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Schaken en aanverwante aberraties
‘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. Vierde in de rij: Jan Joost 
Lindner (71), van 1961 tot 2002 bij de 
Volkskrant, voornamelijk als politiek com-
mentator. In 2003 verscheen daarover zijn 
boek  ‘Het tweede kabinet-Den Uyl’. Maar 
al bijna zestig jaar speelt hij schaak en 
aanverwant. Redactie: Adriaan de Boer.

IK HEB te veel hobby’s om op te noe-
men maar de belangrijkste, ook qua 
tijdbesteding, vormen de denkspor-

ten. Als vanouds is dat schaken, met in-
terne en externe competities (wel op een 
wat lager niveau dan in de jaren zeventig 
en tachtig), minstens twee partijen per 
dag naspelen, plus deelname aan interna-
tionale seniorentoernooien.

Recentelijk hadden we het WK voor 
deelnemers van 65 jaar en ouder. Het 
Nederlandse team van vier oude knarren 
werd voorlaatste - van de tien. 

Aan ‘gewoon’ schaken besteed ik ruim 
tien uur per week. Daarnaast doe ik aan 
Chinees schaak, Japans schaak, Go en 
Mahjong in min of meer georganiseerd 
verband. Eens in de twee weken komt 
bij mij thuis een klein groepje bijeen (‘De 
dronken olifant’) voor het beoefenen van 
deze Aziatische denksporten. Het zijn 
wat schaakmedewerker Gert Ligterink 
de ‘aberraties’ noemt (denksporten die 
aan de andere kant van de planeet meer 
gespeeld worden dan ons schaak).

Sinds mijn vervroegde pensionering 

(ik was indertijd 58) heb ik twee boeken 
geschreven, ‘Het tweede kabinet-Den Uyl’ 
(dat er niet kwam) verscheen in 2003 en 
‘Ludieke uren’ (ondertitel: ‘Een dwarse 
kijk op bord- en kaartspelen’) in 2005. Ik 
heb me nooit een seconde verveeld. 

Ik ben mijn hele leven al een spelletjes-
gek en heb bij de krant ooit een boekje 
laten maken onder de titel ‘De spelletjes-
gek’. Het bevat een lange serie die ander-
half jaar liep over bord- en kaartspelen. 
Homo ludens. 

Na mijn afscheid van de krant in april 
2002 breidde ik die uitgave uit voor mijn 
tweede boek, ‘Ludieke uren’, dat een rui-
mere en meer studieuze opzet kreeg. 

Tot voor kort heb ik wekelijks bij een 
bridgeclubje gespeeld. Schaken echter 
is al bijna zestig jaar mijn belangrijkste 
hobby (naast destijds de politieke journa-
listiek), met interne en externe clubwed-
strijden en seniorentoernooien. 

Ik speel een stuk zwakker dan toen 
ik rond 1980 tegen Timman en Kortsjnoi 
speelde, maar nog steeds redelijk. En 
zeer voor mijn plezier.

Jan Joost Lindner

NOG EEN PAAR DAGEN en het 
is gedaan met de (bijna) 
gratis kranten 

voor de gepensioneerden 
bij de dagbladen van De 
Persgroep. De huidige per-
soneelsleden houden wel 
één krant naar keuze voor een tientje per 
kwartaal, maar verliezen een eventueel 
tweede ‘tientjes-krant’. Zoals eerder 
gemeld, heeft de directie besloten per 1 
januari geen korting meer op de kranten 
te geven. 

Dit hangt samen met een versobering 
van de zogenoemde werkkostenregeling 
waardoor bedrijven minder voordeeltjes 
mogen geven aan het personeel. Onder 
deze regeling vallen ook de gepen-
sioneerden. Over alles wat meer wordt 
uitgegeven aan leuke dingen dan 1,2 
procent van de totale loonsom moet 80 
procent belasting worden betaald. En dat 
zou te veel in de papieren lopen.Tot nu 
toe mocht tot 1,5 procent van de loonsom 

als zodanig worden besteed. 
Bij andere bedrijven 
wordt in dit verband 
gesneden in andere voor-

deeltjes. Zo is bijvoorbeeld bij 
NS het aantal vrije reizen dat gepen-
sioneerde NS’ers per jaar mogen maken, 
fors ingeperkt. Dit veroorzaakt daar uiter-
aard onrust. Ik kan me ook voorstellen 
dat bij een bedrijf als Bols de wekelijkse 
gratis fles jonge jenever (als die tenmin-
ste zou bestaan) wordt geschrapt en bij 
een bloemenexporteur de gratis bos bloe-
men.

Een hernieuwde poging om bij de afde-
ling personeelszaken van De Persgroep 
nadere uitleg te krijgen, is op niets uit-
gelopen. Er kwam geen reactie op een 
mail met vragen en wie belt krijgt te 
maken met computergestuurde bandjes.

 Dat laatste geldt kennelijk ook voor 
mensen die hun tientjesabon nement wil-
len omzetten in een echt abonnement. Ik 
hoorde van verschillende collega’s dat 
ze na vele minuten aan de lijn te hebben 

gehangen, van verdere pogingen hebben 
afgezien.

Marc Laan die als nog werkzame jour-
nalist bij Het Parool dichter bij het vuur 
zit, heeft wel contact gehad. In de jongste 
uitgave van zusterblad De Paroliebol 
heeft hij een opmerkelijke alinea: ‘Aan 
de gratis krant voor personeelsleden, 
stagiairs en gepensioneerden komt 
overigens geen einde door de nieuwe 
belasting regel, verzekert Personeelszaken 
ons desgevraagd. Veel gepensioneerden 
hebben levenslang recht op een gratis 
krant.’ 

Ik zou wel eens willen weten wie dat 
zijn.

In het Paroliebol-verhaal staat verder 
dat de redactiecommissies van de Volks
krant, Trouw en Het Parool gezamenlijk 
een beroep hebben gedaan op Frits Cam-
pagne, de baas van Persgroep Nederland, 
om zich nog eens te bezinnen op de 
tientjes-krant. Of dit tot enig resultaat 
heeft geleid, is nog niet bekend.

Jan van Capel

Kwestie voordelige krant nog onduidelijk
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In Appel & Boom vertellen zelf journalis-
tiek werkende kinderen van Volksknar-
ren over de invloed van hun ouder(s) op 
huiselijk leven en beroepskeuze. Tamar 
Sipkes (Haarlem, 21 jaar), dochter van 
Max, die ooit als correspondent voor de 
Volkskrant Noord-Holland deed. Aflevering 
nummer 16.

TAMAR was nog niet geboren toen 
vader Max voor de Volkskrant 
werkte. Ze woont nog afwisselend 

bij haar moeder en bij hem, in een stijl-
volle voormalige school in Haarlem. Max 
is bij het gesprek. Hij werkte in de jaren 
tachtig een jaar of drie, vier voor de krant 
als slecht betaalde correspondent Noord-
Holland, opvolger van Hans Kops. 

Max kreeg een bedragje per maand, 
honderd gulden of zo, en een nog kleiner 
bedragje, 25 of 50 gulden, per stukje. Hij 
schreef graag voor Dag In Dag Uit, dat 
betaalde beter. Tamar herinnert zich dat 
Max bij de radio werkte. Ze voelt zich wel 
Volkskrant-appel, al is het maar omdat zij 
een abonnement op de Volkskrant heeft. 
Ze leest hem op papier en elektronisch.

Wat zijn je eerste herin-
neringen aan het jour-
nalistieke bestaan van je 
ouders?

‘Mijn moeder, Annet 
Niterink, was hoofdredac-
teur van 101 Woonideeën, 
waar ik ook nog wel voor 
heb gewerkt.”

Die achternaam kennen we van Tosca.
‘Haar zus. Mijn tante dus, de actrice.’
Max: ‘Ik heb Annet opgeleid in de Volks-

kranttijd. Op mijn kantoortje schreef ze 
menig stukje onder mijn naam.’

Tamar: ‘Dus eigenlijk heeft mijn moe-
der ook voor de Volkskrant gewerkt. Ze 
schrijft goed.’ Max: ‘Ze kon niet schrij-
ven. Ze heeft het wel héél snel geleerd.’

Tamar: ‘Het blad houdt nu op. Sanoma, 
ja. Mijn vader helpt mij ook wel met mijn 
stukjes.’ 

Daar heb je tijd voor, Max?
‘Ik ben afgekeurd. Ik werkte op het laatst 

bij de NOS, nieuwsredactie, aan de radio-
kant. In de Volkskranttijd kwam ik ook bij 
de VPRO, als freelancer. Vara, Veronica; 
altijd in de nieuwssfeer, Kon dat combi-
neren: voor de Volkskrant de geschreven, 
voor de Vara de radiovariant. Financieel 
iets aantrekkelijker.’

Tamar herinnert zich dus 
vooral de radiotijd van Max.

‘Hij gaf wel cursussen radio-
maken aan NOS-journalisten. 
Kwam hij bij ons op de ba-
sisschool oefenen. Mocht ik 
meedoen. Geweldig, met zo’n 
koptelefoon en microfoon 
door de school heen. Ik mocht 
ook een keer Ali B intervie-
wen, voor Veronica. Dan vond 
ik mezelf wel belangrijk.’

Trigger om zelf de journalis-
tiek in te willen?

‘Dat niet. Ik wilde eerst van 
vmbo naar havo, want dat zou 
je nodig hebben voor de to-
neelschool waar ik misschien 
heen wilde. Ik was slecht in 
geschiedenis. Ik deed de toets 
fout, maar verzon er wel bij-
zondere lulverhalen bij. Daar-
om gaf de lerares me een vol-
doende, plus het advies iets 
met schrijven te doen. Dus ik 
ging maar eens kijken op de 
School voor de Journalistiek 
in Utrecht, met m’n ouders. 

Ik was meteen 
om, maar te laat 
voor de toela-
tingstoets. Ad-
viseerde mijn vader: stuur 
een motivatiemailtje. Werd 
ik toch aangenomen, zon-
der toets. Ik weet nog niet 
waardoor. Mijn ouders zijn 

allebei autodidact. Mijn vader heeft zelfs 
de middelbare school niet afgemaakt. Ik 
ben de hoogst opgeleide thuis. Ik loop 
stage, zit in mijn laatste jaar. Bij het Haar
lems Dagblad, dat nog steeds pretendeert 
de oudste krant er wereld te zijn.’ Max: 
‘Daarmee is een beetje gedonderd.’

Max, jij hebt er ook gewerkt.
‘Frans Nypels heeft me er aangenomen. 

Ik was offsetdrukker bij een linkse druk-
kerij. Maakte voor de lol A4-krantjes met 
maatschappelijk geëngageerde kritiek op 
het Haarlems Dagblad, een establish-
mentkrant vonden wij. Nypels stond in-
eens op de stoep: “Als jij het beter weet, 
kom je maar bij mij werken.  If you can’t 
beat them, join them, inderdaad. Nypels 
heeft me alles geleerd wat ik later weer 
heb afgeleerd. Vanwege zijn politieke en-
gagement werd hij het veertigste raadslid 
genoemd. Rechtervleugel PvdA. We wa-
ren altijd water en vuur, maar mochten 
elkaar wel; hij was wel een echte jour-

nalist! Zo werd ik ook wel gezien. Na de 
leerlingstatus bleef ik er drie en half jaar 
in vaste dienst. Toen ontsloeg Nypels mij. 
Mijn rol was die van een felle, politieke 
verslaggever. De krant wilde de kabelte-
levisie op, maar ‘de politiek’ zou alleen 
bewilligen als Sipkes eruit vloog.’

Daar had Nypels niet voor mogen 
zwichten.

‘Heeft hij wel gedaan. Hij was nog maar 
net hoofdredacteur. Zijn schrikbeeld was 
dat alle kranten waar hij werkte altijd naar 
de kloten gingen. Een jaar of tien nadien 
heeft hij me plechtig excuus aangeboden.’

Tamar, jij hebt er nu drie maanden ge-
zeten.

Max: ‘Grote productie gemaakt hoor!’ 
Tamar: ‘Dat is vrij kort. Als deze Knar 
uitkomt, ben ik er klaar. Moet hierna nog 
een stage. Ik heb al veel geleerd, maar niet 
welke vorm van schrijven, welke invals-
hoek waarbij hoort: reportage, interview. 
Het is meer: maak maar een stuk. Ik zou 
wel - niet fulltime, niet voor altijd - willen 
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Tamar Sipkes bij het Haarlems Dagblad. 
Foto Jacques de Jong

Tamar Sipkes, dochter van Max en Annet:

Nieuws was dat Sinterklaas niet bestaat



PIETER BROERTJES stond 
op de vroege zondagoch-

tend van 21 december net op 
het punt om te gaan hardlopen, 
toen hij telefonisch werd ge-
maand zich zo snel mogelijk 
naar zijn raadhuis in Hilver-
sum te spoeden. Om 9 uur die 
ochtend was plotseling een 
einde gekomen aan de poging 
van Ton Sijbrands om het 
wereldrecord blindsimultaan 
dammen te verbeteren. Pieter 
mocht als een van de eersten 
Sijbrands feliciteren met diens 
prestatie.

Exact 48 uur had de dammer 
eenzaam opgesloten gezeten 
in de ruime werkkamer van 
burgemeester Broertjes.

Hij beschikte alleen over een 
lijstje met de namen van zijn 
32 tegenstanders. Die brachten 
al die uren door in de verga-
derzaal van het raadhuis.

Van de 32 partijen won Sij-
brands er 14, hij verloor geen 

enkele en maakte 18 maal re-
mise. Hier door verzamelde hij 
46 pun ten, voldoende voor een 
nieuw wereldrecord. Het oude 
stond sinds juli 2012 op naam 
van de aanzienlijk jongere 
Erno Prosman (42)  met dertig 
partijen. 

Voor Sijbrands, die eerder 
deze maand 65 werd, is het 
zo goed als uitgesloten dat hij 
nog een keer een dergelijke 
krachtproef zal ondernemen. 

Voor hem speelde deze keer 
vooral dat hij het beter wilde 
doen dan vijf jaar geleden. 
Toen slaagde zijn record-
poging weliswaar, maar hij 
was ontevreden over zijn ver-
toonde spel. Nu was hij na 
afloop wel tevreden. Een aan-
tal partijen had hij zeker nog 
kunnen winnen, maar dat zou 
weer uren extra gekost hebben. 
Hij bood remise aan. ‘Ach, ik 
ben niet zo fanatiek meer’, zei 
Ton na afloop.

Niet alleen de deelnemende 

dammers, maar ook de organi-
satie was opgelucht dat het op 
zondagochtend ineens voorbij 
was. Het raadhuis lag vol met 
kabels die nodig waren voor 
de televisie-uitzendingen die 
omroep Max aan het evene-
ment had besteed. Voor de 
deur stonden reportagewagens 
en die moesten later op de dag 
ergens anders zijn. 

Burgemeester Broertjes kon 
maandag weer beschikken 
over zijn kamer. Niets zou meer 
herinneren aan de wereldpres-
tatie die daar was geleverd. 
In een kort toespraakje verze-
kerde Pieter niettemin dat de 
naam van Ton Sijbrands voor 
altijd verbonden zal blijven 
aan het Dudok-raadhuis.

Jan van Capel
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blijven, moet toch eerst m’n studie afma-
ken. Toch, áls ze me nu een baan zouden 
aanbieden, zei ik geen nee. Meer om prak-
tische redenen, zoals inkomen.’

Doet het je wat, werken bij de krant 
waar je vader begon?

‘Het doet me meer dat ik in de stad werk 
waar mijn ouders ook journalistiek zo gek 
op zijn. Bij de krant werken nu heel an-
dere mensen. Je schrijft over dingen die 
zij ook kennen. Ik hoor ook vaak: “Ben 
jij er eentje van Max?” Hij is nog steeds 
betrokken bij de stad. Opa Kees Sipkes 
was trouwens ook journalist. Bij Het Vrije 
Volk, editie Haarlem. Daar werd hij ten 
slotte chef. Dat heb ik ook niet meer mee-
gemaakt. Hij is nog maar net overleden, 
dement, 89 jaar oud. Zijn laatste beroeps-
jaren was hij gemeentevoorlichter. Hij kon 
er zelf niet meer over vertellen. Ik heb wel 
gehoord hoe hard hij was in het bewaken 
van de democratie.’

Op je website heb je nog een tijdje een 
blog bijgehouden.

‘Dat moest op school. Ik deed politiek 
voor dummy’s. Ik had het wel willen vol-
houden, maar het werd teveel werk. Po-
litieke journalistiek lijkt me leuk. Nee, 
niet noodzakelijk in m’n volgende stage. 
Dat wordt tv, ik weet nog niet waar. Als 
ik weet wat ik daar wil, zal ik er ook wel 
op aandringen. Misschien een nieuwspro-

gramma? Keuringsdienst van Waarde? 
Maar dan zit je niet gauw bij commissie- 
of raadsvergaderingen, wat ik graag doe. 
Raar misschien; ik ken niemand van mijn 
leeftijd die dat leuk vindt. 

‘Uitzoekwerk doe ik graag. Tot nu toe 
doe ik het liefst nieuwsverhalen. Zoals die 
reportage over een meisje van zeventien 
dat borstverkleining wilde terwijl haar 
zorgverzekeraar dat niet wou vergoeden, 
ook niet na een beroep op medische rede-
nen. Dat vroeg heel wat follow-ups.’

Jij krijgt in jouw loopbaan meer te ma-
ken met sociale media dan onze genera-
tie. Trekt je dat aan?

‘Het zal mijn toekomstbeeld niet ver-
anderen. Ik heb niet anders gekend. Als 
krant moet je vooral actief zijn op twit-
ter. Die media zijn minder geschikt voor 
het uitzoekwerk dat ik graag doe. Mensen 
willen daar simpele recht voor z’n raap-
nieuwsstukjes.’

Max: ‘Als ik wat op sociale media gooi, 
belt al gauw een omroep of een krant: 
“Hé, heb je er meer over?” Ze weten dat 
het loont mij in de gaten te houden. En als 
ik wil weten of er nieuws is, ga ik eerst op 
twitter. Dat heeft alles als eerste.’

Tamar: ‘Zo merkte ik dat ik na dat ver-
haal over die borsten door zorgverzeke-
raars werd gevolgd. Het is dus belangrijk 
dat die media er zijn. Dat je er niet veel op 
kwijt kan, is niet erg.

‘Nog even een anekdote. Je vroeg net 
naar mijn eerste herinneringen aan jour-

nalistiek. De eerste betrof mijzelf. Ik was 
vijf, zat tegen sinterklaas met vader en 
broer voor de tv. Ik stelde allerlei vragen: 
hoe hij op het dak kwam en zo. Max vond 
het te veel worden. Hij vertelde uiteinde-
lijk dat Sinterklaas niet bestaat. Dat vond 
ik zo groot nieuws, dat ik het meteen aan 
iedereen heb verteld: m’n beste vriendin, 
op school. Al mocht dat niet van mijn ou-
ders.’

Max: ‘Heb je al verteld wat je in Zuid-
Afrika hebt gedaan?’ Tamar: ‘Helemaal 
vergeten. Kort geleden was ik daar met 
een groep hoge rechters, voor een confe-
rentie over peace and justice. Als onbe-
zoldigd camjo zou ik de conferentie voor 
de Wereldomroep op film vastleggen en 
Desmond Tutu interviewen voor een con-
ferentie van Buitenlandse Zaken in Neder-
land. Dat is dus gelukt.’

Max: ‘Onwijs mooie klus!’
Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Max Sipkes.          Foto Robert van Dijk

Broertjes toast op wereldrecord Ton Sijbrands

Pieter Broertjes (links`)brengt een toast uit op het nieuwe we-
reldrecord van Ton Sijbrands.  Tussen hen in Jan Slagter van 
Omroep Max                                                               Foto Max
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Antonia Hrastar, fotograaf, beeldbewerker

Volkskrant terecht
mooiste krant 
van Europa

Waar zit je op de redactie?
‘Ik zit op veel verschillende plekken. Voornamelijk bij Foto 

als beeldbewerker. Soms als beeldredacteur bij het Magazine en 
buiten de deur werk ik als fotograaf met een vaste rubriek in 
het Magazine en Sir Edmund. Het lijkt wel een beetje chaotisch, 
maar ik vind het alleen maar leuk.’

Hoe bevalt de plek waar je nu zit? 
‘Als beeldbewerker ben je natuurlijk voornameli-

jk met Photoshop bezig, als beeldredacteur loop ik 
meestal met mijn mobiel in de linker- en een rode 
schaar in de rechterhand over de vloer. Die rode 
schaar is om snel fotoreportages uit elkaar te knip-
pen. Omdat ik op zoveel verschillende plekken zit, 
heb ik het geluk met bijna iedereen in contact te zijn, 
ook met de mensen van de avonddienst. Ik wist niet 
dat werken bij een krant zo leuk en gezellig kan zijn.

‘Alleen de verwarming en het luchtsysteem zijn 
heel irritant.’

Het werk, de collega’s? 
‘Ik was net afgestudeerd in Art and Cross Media 

Design aan het Artez in Enschede toen ik aan mijn 
docent vertelde dat ik niet alleen maar fotograaf 
wilde zijn; ik wilde beeldredacteur worden bij een 
krant! Twee maanden later zat ik bij het magazine. 
Sinds mijn stage in 2012 ben ik altijd weer terug 
gevraagd. In totaal drie keer en nu wil ik nooit meer weg. De 
eerste keer als vervanger van Heike Gulker tijdens haar zwanger-
schap, de tweede keer als nieuw lid van de fotoredactie en nu 
voor het Magazine om de interviewspecial te maken. Waarom 
ze mij altijd vragen? Ik ben gelukkig breed inzetbaar wat vor-
mgeving en beeld betreft. En waarschijnlijk ook omdat ik soms 
Brötchen uit Duitsland meeneem.

‘Veel collega’s zullen me kennen van mijn grote rolkoffers. Ik 
ben een grensgangster. Elke maandag en donderdag kun je me 
vinden in de trein van Dortmund naar Amsterdam of vice versa. 
Het is bijna niet te doen om bij al de treinstakingen überhaupt 
naar Nederland te komen, maar ik heb altijd wel het gevoel dat 
ik op vakantie ben, als ik maandagochtend om 6.00 uur het huis 
verlaat en op vrijdag terug kom.’

‘Wat ik zo bijzonder vind aan de redactie, is dat je altijd als 
je een goed plan hebt of een mening over iets hebt, het niet uit-
maakt of je net begonnen bent, of er al heel lang werkt, iedereen 

luistert naar je. Als je bij de Volkskrant werkt, ben je een deel van 
het team en dat is een heel fijn gevoel.’

Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant? 
‘Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland en heb altijd Duitse kran-

ten gelezen. Ik heb een Kroatische naam, van mijn vader, Bo-
zidar Hrastar. Pas na mijn studie ben ik echt begonnen met de 
Volks krant lezen. Het was meer toeval dat ik er terecht gekomen 

ben, maar wel een heel leuk toeval!
‘Wat voor mij altijd een ideaal was, waren jour-

nalisten. Ik ben heel erg trots dat ik nu met ze samen 
mag werken en een deel van de informatiewereld 
geworden ben.’

Wat wil je bereiken? Wat is je ambitie?
‘Ik sta nu nog helemaal aan het begin van mijn 

loopbaan. Maar ik streef ernaar om het maximale 
uit mijn werk te halen. Daarbij is de Volkskrant een 
ideale omgeving om te groeien en van de beste vak-
mensen te leren.’

Heb je al wapenfeiten op je naam kunnen krij-
gen? 

‘Dat was vorig jaar december. Ik was toen vervan-
ger van de beeldredacteur bij het Magazine. We had-
den een heel beklemmend verhaal over een moeder 
die graag de waarheid over de zelfmoord van haar 

ex-echtgenoot en haar vermoorde tweelingzoontjes wilde vertel-
len. Vanwege een briefje van haar ex waarin hij haar en haar 
nieuwe vriend ervan beschuldigde – vals dus - de twee jongens 
mishandeld te hebben, stond ze in een heel slecht daglicht in de 
media. 

‘De redactie besloot dat ik naar haar toe zou gaan om foto’s te 
maken. Ik weet nog dat ik probeerde met veel voorzichtigheid en 
respect met haar te werken, het was maar een paar weken na het 
hele ongeluk. Ik was nog nooit zó betrokken, maar heel blij en 
trots toen ik haar mail kreeg, waarin ze meldde dat ze veel goede 
reacties had ontvangen.’

Hoe denk je over de huidige Volkskrant?
‘Als iemand die in beeld denkt en die weet hoe informatie voor 

de lezer wordt gevisualiseerd, vind ik dat de Volkskrant helemaal 
terecht dit jaar het predikaat ‘mooiste krant van Europa’ heeft 
mogen dragen.

Antonia Hrastar (26)  pendelt tussen Dortmund en Amsterdam 
voor haar werk als fotograaf en beeldbewerker bij de Volkskrant. 
De collega’s kennen haar van de rolkoffer waarmee ze altijd de 
redactie op komt. Ze is beeldbewerker, tevens fotograaf. ‘Drie keer 
teruggevraagd, nu wil ik niet meer weg.’
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Terug in de tijd en in de woestijn

Veertig jaar geleden ging 
Bert Steinmetz op repor-
tage in Soedan. Dood-
ziek, toch drie verhalen. 
Onlangs werd hij uitge-
nodigd voor een reünie.

Ineens word je veertig jaar terug in 
de tijd gezet.

Het was 1974, ik was een 31-jarige 
verslaggever van de Volkskrant . Dat wil 
zeggen: twee weken op en twee weken af 
als bureauredacteur in avond en nacht. En 
in  de ‘dag’ hield ik me als verslaggever 
steeds meer bezig met reportages van 
militaire aard.

Zodoende werd ik aangewezen toen er 
iemand namens de krant kon kijken bij 
een bijzonder project van het leger: het 
transport van graan in het hongerende 
zuidoosten van Soedan. Het was een 
mooie reis, waarbij ik een aantal dagen in 
het kamp van de soldaten met hun drie-
tonners te gast was, en aansluitend bij de 
zaakgelastigde in Khartoem.

Ik herinner me nog levendig de drie 
hoogtepunten: vliegen in een Hercules en 
de landing meemaken vanuit de cockpit, 
onderweg ziek worden tijdens een trans-
port door de woestijn (eigenwijs, geen 
zouttabletten geslikt), en een feestmiddag 
en -avond met de Nederlandse kolonie in 
de tuin van de ambassade, aan de Nijl.

De reis leverde drie reportages op, met 
door mijzelf gemaakte foto’s  – want ook 
toen al werd er beknibbeld op de kosten.

De knipsels en in de krantendoka afge-
drukte foto’s bleven bewaard in een map, 
die gaandeweg ver achter in een kast 
verdween.

Tot vorige maand. Ik kreeg een tele-
foontje van ene Frank Obertop, van de 

afdeling Sociale Zaken van het Neder-
lands Uitgeversverbond. Hij organiseerde 
een reünie van dat transportdetachement, 
waarbij hij toen als dienstplichtig soldaat 
achter het stuur van een drietonner had 
meegereden. En nu, veertig jaar na de 
terugkeer van hun missie, was hij bij het 
verzamelen van allerlei gegevens op mijn 
naam gestuit.

Marius van den Berkmortel, sergeant 
van een van de transportcompagnies, 
had in Soedan nauwkeurig een dagboek 
bijgehouden.  Op vrijdag 4 oktober 1974 
noteerde hij:

‘Op deze rit hadden we verslaggever 
Bert Steinmetz van de Volkskrant bij ons. 
Door de hitte en hoogstwaarschijnlijk te 
weinig drinken en het niet innemen van 
zouttabletten kreeg hij onderweg een 
flauwte. Het gevolg was dat we na 18.00 
uur door moesten rijden, omdat hij medi-
sche zorg nodig had. Om 20.00 uur waren 
we terug op onze basis.’

Nu staat de afdeling Sociale Zaken van 
het NUV onder leiding van Ruud Schets, 
die van 1987 tot 1994 hoofd personeels-
zaken was van de Volkskrant. ‘Ja hoor, 
die ken ik’, zei Schets tegen Obertop, 
‘maar die is in 1977 naar Het Parool ge-
gaan. Daar zit Marijke Moeskops op Per-
soneelszaken, die weet wel waar je hem 
kunt vinden.’

Zodoende dat telefoontje. Of ik mijn 
herinneringen aan mijn verblijf in de Sa-
hel voor het krantje van de reünie wilde 

opschrijven. En als ik zin had ook naar 
die reünie te komen: van harte welkom.

Dus ik groef die map weer op uit mijn 
archief, en was ineens weer terug in de 
hitte van toen. Het is echt vreemd, alsof 
je terugreist in een tijdmachine. In het 
volgende nummer van het reünieblaadje 
stond mijn bijdrage, vol nostalgie, met de 
foto’s die ik toen had gemaakt. En in die 
sfeer was het logisch dat ik ook naar de 
reünie in Ermelo toog.

Daar was ik een soort eregast. Na veer-
tig jaar haalde ik herinneringen op met 
(toen) majoor Piet Helmholt, de comman-
dant van het detachement, die mij alle 
vrijheid had gegeven en openhartig over 
de missie had verteld – in die tijd heel 
ongebruikelijk in militaire kringen. En ik 
sprak weer met Marius van den Berkmor-
tel, die mij als patiënt in zijn drietonner 
had vervoerd.

Anderen lieten trots de plakboeken zien 
die zij van deze missie hadden bewaard, 
met de drie artikelen uit de Volkskrant 
erin. En er werd een speciale editie van 
het reüniekrantje rondgestuurd met de 
tekst van die verhalen, voor wie ze niet 
bezat.

Intussen ben ik weer met beide benen in 
de realiteit van 2014 beland. In Soedan 
is men na veertig jaar nog weinig opge-
schoten. Maar het blijft bijzonder mee te 
maken hoe je verslaggeverswerk van zo 
lang geleden ineens weer tot leven wordt 
gewekt.

Bert Steinmetz

Bert Steinmetz (rechts) met voormalig dpl sld Frank Obertop.


