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Onder de mensen is een serie over 
de manier waarop pensionado’s zich 
nog maatschappelijk nuttig maken. 

niet achter de geraniums, maar buiten, on-
der de mensen. Kees Jansen alias Kees 
de Graaff (1941), heeft zich voorgenomen 
als vrijwilliger maatschappelijk actief blijven 
tot hij erbij neervalt. 
redactie: Adriaan de Boer. 

‘Vrijwilligerswerk deed ik al bij de verken-
nerij in de jaren vijftig. na mijn dienst-
plicht kreeg ik een korte doch hevige 
vorming op de kunstredactie van de 
Volkskrant. Van de journalistiek naar we-
tenschappelijk onderzoek naar praktisch 
gemeentelijk beleid, zo zag mijn carrière 
er grofweg uit. Kunnen schrijven, naden-
ken, een kritische bijdrage leveren aan 
onze samenleving, het zijn punten op de 
lijn die ik nog steeds trek, ook na mijn 
pensioen.

‘Ik doe bestuurswerk in drie organisa-
ties. Allereerst voor stadsdorpZuid, een 

zorgcoöperatie voor de ouder wordende 
mens in de Apollo- en Prinses Irenebuurt 
in Amsterdam Zuid. Ik was in 2009 een 
van de initiatiefnemers. de coöperatie 
groeide snel naar 385 betalende leden 
nu. Vooral in de eerste jaren, de span-
nendste, kostte dat veel tijd: onder 
andere een nieuwsbrief uitbrengen, de 
website opzetten, leden werven en een 
landelijk congres helpen organiseren. nu 
kost stadsdorpZuid me nog gemiddeld 
twee dagen per week. Het stadsdorpmo-

del vindt navolging in stad en land.
‘daarnaast is er het Hoofdstadkoor, een 

oratoriumvereniging met 110 leden. Zin-
gen houdt je gezond, maar er in het be-
stuur zorg voor dragen dat vele anderen 
op prettige wijze kunnen zingen, houdt je 
in beweging. Kost me een halve dag per 
week, met pieken rond de twee concerten 
per jaar.

‘Tot slot het Comité herdenking 4 mei 
bij het monument Apollolaan/Beetho-
venstraat. Kost weinig tijd, wel is er de 
drukke periode rond de jaarlijkse plechtig-
heid. die is van groot belang.  We mogen 
niet vergeten! de plechtigheid vraagt een 
zorgvuldige voorbereiding en precisie. 
Wie is de juiste spreker en hoe zorg je 
ervoor dat de twee minuten stilte precies 
daar vallen waar ze moeten? 

Voor alle drie activiteiten geldt: je 
doet het niet alleen, het is teamwork en 
soepele communicatie is essentieel. en 
daarover heb ik veel geleerd in mijn vijf 
Volkskrantjaren.’

Kees Jansen

Bestuurder tot hij erbij neervalt

In 1998 kregen de buitenlandse correspondenten op de ‘correspondentendag’ in 
Amsterdam een rondleiding in het Stedelijk Museum. Van bovenaf en van links naar 
rechts: Michel Maas (Jakarta), Bert Wagendorp (Londen), Cees Zoon (Mexico), Bart 
Rijs (Belgrado), Eddo Rosenthal (Jeruzalem), Jan Keulen (Beiroet), Toine Berbers 
(Hongkong), Willem Beusekamp (Berlijn), Ineke Holtwijk (Rio de Janeiro), Jan van 
der Putten (Rome), Peter de Graaf (Brussel), Bert Lanting (Moskou) Oscar Garschagen 
(Washington), Jos Klaassen (Brussel).                  Foto Wim ruigrok

Correspondenten
schuiven op
in ‘de carrousel’
Zoals elke vijf jaar zit er weer beweging in 
het correspondentennet van de Volkskrant. 
Een aantal wisselt van plek in wat op de 
krant ‘de carrousel’ wordt genoemd.

Zo komt Rolf Bos vanuit Berlijn terug 
naar de sportredactie, waar hij naast chef 
Willem Vissers komt te zitten. Sterre 
Lindhout neemt zijn post over in Duits-
land.

Arie Elshout komt na vijf jaar terug uit 
New York, samen met zijn vrouw Steffie 
Kouters. Zijn opvolger Michael Persson 
staat te trappelen om daarheen te vertrek-
ken.

De Volksknar wil in dit en het komende 
nummer laten zien hoe correspondenten 
terugkijken op hun standplaats, en vooral 
hoe de nieuwe correspondenten er tegen-
aan kijken.

In dit nummer interviews met Michael 
Persson en Arie Elshout. Jacques de Jong 
legde hun enkele vragen voor.

Zie pagina 2 en verder.
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Jouw benoeming was onderdeel van 
wat jullie de carrousel noemen.

‘Elke benoeming zet een kettingreactie 
van nieuwe benoemingen in gang. Het is 
een soort vacuümspoor dat door de bure-
len trekt, elk gat wordt met een ander gat 
gedicht, tot iedereen weer op een plek zit. 
En ja, dat wordt door de hoofdredactie de 
carrousel genoemd. In ons geval – mijn 
vriendin en chef Kunst Anne van Driel 
vertrekt ook, zij wordt freelancer voor de 
krant – gaan er zelfs twee van die draai-
molens draaien.’

Wanneer gaat het gebeuren? 
‘Arie Elshout, mijn voorganger, zit 

tot eind september op zijn post. Wij wil-
len wat eerder gaan, om op 9 september 
onze twee kinderen af te leveren op hun 
eerste Amerikaanse schooldag. In mijn 
meest optimistische voorstelling van za-
ken hebben we dan het huis ingericht, tv 
en internet aangesloten, bankrekeningen 
geopend, rijbewijzen en perskaarten opge-
haald en drie weken lang met emmertjes 
en schepjes en een stapel Amerikaanse 
boeken aan het strand van Coney Island 
gezeten. In een meer realistische voorstel-
ling van zaken zitten we dan ergens op 
een kale vloer zonder werkende airco te 
wachten tot de container met huisraad en 
de zwembroeken arriveert.’ 

Hoe ben jij in beeld gekomen voor deze 
fantastische post?

‘Ik denk dat op de krant iedereen altijd 
in beeld is, dat is een van de mooie kanten 
van de schrijvende journalistiek. Er zijn 
niet veel banen waarin zo zichtbaar is wat 
iemand nou eigenlijk aan het doen is, de 
hele week. De artikelen spreken voor zich. 

‘Ik droomde periodiek van een corres-
pondentschap. Toen ik net bij de krant zat 

heb ik een gooi gedaan 
naar de post Brussel, en 
later heb ik mijn rudi-
mentaire Russisch op-
gehaald om mezelf voor 
te bereiden op Moskou, 
ooit. Maar de post VS 
was de ultieme post, dus 
daar dacht ik sinds afge-
lopen najaar over na. De 
hoofdredactie en de chef 
Buitenland waren niet 
verbaasd toen ik sollici-
teerde.

‘Ik heb een vrij atypi-
sche route afgelegd, van 
de wetenschapsredactie 
naar economie, naar de 
cyberdesk, naar de VS. 
Ik heb veel artikelen 
geschreven waarin hoe-
vragen centraal staan: 
hoe zit dat, hoe werkt 
dat, hoe heeft het zo ver 
kunnen komen? Dat zijn 
fijne verhalen om te ma-
ken, zeker als het in de 
vorm van een reportage 
of reconstructie kan. 
Daartoe zat ik regelma-
tig in het buitenland: als 
forenzend correspondent 
Italië toen de crisis daar 
uitbrak, als verslaggever 
van olieverhalen in Qa-
tar, Siberië en Alaska, 
en als onderzoeker van 
de tech-mores in Silicon Valley. 

‘En ik spreek wat Engels, dat helpt ook.’

Wat bepaalde de keuze voor New York? 
Domweg Jan Tromp, Arie Elshout achter-
na of zit er een diepere gedachte achter?

‘Ik wil als correspondent Amerika be-
schrijven, maar ook de invloed van Ame-
rika op de rest van de wereld. Politiek, 
cultureel, economisch. Ik heb daarom even 
overwogen om aan de westkust te gaan 
zitten, dicht bij Hollywood en Silicon Val-
ley, maar de politiek is toch iets te belang-
rijk, met de presidentsverkiezingen voor 
de boeg. Dan is de oostkust handig, met 
Washington bij de hand. 

Vervolgens is het New York geworden 
en niet Washington zelf, omdat de an-
dere invloeden (cultureel, economisch) 
in New York sterker zijn, en daar is voor 
Anne veel meer te halen. We gaan dus 
niet domweg onze voorgangers achterna. 
We kiezen onze eigen plek, met een eigen 
uitzicht.

Je had al Amerikaanse ervaring tijdens 
je studie, zag ik op internet.  

‘Ik heb halverwege de jaren negentig 
een half jaar in Texas gewoond, in Aus-
tin. Geweldige stad. Uit die tijd ken ik nog 
wat mensen, de studenten met wie ik toen 
in een huis woonde en collega’s uit het 
ruimteonderzoekcentrum waar ik stage 
liep. Een van hen is inmiddels oorlogsve-
teraan, eentje miljonair, een van hen rijdt 
nu robotwagentjes rond op Mars. Anderen 
zijn aan lager wal geraakt. Ik wil kijken 
of  ik hen kan terugvinden. Verder ben 
ik in Aus tin een keer opgepakt omdat ik 
na spertijd door een park liep. George W. 
Bush was toen gouverneur van Texas. In 
zekere zin ben ik opgepakt door George 
W. Bush. Het is niet direct profijtelijk, 
maar het voelt als een connectie.’

Aan Arie Elshout heb je wel een mooi 
voorbeeld.

‘Arie is een geweldige voorganger. Hij is 

Lees verder op pagina 3

Michael Persson in 2013 op de fiets voor Tour for Life, ergens 
tussen Italië en Nederland.

michael Persson van de cyberdesk naar new York

Ik wil ook de rafelranden laten zien

‘en ik spreek 
wat engels, 

dat helpt ook’

Michael Persson staat op het punt naar 
Amerika te vertrekken voor een van de 
mooiste posten in de journalistiek. een 
opvallende carrière: begonnen als weten-
schapsjournalist, daarna op de economie-
redactie en hij houdt nu een oogje in het 
zeil bij de informatiemaatschappij.
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Wanneer komen jullie terug?
‘Per 1 november zitten de vijf jaar erop. 

Stef en ik keren in oktober terug. Met de 
Queen Mary 2, het passagiersschip van de 
Cunard Line.’

Wat ga jij doen als je terug bent? 
‘Ik ben in gesprek met Philippe Remar-

que en chef Buitenland Alex Burghoorn 
over Brussel. Welke rol zou ik kunnen spe-
len in de Europese berichtgeving naast 
Marc Peeperkorn. Marc is er erg voor. 
Europa is natuurlijk anders dan Amerika, 
maar door de gesprekken die ik ook met 
Philippe en Alex heb gevoerd, ben ik het 
een spannend idee gaan vinden.

‘Ik ben redelijk goed ingevoerd in de 
Europese materie, heb erover geschreven 
voor het ANP, Het Parool en de Volks-
krant. We zitten in een cruciale, histori-
sche fase. De voortschrijdende integratie 
roept steeds meer tegenkrachten op. Ik 
heb weleens het beeld gebruikt van het 
dichten van het laatste gat in de Afsluit-
dijk: de stroming is dan het sterkst. Er 
is in heel Europa nu veel conflict, debat 
en emotie. Dat is een speelveld waarop 
ik mezelf wel zie gedijen. Net als hier in 
Amerika zou ik willen proberen de on-

derwerpen zoveel mogelijk te beschrijven 
vanuit de mensen.’

En Steffie?
‘Steffie wil na terugkeer doorgaan met 

wat ze de laatste vijftien jaar heeft gedaan: 
interviewen. Hoewel Amerika natuurlijk 
geen grootheden als Louis van Gaal, 
Bram Moszkowicz en Willem van Ha-
negem kent, heeft ze ook hier bijzondere 
interviews gehad, bijvoorbeeld met Ma-
deleine Albright, performance-kunstena-
res Marina Abramovic en haar grote held 

Tom Wolfe. Bij hem thuis aan de Upper 
East Side! Stef koestert de persoonlijke 
opdracht die de auteur op het titelblad van 
Back to Blood heeft geschreven, inclusief 
een door hemzelf met een gele stift inge-
kleurde veer.’

Hoe kijk je terug op vijf jaar Amerika?
‘We hebben genoten van Amerika. Het is 

een groot en machtig land, met een domi-
nante cultuur waar iedereen in de rest van 

een enorm politiek dier, maar hij heeft ook 
het Amerikaanse heartland opnieuw ver-
kend, met zijn verhalen uit North-Dakota, 
Texas, Alaska en New Mexico. Hij heeft 
een stijl en toon die precies passen bij de 
pioniersgeest die hij beschrijft. 

‘Ik houd zelf ook erg van die kant van 
Amerika, van die mannen met cowboy-
hoeden en pick-uptrucks, van het harte-
lijke optimisme en het weidse avontuur. 
Maar ik wil ook de nieuwe rafelranden 
laten zien. Het techno-anarchisme, de ver-
dwijnende middenklasse, de no go-wijken. 
De economie groeit, maar de kloven in de 
Amerikaanse samenleving worden steeds 
dieper. Dat proces wil ik van nabij volgen.

‘Ik begin met een presidentsrace – po-
litieke sportverslaggeving dus, een fijne 
manier om het land te zien en te laten zien. 
Maar niet alles is politiek.’

 Hoe kwam je ooit in de journalistiek en 
bij de Volkskrant terecht?

‘Ik studeerde af in de ruimtevaarttech-
niek, maar had geen idee wat ik daarmee 
aan moest. Toen besefte ik dat het leukste 

wat ik al die jaren in Delft had gedaan, 
mijn werk voor de universiteitskrant was 
geweest. Ik ging freelancen – het eerste 
verhaal dat ik schreef, was grappig ge-
noeg een serie portretten van Nederlandse 
ingenieurs in Amerika, die daar hun Ame-
rikaanse droombaan hadden gevonden, bij 
de Nasa, bij Microsoft, in Hollywood. 

‘Daarna zat ik twee maanden in Turkme-
nistan, Oezbekistan en Kazachstan, voor 
verhalen over de oliekoorts daar, maar 
verder schreef ik vooral over wetenschap 
en techniek, en zo werd ik freelancer voor 
de Volkskrant. 

‘Toen Marc van den Broek in 2002 een 
jaar met sabbatical ging, kreeg ik een jaar-
contract op de wetenschaps redactie, en 
toen hij terugkwam mocht ik blijven. 

‘Ik heb lang gedacht dat ik nog eens een 
cursus wetenschapsjournalistiek moest 
gaan doen – tot ik op een dag werd gebeld 
om zelf die cursus te geven.’

Vervolg van pagina 2

Michael Persson.           Foto Olek Persson(7)

Lees verder op pagina 4

Vijf jaar lang heeft Arie elshout vele 
aspecten van de Verenigde staten be-
schreven. Samen met Steffie Kouters, 
die hij vanaf de Amsterdamse redactie 
meenam. mogelijk wordt Brussel zijn 
volgende post.

Arie Elshout in Texas.            Foto sebastiano Tomada

Arie elshout met hoofdredactie in gesprek over post Brussel

mijn echte geluk komt uit een goed stuk
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de wereld naar kijkt. Een heerlijke bron 
van verhalen. Als ik bij mijn oude Itali-
aanse kapper Rocco Scali met mijn hoofd 
voorover in de wasbak hang en hij mijn 
haar besproeit met een soort tuinslang, 
weet ik dat Rocky jaren geleden hetzelfde 
deed bij Truman Capote. Het is Amerika’s 
magie. Een landschap, een locatie, een af-
tandse kapperszaak in Brooklyn--  al lijkt 
het nog zo gewoon, voor je het weet, ben 
je deel van iets groters, schreef ik ooit in 
een Bericht Uit.

‘Onlangs stopte er op een vroege zater-
dagochtend onder de Brooklyn Bridge 
zo’n jaren-vijftig-slee met van die vleu-
gels naast Stef en mij. Een zwarte man 
stapte uit, een elegante zestiger. Hij droeg 
een lange leren jas, had een cowboyhoed 
op en een gouden ketting om. In de auto 
zat zijn vrouw, volledig dressed up om 
half acht(!) ‘s ochtends. Betoverend. Ze 
vroegen gewoon de weg, maar wij had-
den het gevoel even in een film van Da-
vid Lynch te zijn beland. Ik wil hier altijd 
blijven, verzuchtte Stef, in een zoveelste 
aanval van verliefdheid op dit land en zijn 
mensen, vaak zo veel minder burgerlijk 
dan Nederland.’

‘Maar blijven doen we niet. Vorig voor-
jaar lag ik even in het ziekenhuis met een 

ontstoken voet. Het interview met Hillary 
Clinton kwam eraan en de antibiotica-
pillen leken niet aan te slaan. Voor alle 
zekerheid ging ik naar het ziekenhuis voor 
een infuus, in de hoop dat dat sneller zou 
werken. 

‘Ik lag naast een ouwe Cubaan die de-
zelfde soort ontsteking had, alleen was 
die volledig uit de hand gelopen. Hij lag 
te kreperen en te midden van zijn nachte-
lijk gezucht en gekreun wist ik: terug naar 
Nederland. Ik word ouder – en ziek zijn 
is een probleem in Amerika. Steeds moet 
je maar afwachten of de verzekering die 
ene rekening van tienduizend dollar wel 
betaalt. Vele uren heb ik aan de telefoon 
gezeten, met de zoveelste aanmaning van 
een debt collection agency in de hand. Dat 
is ook Amerika.

‘Vijf jaar is mooi. Terug naar familie, 
vrienden en collega’s.’

Toenmalig hoofdredacteur Pieter Broer-
tjes riep bij je afscheid vijf jaar geleden 
dat je wel hoofdredacteur kon worden 
(leuk voor Remarque die toen net aan-
trad). Heb je dergelijke ambitie?

‘Dat Pieter dat toen gezegd heeft, kan 
ik me niet herinneren. Ik ben er ook nooit 
mee bezig geweest. Ik ben niet van het 
type dat in de wieg al zegt: ik wil later 

hoofdredacteur worden. Toen Frits van 
Exter bij Trouw vertrok, heeft die krant 
me gepolst of ik niet zijn opvolger wilde 
worden. Ik heb het niet gedaan. Ik ben best 
wel een baasje en een bemoeial, maar de 
brandende ambitie om hoofdredacteur te 
worden, heb ik nooit gehad. Het is eerder 
het omgekeerde. Hier in Amerika – bij-
voorbeeld toen ik op een mooie zaterdag-
ochtend door de woestijn van New Mexi-
co reed – vroeg ik me weleens af of ik niet 
te lang chef en adjunct ben geweest. Mijn 
echte geluk haal ik toch uit een goed stuk 
(en uit Stef natuurlijk).’

Had je iets aan de Volksknar daar over-
zee? 

‘Overzee is de Volksknar een must-read. 
Je werkt in je eentje, ver weg van de re-
dactie. Je hebt alleen contact met je chef, 
maar dat is hooguit een kwartier. De rest 
van de dag ben ik aan mezelf overgele-
verd en ik ben niet altijd het prettigste ge-
zelschap, haha. De Volksknar is dan een 
van de dingen waardoor je je verbonden 
blijft voelen met de thuisbasis. Ik lees ook 
trouw het Parool-zusje, de Paroliebol. 

‘Een krant bestaat niet alleen maar in het 
hier en nu, ze heeft ook een verleden, net 
als iedereen en alles. En dat moet gekoes-
terd worden.’

Steffie Kouters, selfie met actrice en schrijfster Lena Dunham (Girls).

Exemplaar van Black to Blood met de 
handtekening van Tom Wolfe, speciaal 
voor Steffie Kouters na een interview.

Vervolg van pagina 3

Vijf jaar is mooi.
Terug naar familie, 
vrienden, collega’s.
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Willem Kuipers heeft een antenne voor veranderin-
gen in het taalgebruik. Beter, slechter, in elk geval 
anders. In deze rubriek signaleert hij verschuivin-
gen in het taalgebruik bij de media.

Waakhond

Luttel bedrag
nou, via deze  rubriek mogen alle 
lezers (m/v) van de Volksknar wel even 
beseffen, dat ze inderdaad voor een ‘luttel 
bedrag’ door de Volksknar op hun wenken 
bediend worden, als het erom gaat het 
lijntje met de Volkskrant (remarques brief 
in nummer 262) vast te houden.

Joan Hemels

Verbetering
Jaap Visser herinnerde zich na lezing 
van het interview met Elly de Waard 
(de Volksknar 262) meteen Bob Marleys 
concert van 7 juli 1978 in de Ahoy-hal te 
Rotterdam. ‘Bob Marley heeft wel dege-
lijk in Nederland opgetreden’, reageerde 
hij verontwaardigd op een uitspraak van 
Elly de Waard.

Haar reactie: ‘Toen ik kortgeleden door 
mijn mappen heen bladerde, kwam ik 
en passant ook concertbesprekingen van 
Marley tegen. Misschien ben ik die in het 
interview vergeten doordat voor mij dat 
ene concert in Londen in 1975 hét concert 
was. Het is ook allemaal wel heel lang 
geleden!’

Kop en schouders

De vele lezers van de Volksknar reageren soms ook op de koers en de in-
houd van de kwaliteitskrant die zij mogen beschouwen als hun erfgoed. 
Teneur: goed product, veel waar voor je geld. Actuele achtergrondverhalen 

(‘met meerwaarde’), uitstekend schrijfwerk, ‘men begeeft zich onder de mensen’.  

Een enkeling herinnert zich jaren waarin de Volkskrant niet beschikte over ook 
maar één fulltime verslaggever. Dat was vroeger, toen je geen naamgrappen mocht 
maken, met twee woorden sprak, een werkwoord in een kop diende te persen, uit te 
tellen aan de hand van een koppenboek van papier dat perkament had verdrongen. 
Toen interviews niet bij hoofdredactioneel decreet louter puur persoonlijk dienden 
te zijn (‘en nog weleens ergens over gingen’).

In de finesses schuilt het meesterschap. Veel lof gaat daarom uit naar de spits
vondige koppen (‘zo Angelsaksisch’) in het katern V (‘beter dan de vondsten van 
Boulevard’). In aflevering 258 vroegen we naar aansprekende voorbeelden om ook 
eens een zinloos lijstje te kunnen plaatsen.

Onovertroffen blijft Heup doet leven. 
Ook beklijfden (rangorde niet aangebracht):     
Stockstijf (Raadselachtige ‘freeze’ op de aandelenmarkt)
 Krulstaartdeling (De gang van het varken door het abattoir, allereerst gehalveerd 
met een cirkelzaag)
Colt case (Wapenfabrikant aangeklaagd)
 Wok don’t run (Mac van Dinter eet – ‘Waarom zijn we hier?’- ergens op zijn gemak)
Broek zoekt vouw (Topjaar voor het stomerijwezen)
Cariës van Houten (Actrice heeft een en ander aan haar gebit laten doen)
Spritsengefühl (Uit de reeks ‘Heel Mac bakt’)
Lever en laten lever (Toegenomen aantal transplantaties)
Leuterkoek (Resultaat van veronachtzaamde penishygiëne)
De drie D’s (Alles, maar dan ook alles over 3-D printers)
En die had al Geel (KRO-NCRV wil tweede theologische presentatrice) 
RettekeTed (Recensie van biografie van Edward Kennedy)
Kraut fünding (Fenomeen ook in Bondsrepubliek in opmars) 
Memento Maori (Sluipende genocide in Nieuw-Zeeland)

Adriaan de Boer

IK HOORDE al vroeg dat je als 
journalist een waakhond was. Ik 
wist wat een waakhond was. We 

hadden er zelf een. Bobby. Hij  blaf-
te bij onraad en beet onverlaten in 
hun kuiten. Moest ik dat ook doen?  

Al doende leerde je dat het nog niet 
zo eenvoudig was om als journalist een 
waakhond te wezen. Je wist te weinig. Je wist niet hoe je het 
gezag in zijn kuiten moest bijten. 

Mijn leermeesters in mijn begintijd, 1958, Arie Kuiper en 
Henk Huurdeman, konden het me ook niet vertellen. Je zocht 
het zelf maar uit. Een opleiding journalistiek bestond nog niet. 

  Al gauw ontdekte ik dat wat -  naast het voetballen - altijd 
mijn liefste tijdverdrijf was geweest, lezen, nu ook uitkomst 
bood. Wilde ik  de burgemeester en zijn wethouders op cor-
ruptie en overspel betrappen, dan moest ik niet alleen weten 
wat politiek was – en overspel – maar ook hoe zij al of niet de 
rechtsstaat dienden. De rechtsstaat. Ik las niet langer voor de 

lol, maar voor m’n vák.

Jaren later stel ik vast dat geschreven 
journalistiek onmogelijk is zonder lezen-
de journalisten. De besten die ik gekend 
heb, lazen. Ze zijn er nog steeds, geluk-
kig, maar de meesten laten zich gijzelen 
door de televisie en haar onverbiddelijk 
hic et nunc, dat elke verdieping verdacht 
maakt.

Journalisten, zou ik zeggen, gord je 
aan. Als er één vorm van journalistiek is die we in dit digitale 
tijdperk niet kunnen missen, dan is het de geschreven journa-
listiek. Het woord. De taal. De waakhond is schrijver gewor-
den. Of keft alleen nog maar.

Willem Kuipers


