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Spreekvaardigheid voor buitenlanders

Ik redigeer teksten, wekelijks twee 
tot tien uur. Soms voor mijn broer 

Han, die websites maakt. Ik steek ook 
tijd in mijn eigen websites, waaronder 
vermoeidheidnakanker.nl. Daarnaast 
redigeerde ik het boek dat mijn broer Ton 
schreef over fotografie en zijn bundel met 
foto’s en verhalen van geadopteerden, 
evenals ‘Honderd jaar bijen houden in 
Amsterdam’ van Ineke Jungschleger en 
Ries Hoogendoorn, en ‘Kleine Ming en de 
gouden krekel’ van Bettine Vriesekoop. 

Ik geef thuis elke week twee uur privé-
les Nederlands aan buitenlanders, vooral 

spreekvaardigheid. Dat is heel bevredi-
gend aangezien de pupillen mij als praat-
paal kunnen gebruiken. Toen ik vertrok bij 
de Volkskrant werd juist Goal opgericht, 
een Amsterdamse organisatie die kwets-
bare jongeren en vrijwilligers bij elkaar 
brengt. Een van mijn eerste pupillen was 
een Chinese. Al snel rondde ze als beste 
van haar jaar de heao af. Ze heeft nu 
een goede baan, is getrouwd, woont in 
een villa en heeft een zoon. Maar als er 
problemen zijn, belt ze me nog altijd. Zo 

was haar ontgaan dat schoolkinderen hier 
op woensdagmiddag vrij hebben.

Dat is het boeiende aan vrijwilligers-
werk: de inkijk in andere levens en 
culturen. Mijn Chinese pupil is opgevoed 
met sjoemelen en ritselen en wilde haar 
huurhuis doorverhuren toen ze bij haar 
vriend ging wonen. Ze was hogelijk 
verbaasd toen hij zei dat ze dat niet kon 
maken. Momenteel spreek ik Nederlands 
met een Indonesiër. Hij is onaangenaam 
verrast als collega’s de kantjes eraf lopen 
of als mensen onvriendelijk zijn tegen 
ouderen.

Een aantal jaren terug was ik zes weken 
in Suriname om Nederlands te geven aan 
gevangenen, veelal jongens uit de bush 
die een schoolopleiding hadden misgelo-
pen door de binnenlandse oorlogen. Bin-
nenkort ga ik kankerpatiënten begeleiden 
bij hun bezoek aan het ziekenhuis. Veel 
mensen die voor het eerst de diagnose 
horen, zijn zo van slag dat ze niet in staat 
zijn een goed gesprek te voeren met hun 
arts.

Maria Hendriks

‘Onder de mensen’ is een serie over 
de manier waarop pensionado’s zich 
nog maatschappelijk nuttig maken. 
Niet achter de geraniums, maar bui-
ten, onder de mensen. Zesde in de rij: 
Maria Hendriks, vooral bekend van 
de redactie Onderwijs. 
Redactie: Adriaan de Boer.

John Schoorl, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant, opende 
zaterdag als dichter in boekhandel Blokker te Heemstede de 
Week van de Poëzie met voordrachten uit zijn nieuwe dicht-
bundel ‘Hoor de zieltrein’.

Het is zijn vierde bundel, deze keer geillustreerd  door beeldend 
kunstenaar Willem Snitker. De presentatie was een combinatie 
van jazzmuziek, vignetgedichten (van zes regels), gekoppeld aan 
rauwe tekeningen.

De twee kunstenaars, die elkaar niet kenden, sloten zich twee 
jaar geleden - op initiatief van de boekhandelaar - een nacht lang 
op in de boekwinkel om te kijken of hun creativiteit te combine-
ren viel tot iets moois. 

John: ‘Het was eigenlijk niet een echte presentatie van de bun-
del, maar meer een gebaar aan de geweldige boekhandel Blokker 
in Heemstede, waar het allemaal begonnen is.’

Schoorl en Snitker bleken beiden jazzfanaten te zijn en besloten 
samen een bundel uit te brengen met de titel Zieltrein afgeleid 
van Soultrain, dat bij saxofonist John Coltrane in 1958 werd om-
gedoopt tot Soultrane. Het resultaat is rauw, ontroerend, swin-
gend en direct. Van zijn vorige bundel ‘Lust for Life’ vermeldde 
uitgever Van Gennep: ‘Het swingt de pan uit, met gedichten over 
jazzhelden, rockers of masters of soul. Muzikanten met gevoel, 
hetzelfde gevoel dat Schoorl in zijn gedichten wil leggen.’

Willem Snitker (1938) maakte boeken met Lucebert, Schier-
beek, Thomése en A.L. Snijders en zijn werk zit in de collectie 
van het Rijksmuseum. Hij was jarenlang de host van het tuinpa-
viljoen bij het North Sea Jazz Festival.
      Marjan Hoenson-Morselt

John Schoorl tijdens de presentatie van zijn boek. 

John Schoorl: jazzmuziek in gedichten
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In Appel & Boom vertelden zelf 
schrijvende kinderen van Volks-
knarren over de invloed van hun 
ouder op huiselijk leven en be-
roepskeuze. Vertelden, verleden 
tijd, want we zijn er doorheen. 
Hoewel, als het goed is, volgt 
er nog een kers op de taart. In 
deze officieel laatste aflevering 
verschuiven we het perspectief: 
niet een ouder maar een groot-
ouder is hier de boom. Journa-
list-schrijver Daniel Bertina (34) 
is, meer dan zoon van Frank, 
kleinzoon van B.J. (Bob) Bertina 
(1915-2002), tot 1979 liefst 34 
jaar lang roemrucht filmcriticus 
van de Volkskrant.

Wat doet je vader?
‘Hij was kolonel in de Landmacht, sport-

arts in het leger.’

Wat doe je hier dan?
‘Probeer ik zelf ook uit te zoeken. Als 

Appel & Boom hebben we één generatie 
overgeslagen. Mijn grootvader was Bob 
Bertina. Appeltje en boom dan maar. 
Maar mijn taalaffiniteit heb ik behoorlijk 
van mijn moeder. Ze studeerde Engels, 
werkte bij dagblad De Tijd, als soort re-
dactiesecretaresse die net haar eerste 
stukjes begon te schrijven toen de krant 
als dagblad werd opgeheven. Dat werd 
haar gemiste kans op een journalistieke 
carrière. Ze is vanuit die tijd nog steeds 
bevriend met Lucy Prijs. Mijn culturele 
interesse komt via haar; ze nam me ook 
mee naar het theater.’

Heb je nog herinneringen aan opa als 
journalist?

‘Voordat ik überhaupt bestond, was hij 

al met pensioen. Ik heb hem dus nooit als 
journalist meegemaakt. Het ritueel was 
een wekelijks bezoek. Ouwehoeren over 
film. 

‘Zijn leven lang kwam ik bij hem over de 
vloer. Hij vond het leuk te zien hoe ik in de 
kunsthoek terecht kwam. Hij woonde in 
Amstelveen, wij ook. Ik ging theaterwe-
tenschap studeren. Had hij 
zelf ook willen doen. Hij 
was behoorlijk autodidact, 
niet opgeleid als journalist. 
Ik ook niet. Al voordat ik 
was afgestudeerd als the-
aterwetenschapper vond 
ik er geen reet meer aan. 
Was ik er inmiddels achter 
gekomen dat ik kon schrij-
ven; het schrijven van es-
says ging me gemakkelijk af. 

Alleen de onderwerpen, altijd uit het in 
zichzelf gekeerde theaterwereldje, vond 
ik niet zo interessant. Wel cultuur in de 
brede zin van het woord. Ik was dan ook 
een alleseter. Geen interesse om me te 
specialiseren, ik wilde generalist zijn.

‘Via schrijfworkshops en op voorspraak 
van Lucy Prijs, die er toen werkte, ging ik 
stage lopen bij Het Parool, eind 2008. Ik 
dacht: twee keer zo hard werken als al die 
andere studentjes die hier rondlopen, want 
ik wil opvallen. In die periode schreef ik 
veertig stukken, vier keer zoveel als nor-
maal. Want ik dacht: als dit het niet is, wat 
moet het dan in godsnaam zijn. Ik kwam 
erachter: ik kan het. 

‘Het eerste stuk werd getorpedeerd, 
weggeflikkerd omdat de krant al aandacht 
had besteed aan dat onderwerp. Het twee-

de was voorpaginanieuws. Over de ophef-
fing van Dogtroep. 

‘Na vier maanden stage werd ik, juist na 
een ontslagronde, bij de freelance-ploeg 
ingedeeld. Inmiddels heb ik meer panne-
tjes op het vuur, verschillende opdracht-
gevers. Anders heb je niet te eten; je moet 
wel. Het Parool, kunstredactie, is wel het 

enige dagblad. 
‘Verder werk ik voor het 

Joods Historisch Museum, 
de website Cultuurpers, 
nog wat bladen, en nu 
voor de VPRO, Wilfried 
de  Jongs’ ‘Fotostudio De 
Jong’. En ik vertaal. 

‘Ik houd niet van half-
slachtig gedoe. Ik werk 
hard, of ik werk niet. En 

veel tegelijkertijd, omdat ik van één los 
ding mijn huur niet betaald krijg. Zo ploe-
teren we voort. Je krijgt nergens meer 
een vaste aanstelling, dus je moet het zelf 
doen, hosselen, simultaan schaken. Buiten 
dat doe ik vechtsport. Ik heb wel eens ge-
dacht: alles weg, en daarin docent worden. 
Maar knutselen aan woordjes blijft toch 
leuk.

‘Bij Het Parool hebben ze me wel ge-
vraagd: ben je een zoon van Bob Bertina. 
Zo schuift voor mensen de tijd in elkaar. 
Mijn tweede naam is trouwens Bob. Mijn 
moeder, Anne Mars, heeft haar journa-
listieke carrière niet doorgezet. Ze is bij 
de universiteit gaan werken, doet dat nog 
steeds. Ze heeft de laatste vlakstype van 

Daniel Bertina over blijmoedige opa Bob: 

Geestig, charmant, grappig, joviaal

Zie verder pagina 3

Daniël Bertina.               Foto Jacques de Jong

Frank Bertina
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Wie leest, krijgt taal onder ogen, maar 
hóórt haar niet. Het zette de grote au-

teurs van de Romantiek aan het denken. Ze 
wilden geen stijve burgermanstaal schrij-
ven, maar levend Nederlands, dat klónk. Of 
zoals Multatuli het zei: ‘Als ik doof was, 
zou’k niet kunnen schrijven.’ 

Journalisten bleven de geschreven  
taal lang trouw, maar in de jaren zes-
tig gingen ook zij om. Zo’n vijftig jaar later heeft de 
spreektaal de geschreven taal volledig verdrongen.  
Dat is mooi, zou je zeggen, maar niet heus. Mij wordt het le-
zen van de krant in toenemende mate bemoeilijkt door veel 

te veel stoplappen, anakoloeten, pleonasmen, contradic-
tiones in terminis, clichés en slordigheden, die een spreker 
misschien vergeven mogen worden, maar een schrijver niet.  
Er wordt van alles en nog wat ontwikkeld, opgestart 
en gestart, iedereen bevindt zich uiteindelijk of mo-
menteel in een situatie, of heeft al dan niet een rela-
tie met een partner, die best wel de leukste ooit kan zijn.  
Beleving, zich beseffen, lokaal, top, inhuren, promoten, ultiem, 
cool, piketpalen, hot, super, mega – zie je zulke woorden een en-

kele keer, nou ja…, maar zie je ze aan één stuk 
door, dan ben je er na aan toe de scribent en zijn 
redactie niet zo heel erg meer te vertrouwen.  

Spreektaal is het niet. Ook geen le-
vend Nederlands. Het is een kwaal. Het 
is een kwaal die het gebabbel van ra-
dio en tv onder gans het volk verspreidt.  
Gebabbel, een woord dat niet toe-
vallig aan het bijbelse Babel en 

de Babylonische spraakverwarring verwant is.  
En ja, spraakverwarring – is dat niet hét woord voor dit media-
tijdperk? 

Willem Kuipers

dagblad De Tijd thuis nog hangen. Als ze 
schrijft, doet ze dat erg goed.

‘Mijn vader, sportarts, is een geniale 
man in zijn vakgebied, actief. Zoals ik me 
door de bullshit van onzinteksten kan hak-
ken om tot goede tekst te komen, zo komt 
hij vanuit een brede interesse snel tot de 
kern. Hoewel hij geen letter leest, 
niet is geïnteresseerd in kunst en 
cultuur, heeft hij die onorthodoxe 
blik. Hij heeft veel meer van oma 
dan van opa Bertina. Opa had op 
het eind Parkinson. Is uit bed ge-
vallen, was op slag dood. Oma, 
sterke vrouw, stond helemaal in 
dienst van zijn werk, zichzelf 
wegcijferend.’

Bob stond bij de krant nogal 
bekend als ‘roomsch’ moralist, 
ook in zijn oordeel over films. 

‘Jazeker. Dat was in de tijd van 
de verzuiling. Daar is hij ook op 
afgerekend. Niet helemaal terecht. 
Het was een andere tijd. De krant 
verkondigde de moraal van de 
zuil. Dus je toetst de film aan de 
katholieke dogma’s. 

‘Toen de krant vrijer werd in 
zijn oordeel, is hij daarin meege-
gaan. Ze hebben hem wel eens 
‘de biechtende filmrecensent’ ge-
noemd: in hoeverre kan ik dit ver-
enigen met hoe ik in de wereld sta. 
Dat is gaan schuiven.’

Had je het leuk gevonden hem 
nog achter de typemachine mee 
te maken?

‘Dat zou voor het verhaal mooi zijn. Hij 
heeft me veel voorgelezen, Was een gees-
tige, charmante kerel. Ik herinner me hem 
altijd met een glas whisky. Hoewel, al-
tijd... hij was niet een enorme drinkebroer, 
maar hij spuugde er niet in. Hij had ook 
een ritueel met poppetjes op zijn werkka-
mer, die hij voor ons geluidjes liet maken: 
magisch. En hij las Pinkeltje voor, met al-
lerlei gekke stemmen. 

‘Te oud om mee te keten, maar wel een 
grappige, joviale kerel. Gekke verhalen. 
Eigenlijk, als hij zijn hart had gevolgd, had 
hij danser willen worden, vertelde hij dan. 

‘Hij hoorde niet tot de katholieken die 
met de zonde leven. Hij leefde eerder met 
de biecht: hatsekidee, alles eruit flikkeren. 
Na het sterven van mijn grootmoeder is 
hij nooit meer naar de kerk geweest. Er 
hing een kruis in huis, maar hij heeft alles 

losgelaten. Oma was godsdienst-
ijveriger dan hij. Omdat je dat nu 
eenmaal bleef doen. Ik ben nog 
gedoopt.’

Jullie zijn van Italiaanse af-
komst?

‘Het Bertina-Y-chromosoom is 
honderd procent Italiaans. Bobs 
opa was nog Italiaan. Er waren 
twee families: schoorsteenvegers 
en edelsmeden. Wij zijn van de 
schoorsteenvegers. Die kwamen 
naar Amsterdam, waar ze hard 
nodig waren omdat men alle zooi 
stookte. Zonder vegen stikte de 
binnenstad. Dat waren gastarbei-
ders. Hun eer was dat ze witte 
pakken droegen, zodat je kon zien 
dat ze kraakhelder werkten. 

‘Opa meende zich te herinneren 
dat hij zijn grootvader in het Itali-
aans vloekend heeft zien sterven, 
met de duivel onder het bed. Als 
opa Bob een borrel op had, riep 
hij ‘grazie tante’, hoewel hij geen 
woord Italiaans sprak. Of dat hij 
op het dorpsplein waar de fami-
lie vandaan kwam, keihard ‘Ber-
tina’ riep, waarop overal de ramen 
openschoven.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Bob Bertina.                   Foto Koen Suyk

Gebabbel
Willem Kuipers heeft een antenne voor veranderin-
gen in het taalgebruik. Beter, slechter, in elk geval 
anders. In deze rubriek signaleert hij veranderingen 
in het taalgebruik bij de media.
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Sinds 1995 schrijft Gert 
Peelen (naast allerlei ander 
journalistiek werk) boekre-
censies voor de Volks krant. 
Hij veerde op bij het zien 
van onze nieuwe rubriek 
Lezen en Schrijven. Hij re-
ageerde met blijdschap, 
om prompt zijn ergernis te 
spuien.

Gedeelde gal is halve gal. 
Zeer verheugd ben ik ik daar-
om met de nieuwe rubriek Le-
zen en Schrijven van Willem 
Kuipers. Het werd hoog tijd 
om met een scherp geslepen 
pen de taalverloedering te lijf 
te gaan. Want enige moeite 
doen om je fatsoenlijk in 
taal uit te drukken, is er tegen-
woordig niet meer bij. Ook, of 
zelfs niet in de gedrukte media, 
waar de brabbeltaal en het koe-
terwaals van radio en tv klak-
keloos worden overgenomen.

Maar laat ik het dicht bij 
huis houden en wat ergernis-
sen spuien die mij de afgelo-
pen week bij het lezen van de 
Volkskrant overvielen.

Zo was daar het inmiddels 

onuitroeibare maar volstrekt 
overbodige gebruik van dub-
bele voorzetsels. In een artikel 
over inboedelverzekeringen 
(Vk, 23 jan., p.27) lees ik let-
terlijk: ‘Er is soms onduide-
lijkheid over waarvoor de ver-
zekering precies voor bedoeld 
is.’ Dat dubbele ‘voor’ zal een 
slordigheidje zijn, maar dat 
‘over waarvoor’ is een geval-
letje nieuwe omslachtigheid 
die de lust tot verder lezen 
doet vergaan. Wat is er mis 
met ‘Het is soms onduidelijk 
waarvoor de verzekering pre-
cies bedoeld is’? De combi-
natie ‘van hoe’ is hierbij veruit 
favoriet - ‘Het verhaal vertelt 
van hoe...’ - waarbij het eerste 

voorzetsel zonder problemen 
kan worden gemist. Dat de-
zelfde verslaggever drie ko-
lommen verder rept van ‘de 
huisraad’ zij hem vergeven; 
het schijnt te mogen. Maar 
de associatie met de huisraad, 
voorgezeten door de heer des 
huizes, is schier onvermijde-
lijk.

In het Vk-Magazine (24 jan.) 
is een schoenmaker aan het 
woord die het fenomeen whis-
kyproeverij aanprijst als een 
‘beleving’. Het woord duikt 
overal op. Vooral waar het niet 
hoort. Een dagje Efteling? Een 
reisje langs de Rijn? De bingo-
avond? Allemaal belevingen 
die, zo suggereert de termino-
logie, kennelijk dieper in de 
ziel doordringen dan de aloude 
belevenis. Het woord blijkt bo-
vendien multifunctioneel: ‘Die 
aanslagen in Parijs, hoe waren 
die in jouw beleving?’

En dan uit de categorie kleine 
ergernissen: wie kent nog het 
verschil tussen verantwoor-
delijkheid (die je draagt) en 
verantwoording (die je af-
legt)? Dito tussen onterecht en 
ten onrechte (dit kwaad werd 

destijds gesticht door, naar ik 
meen, Martini met de leus ‘Uw 
terechte keus’).

Nou, nog eentje dan, om het 
af te leren. Vanuit de sport-
journalistiek, die altijd om 
taalkundge malligheid verle-
gen zit, is een paar jaar terug 
het woord ‘revelatie’ aan een 
onstuitbare opmars begonnen. 
Men ziet het nu overal terug, 
met name in de parlementaire 
en de culturele verslaggeving. 
Die of dat is een revelatie. 
De gewone man (m/v) heeft 
geen idee wat ermee bedoeld 
wordt, maar slikt het als zoete 
koek, sterker nog: neemt het, 
trendgevoelig als hij is, in zijn 
kroeggesprekken - vaak ver-
keerd gespeld (‘relevatie’) - 
over. Wat is er mis met het al-
oude, in de Statenvertaling van 
1637 gemunte ‘openbaring’. 
Nou dan!

En hoorde ik Mark Rutte in 
zijn vrijdagse persconferentie 
nou echt ‘Ik besef mij’ zeg-
gen?

Willem, veel sterkte gewenst, 
al is het vechten tegen de bier-
kaai. Ik sta pal achter je! Voor 
hoe je het ook wendt of keert!

Gert J. Peelen

Martin Rep neemt naar aanleiding 
van de jongste knarrenborrel in café 
Scheltema een voorschotje op het 
tienjarig bestaan van de Volksknar.  Hij 
doet dat op zijn blog www.martinrep.
nl/.  Enkele passages.

‘De groep knarren die hier komt, vari-
eert in omvang. Dit keer zijn het een stuk 
of twaalf, er zijn er ook wel eens zes, of 
twintig. Martin Schouten wandelt bin-
nen – ‘Martin, hoe gaat het met je nieuwe 
boek?’ – en daar is warempel Cor Groene-
weg, in gezelschap van zijn vrouw Lucy 
Prijs. Met Cor moet ik nodig bijpraten, 
want die heb ik niet gezien sinds hij de 
krant verliet omstreeks 1986, en we zijn 
ook nog, heel kort, collega’s bij Nieuws-
Net geweest. Willem Beusekamp, altijd 
goed voor een paar sterke verhalen, woont 
de helft van het jaar in Italië maar komt 
even laten zien hoe welvarend hij eruit-
ziet. En wat is Cees Gloudemans grijs ge-
worden.

Het is een nieuwjaarsborrel, zegt Jacques 

de Jong. Hij geeft dan ook een rondje bit-
terballen en houdt op mijn verzoek een 
nieuwjaarstoespraak. 

Tien jaar lang bestaat de Volksknar in-
middels, en als hij vóór april kans ziet een 
nieuwe ‘Knar’ te laten verschijnen, ‘dan 
betekent dit dat we tien jaar lang elke 
veertien dagen zijn verschenen, een waan-
zinnige frequentie’.

...
‘Sinds een paar jaar helaas zonder de 

inspirerende inbreng van Han van Ges-

sel, van wie we in 2013 afscheid namen 
op Zorgvlied. Maar nog steeds elke keer 
een blad om naar uit te zien. Verhalen in 
de categorie ‘weet je nog wel’, maar ook 
over: wat doen de knarren tegenwoordig, 
inside-stories over de Volkskrant zelf, in-
terviews met knarren die iets bijzonders 
hebben gedaan – de meeste van hen heb-
ben wel een paar boeken geschreven – 
kortom: gewoon een actuele krant. 

En helaas, af en toe een necrologie, het 
is niet anders.’

Helaas af en toe een necrologie, het is niet anders

Hoe was het in jouw beleving?


