieuws was. 
Kunst en gekke dingen.’ 

Waarom werk je er dan.
‘Ik heb me het camerawerk aangeleerd, 

ben dus een soort camjo. Vlieg de hele 
wereld over, maak leuke, gekke, spannen-
de verhalen, ben er van begin tot eind ver-
antwoordelijk voor: zet koffie, doe het ge-
luid, verzin de mensen die ik wil draaien 
en kom met een verhaal terug. Dat mocht 
van de vorige hoofdredacteur onbeperkt, 
omdat het niks kost en meer oplevert. De 
huidige hoofdredacteur, Joost Oranje, pri-
ma kerel, is zo journalistiek dat hij elke 
frivoliteit wil uitbannen.’

Als congruentie tussen deze appel en 
boom zie ik zorgeloze gretigheid. Blij-
moedige uitstraling.

‘Han had dat? Ja?’

Zeker ten opzichte van veel zwaarwich-
tig denkende, beschouwelijke, politiek 
links-correcte collega’s.

‘Daar herken ik me wel in: het leven is 
te kort om je met zulke details bezig te 
houden. Haags geneuzel - ik vind er geen 
reet aan. Op politieke correctheid zul je 
mij niet betrappen. Ik wil niet zozeer op 
het nieuws zitten, als wel een nieuwe kijk 
laten zien. Dan ga ik naar de wereldvoed-
selramp in Ethiopië en laat zien dat we na 
achthonderd kilometer regen inderdaad 

in een droogtegebiedje terecht komen 
waar om de drie uur een vrachtwagen met 
voedselhulp komt, afkomstig van de iets 
verderop gelegen, door een Indiër opge-
kochte, grootste rijstfarm ter wereld die 
alles aan Cordaid verkoopt.’

Dus heb je ruzie met de hulpdiensten.
‘Ik mag ook nooit meer mee. Naar aan-

leiding van mijn filmpje is de hele actie 
vorig jaar afgeblazen. 

‘Ik voel me niet verwant met wie ook, 
behalve met mensen die nadenken. Dat 
mogen gekke geesten zijn, een beetje af-
wijkend in het leven. Grote geesten han-
gen meestal ergens aan de rand.’

Jullie hebben wel gemeen dat je niet te 
beroerd bent welk onderwerp ook aan 
te pakken.

‘Dat is inherent aan algemene verslag-
geving. Inderdaad, er zijn journalisten die 
zich daar ver boven verheven voelen. 
Toch waren we heel verschillend: Han 
was gesloten, ik ben open. Hij vertelde 
veel, behalve over zichzelf. En hij stelde 
alleen vragen. Inderdaad, niet onhandig 
voor een journalist, maar in je familie 
hoeft dat niet echt. Daar is het leuk als 
je eens wat vertelt, al was het maar over 
het vak. In plaats van: Hoe is het met je? 
Goed. En verder? Lekker.’ 

‘In mij herkende hij later dus wel die 
enorme vrijheid die hij zelf nogal heeft 
gemist omdat hij jong getrouwd was en 
kindertjes kreeg. Ik was op mijn 35ste nog 
vrijgezel, klooide maar een eind heen. Doe 
ik nog, maar nu met salaris. Je vroeg naar 
die gretigheid. Bij Han zat die vooral in 
kwantiteit: elke dag nieuws scoren. Lange 
verhalen deed hij nooit. Ik ben juist meer 
van de verhalende dingen. Het nieuws in-
teresseert me niet zoveel.’

Maurits Schmidt

Han Hansen in zijn ‘peppertje’.
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Han Hansen tijdens het afscheid van Hans Beynon in 1988. Links zijn vrouw Jopie. Ge-
heel links Henk Thomas.                   Foto Rob Josselet



Hoe bevalt de plek waar je zit? 
‘Ongeveer drie dagen per week zit ik op de wetenschapsredac-

tie, de andere twee dagen bij eindredactie - hoewel die logica nog 
wel eens wisselt. In combinatie heb ik er een fulltime werkweek 
aan. Het is een soms chaotische, maar fijne mix. Het leert me 
twee heel verschillende kanten van de krant kennen en dat bevalt 
me goed.

‘De sfeer op de krant is ’s avonds bij een eindredactiedienst heel 
anders dan overdag. Er hangt meer spanning op de redactie. Dat 
vind ik lekker werken. Deadlines zijn voor mij een fijne drijf-
veer. En hoewel ik het allerliefst zelf schrijf, geeft 
eindredactiewerk me een nieuwe blik op tekst, wat 
leerzaam is. Ik houd wel van dat peuterige werk en 
de creatieve rol die je kunt spelen in het presenteren 
van een mooi artikel met een goede kop en intro. 

‘Wetenschap is een heel andere tak van sport, het 
is tof die te leren kennen. De eerste weken las ik on-
derzoeksartikelen met Wikipedia ernaast. In elke zin 
kon ik wel drie woorden opzoeken die totaal geen 
bel deden rinkelen. Het is een nieuwe wereld, zowel 
op journalistiek vlak als wat betreft de inhoud waar-
mee je werkt. En ik vind het leuk daar in te duiken. 
Tegelijkertijd ben ik nog zoekend hoe ik mijn eigen 
achtergrond - internationale betrekkingen - goed kan 
inzetten op die plek.’ 

‘Bij wetenschap help ik nu chef Martijn van Calmt-
hout bij een onderzoek naar de manier waarop on-
derzoeksfinanciering wordt verdeeld over weten-
schappers en wie het grote geld weten binnen te sle-
pen. De informatie over de werking van dat systeem is in stukjes 
verdeeld over een heleboel verschillende mensen en instanties. 
Dat uitzoeken is interessant en lekker graafwerk.’

Het werk? De collega’s?
‘Op beide redacties hangt een goede sfeer. Bij eindredactie heb 

ik altijd het gevoel dat we teamwerk verrichten samen, en de 
avonden vliegen voorbij.’

Hoe ben je hier terecht gekomen?
‘In september vorig jaar liep ik stage bij het katern Vonk. Daarna 

ben ik nog twee maanden stagiaire bij Economie geweest om iets 
meer van het snelle nieuws mee te krijgen. In mei - ik was toen 
vier maanden weg bij de krant -  belde Corine de Vries (mana-
ging editor,  red.) op met het voorstel om een tijdje wetenschap 
en eindredactie te komen combineren. Sinds juni ben ik hier.’ 

Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant? Zo ja: hoe was 
dat gegroeid? 

‘Ja, werken bij de Volkskrant voelde voor mijzelf als een soort 
kwaliteitskeurmerk, een bevestiging dat het journalistieke pad 
iets voor mij zou zijn.

‘Ik had altijd in mijn hoofd dat ik mijn studie politicologie/ 
internationale betrekkingen wilde combineren met schrijven, 
maar wel in de luwte van het nieuws. Toen ik de stagevacature 
van Vonk zag, dacht ik: dat is precies wat ik wil leren en doen. 

Scherpe achtergrondverhalen schrijven, die nieuwe 
dingen laten zien of een nieuw licht werpen op din-
gen die we altijd al zien. Gaandeweg kreeg ik ook 
steeds meer interesse in de meer nieuwsige kant van 
de krant.’

Heb je al een of meer wapenfeiten op je naam 
kunnen krijgen? 

‘In september schreef ik het coververhaal van Sir 
Edmund, over de vraag of de wereld meer dan ooit 
in brand stond. Op dat verhaal ben ik trots. Voor mijn 
gevoel was het dé vraag die constant na-echode na 
de hete zomer met veel conflictnieuws.’

Bij een borrel met redacteuren en freelancers vroeg 
een collega wat ik had gestudeerd. Internationale 
betrekkingen dus. ‘Wat doe je hier dan?’, was zijn 
reactie. Dat artikel in Sir Edmund was voor mij een 
goed antwoord op die vraag.’

Welke verwachtingen heb je? Wat is je ambitie?
‘Buitenlandcorrespondent worden is al heel lang een droom. 

Onderzoeksjournalistiek bedrijven sinds een aantal jaren ook. 
Het liefst zou ik die twee combineren. Ik houd van graven, het 
gevoel dat je mini-expert kunt worden op een deelgebied.

‘Op een abstracter niveau hoop ik in de toekomst vooral verha-
len te maken waarin ik niet alleen mijn eigen nieuwsgierigheid 
mag volgen, maar waarmee ik ook bij anderen nieuwsgierigheid 
kan opwekken. Sorry als dat wazig klinkt.’
 
Hoe denk je over de huidige Volkskrant? De inhoud? 
‘Sinds mijn studententijd lees ik de Volkskrant en ik ben er ge-
hecht aan geraakt. Het is een kwaliteitskrant zonder elitair te zijn.
‘Wel vind ik de krant soms wat teveel leukigheid hebben, met 

bij elk fenomeen een reportage. Wat mij betreft mag dat vaker 
ingeruild worden voor meer informatie en ‘zwaarder’ nieuws.’
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eline Huisman in dubbelfunctie

Ik houd vooral
van lekker graafwerk

In de serie over jong talent bij de Volkskrant deze keer 
Eline Huisman (26), met één been bij Wetenschap, het 
andere op de eindredactie.  ‘een soms chaotische maar 
fijne mix,’ vindt ze.


