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In 2011 werd mij gevraagd redactielid 
te worden van De Kroniek, een uitgave 
van het Historisch Genootschap Wierin-
germeer. Verschijnt drie maal per jaar 
in een oplage van 1200 stuks. Ik zei ja. 
Een beetje actiever zijn in de polder waar 
ik woon, kon geen kwaad. Dus begon 
ik stukken na te lezen en te corrigeren. 
Helaas was ik verpest door het jarenlange 
werken bij de Volkskrant. Ik zat bij zoveel 
redactievergaderingen, hoorde zoveel 
(opbouwende) kritiek, pikte veel op van 
zwoegende, telefonerende, met de auteur 
overleggende, eindredacteuren. Kende 
bovendien het Stijlboek, het Groene én 
het Witte boekje bijkans uit mijn hoofd. 

Bij het nalezen van kopij voor De Kro-

niek kreeg ik last van stemmen in mijn 
hoofd: Kop moet de lading dekken, waar 
gaat dit over? Geen lekker begin, zwak 
slot, clichés, veranderend perspectief, 
stijlbreuken. Ik probeerde zo voorzichtig 
mogelijk veranderingen aan te brengen. 
In een interview schrok ik toen opeens de 
interviewer in persoon opdook (Ik vraag 
hem...’, enzovoort), terwijl die op de eer-
ste twee pagina’s nergens te bekennen 
was. Dat zei ik ook, op de redactieverga-
dering. Ik noemde het een stijlbreuk. De 
hoofdredacteur lachte cynisch. Een stijl-
breuk! Daar had hij, oud-onderwijzer, nog 
nooit van gehoord.

Begin vorig jaar kondigde hij aan dat dit 

zijn laatste Kroniek was. Vervolgens keek 
iedereen naar mij. ‘Ze vroegen me’, vind 
ik altijd een zwak excuus. Maar echt, het 
kon niet anders. In de korte periode dat 
ik in de redactie zat, waren andere capa-
bele redactieleden al opgestapt (omdat 
de hoofdredacteur zo onaangenaam was, 
denk ik). Van de overgebleven vijf redac-
tieleden kunnen er vier niet schrijven - 
mijzelf meegerekend. 

In september verscheen de eerste Kro-
niek die ik in elkaar had gezet, voorzien 
van een nieuw omslag, ontworpen, even-
als het nieuwe logo van het Genootschap, 
door Tineke Kooistra, die eind jaren ne-
gentig werkte op de opmaakredactie van 
de krant. In de daarop volgende Kroniek 
werd de layout van de pagina’s aange-
past: ‘blonder’, minder tekst, meer beeld. 

Die Kroniek, het is een giga-klus. Het 
kost me waanzinnig veel tijd en het is las-
tig communiceren. Ik wil tijd overhouden 
voor leuke dingen. Over een paar weken 
bouw ik mijn strandpaleis weer op.

Ik ga het echt niet volhouden – maar 
hoe breng ik dat? 

Rita Smit

Ik houd het niet vol, maar hoe breng ik dat?
Onder de mensen is een serie over 

de manier waarop pensionado’s 
zich nog maatschappelijk nuttig ma-
ken. Niet achter de geraniums, maar 
buiten, onder de mensen. Rita Smit, 
voorheen van de kunstredactie, heeft 
een blad onder handen genomen.
 Redactie: Adriaan de Boer.

Hoofdredacteur Philippe Remarque 
van de Volkskrant heeft zijn collega 

Jacques de Jong van de Volksknar gepro-
moveerd van oud-collega naar speciale 
relatie. Op basis daarvan krijgt Jacques 
voortaan de Volkskrant gratis op de mat. 

Deze verrassende geste kwam aan het 
eind van de geslaagde ontmoeting van de 
complete hoofdredactie van de krant met 
een groep van twintig geïnteresseerde 
oud-collega’s. 

Het relatieabonnement is ook te be-
schouwen als een soort ruilabonnement. 
De Volksknar wordt namelijk ook door 
de huidige collega’s op de krant graag en 
met plezier gelezen. En ook gratis. 

Tot zover het goede nieuws. Minder is 
dat ook bij de NRC de directie wakker 
is geworden. Collega’s die dus naast de 
Volkskrant ook de NRC voor een tientje 
per kwartaal lazen, gaan dit voordeel 
verliezen. 

Tijdens de bijeenkomst in de kamer van 
de hoofdredactie werd nog wat nagesput-
terd over het verlies van de voordelige 
abonnementen. Met name werd de on-
persoonlijke brief waarmee we welkom 
werden geheten als ‘nieuwe’ abonnee, op 
de hak genomen. 

Philippe: ‘Er gaan per maand zo’n ne-
genduizend van deze brieven de deur uit. 
Die kan ik toch niet allemaal persoonlijk 
gaan bekijken?’ 

Dat hij nogal laconiek reageerde op 
de open brief daarover in de Volksknar 
kwam doordat hij ervan uitging dat deze 
satirisch bedoeld was. Hij benadrukte ook 
nog eens dat het bij het schrappen van de 
tientjesabonnementen gaat om het beleid 
van de totale Persgroep. We hadden dus bij 
de directie moeten zijn met de protesten.
 Peter van Bueren opperde nog of het 

mogelijk is om overtollige kranten uit de 
kennelijk zieltogende losse verkoop te 

laten bezorgen bij alle oud-collega’s. Ook 
grappig. Dat zou wellicht kunnen als we 
besluiten met ons allen in hetzelfde be-
jaardenhuis te gaan wonen. 

Ik moet er niet aan denken.
Jan van Capel

Jarige Volksknar bevorderd
tot ‘speciale relatie’

Collega Hans Heg wordt broederlijk om-
armd door hoofdredacteur Philippe Re-
marque. Eerder had Heg laten blijken dat 
hij zich geschoffeerd voelde door de hou-
ding van de hoofdredactie in de kwestie 
van de voordelige abonnementen.                         

Foto Jacques de Jong
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DE vier journalisten die van NRC 
Handelsblad naar de Volkskrant 

zijn overgestapt, zijn uit zichzelf geko-
men, verzekerde hoofdredacteur Philippe 
Remarque tijdens zijn ontmoeting met 
een kleine twintig pensionado’s vorige 
week. De overstap van de vier werd in 
de krant nadrukkelijk aangekondigd. Het 
zijn columniste Margriet Oostveen, de 
onderzoeksjournalis ten Tom Kreling en 
Huib Modderkolk, en Thomas Erd-
brink, van wie enkele dagen geleden het 
eerste stuk uit Teheran is verschenen.

‘Uiteraard nemen wie niet iedereen 
aan, ze moeten wel iets toe voegen’, ant-
woordde Philippe op kritische vragen. 
Meteen daarop meldde hij met onverho-
len voldoening dat de Volkskrant erin is 
geslaagd met zijn oplage boven NRC en 
nrc next samen uit te komen. 

De oplage is volgens hem nu 300 dui-
zend, zaterdags 350 duizend. Daarbij 
merkte hij ook op dat de losse verkoop 
‘bijna verwaarloosbaar’ is. ‘Het is trekken 
aan een dood paard.’

Daartegenover staat dat de digitale krant 
– sinds oktober ingrijpend vernieuwd – 
zich verheugt in groeiende belangstel ling, 
bij een jonger publiek dan de lezers van de 
papieren krant (gemiddeld 48 jaar). 

‘Het leuke op de site is dat je  het nieuws 
meteen kwijt kunt. We krijgen er ook met een 
veel reacties op. ’s Ochtends, ’s middags en 

’s avonds brengen we een nieuwsupdate.’ 
Desgevraagd erkende Philippe dat de re-

dactie ‘echte primeurs’ vasthoudt voor de 
papieren krant de volgende ochtend.

Bezetting
De redactie telt nu 190 medewerkers 

op 182 vaste banen. ‘Daaromheen is er 
een flexibele schil van schrijvers’, legde 
Philippe verder uit. De nieuwsredactie 
heeft de meeste mensen in vaste dienst, 
het katern V heeft veel freelancers. Bij 
elkaar bieden ze de lezer ‘meer redactie 
en minder advertenties’. Die verhouding 
is nu 80:20 – voorheen kon een krant pas 
rondkomen met 50 procent advertenties. 
Volgens Philippe is er stevig in de kosten 
gesneden.

Opmerking bij de pensionado’s: opval-

lend hoe vaak verslaggevers vanuit zichzelf 
schrijven. ‘Het persoonlijke schrijven is 
geen taboe meer’, verklaarde Philippe. 
‘Verhalen komen overtuigender over als 
ze vanuit de persoon zijn geschreven.  Hij 
noem de Thomas Erdbrink als voorbeeld 
met diens tv-documentaire over zijn per-
soonlijke leven in Teheran. ‘De situatie 
daar is nooit beter binnengekomen bij het 
publiek.’

Uit een bezoekje aan koning en konin-
gin liet Philippe zich ontvallen dat Wil-
lem Alexander geloofwaardiger overkomt 
‘als hij gewoon praat’. Máxima had over 
de berichtgeving over hun vakantiehuis 
in Mozambique opgemerkt: ‘Uw verslag-
gevers zijn cowboys!’

Jacques de Jong

‘NRC’ers echt
uit zichzelf
overgestapt’

Philippe Remarque (op de rug gezien) staat in zijn kamer een groep geïnteresseerde 
ouwe knarren te woord. Van links af: Willem de Bruin, Jan Bank, Lucy Prijs, Peter van 
Bueren, Adriaan de Boer , staand Bert Steinmetz, verder Ben de Graaf, Martien Schurink, 
diens echtgenote, Hans Heg, Cees Gloudemans, Maurits Schmidt, Jan Luijten, André 
Roelofs, Jan van Capel. Staand rechts Corine de Vries, zittend rechts Broer Scholtens en 
de spijkerbroek van Pieter Klok.           Foto’s Jacques de Jong

Hoofdredacteur Philippe Remarque verzekert pensionado’s:

Na afloop van het gesprek met de hoofdredactie was er een 
borrel in de redactionele ruimte. Links managing editor Corine 

de Vries in gesprek met Lucy Prijs en Jan van Capel. Rechts 
adjunct Pieter Klok met Maurits Schmidt en Broer Scholtens.
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Jacques de Jong speelt tien jaar hoofdredacteur van de Volksknar

Ik kan alles zelf, dat is het voordeel
Behalve hijzelf weet iedereen dat hij 
oprichter en hoofdredacteur is van de 
Volksknar, tien jaar geleden gesticht 
als tweewekelijks elektronisch blad 
voor en door Volksknarren, gepensio-
neerde Volkskrant-redacteuren.
 Inmiddels zijn bereik en impact de 
doelgroep ver overstegen, en is het 
concept buiten eigen kring meer dan 
eens nagevolgd. Jacques de Jong 
(Haarlem, 76 jaar) over zijn gees-
teskind: ‘We waren een creatief duo. 
Kwam Han van Gessel met een idee, 
kon ik het uitvoeren.’

Maak  jij zelf een selfie bij dit gesprek?
‘Geen foto ditmaal, misschien wel gete-

kend.’

Zoals je in ieder nummer wel een gete-
kend portret hebt.

‘Bijna. Het grappige is dat de Volksknar 
is begonnen met mijn tekeningetjes. Bij 
mijn vertrek van de krant in 1999 had ik 
er een stuk of dertig, getekend tijdens ver-
veling ter redactie. Dat krabbelen deed ik 
al zo’n veertig jaar geleden. Ik begon bij 
de krant in 1965, vijftig jaar terug dus, 26 
jaar oud. Na 34 jaar ben ik afgezwaaid, 
met een tussendoortje bij de Vara. Ziels-
blij dat ik terug kon, dankzij Jos Sterk. 

‘Op de krant zat ik tegenover Jan de 
Vries, Ad Overeem, Ed Bente, tekende 
ze uit met ballpoint. Die 
verzameling is in de Volks-
knartijd uitgegroeid tot 
140. In het begin maakte ik 
er een quizje van: “herken 
je die nog?” Geleidelijk 
aan begon ik er tekstjes bij 
te schrijven over die col-
lega’s.’

‘Dat liep door tot collega 
Han van Gessel zei: “Daar 
kunnen we iets mooiers 
van maken.” Daarna vorm-
den Han en ik een duo: hij 
het brein, de creatieve den-
ker, ik de creatieve doener. 
Kwam hij met een idee, 
dan kon ik het uitvoeren.’

Zonder het te weten heb ik dus naar het 
ontstaan van de Volksknar gevraagd.

‘Zonder meer. Voor mijzelf is het nog 
grappiger. De laatste tijd teken ik veel, zit 
in een kunstkring, ben dus meer bezig met 
beeld dan met schrijven: tekenen, fotogra-
feren, vormgeving. Inderdaad, ik ben ver-
schoven van cartoonachtig naar portretma-
tig. Al teken ik nog het liefst karikaturen.’

Was het vóór je pensioen een wens 
hoofdredacteur te worden?

Hartgrondig: ‘Nul! Ik kan dat niet, klaar. 
Nu zit ik een beetje te klungelen, te spe-
len, je mailt die eens, die eens. Noem dat, 
met Jan van der Pluijm, primus inter 
pares. Ik kan blijkbaar iets wat anderen 
niet kunnen: veel dingen tegelijk. Dat is 
mijn grap. Én tekenen, én fotograferen, én 
schrijven én opmaken én koppen maken 
én eindredigeren. Daarmee word je geen 
hoofdredacteur van de Volkskrant. Dan 
moet je kunnen delegeren. En dat kan ik 
totáál niet. Ik doe liever alles zelf, als uit-
gesproken einzelgänger.’

Was er een hiërarchietje tussen Van 
Gessel en jou?

‘Nee. We waren vriendjes, maakten sa-
men die krant, waarbij we elkaar goed 
aanvulden. Soms inclusief geweldige ru-
zies: je overvalt me met een stuk, te lang, 
hoe het in elkaar zat, eindeloos redetwis-
ten over punten en komma’s, waarin hij 
heel goed was. Ik ook? Toch niet verge-
leken bij hem en Adriaan de Boer, die nu 
meeleest, eindredigeert zo je wilt.’

Toch lijkt steeds meer structuur nodig. 
Naast een enkele ‘vaste’ verslaggever 
heb je een eindredacteur, en een redac-
tiecommissie benoemd in de personen 
van Jan van Capel, Joris Cammelbeeck 
en Peter van den Berg.

‘Niet benoemd! Ik heb 
gewoon wat mensen ge-
vraagd als bron voor ideeën 
of klankbord voor een goed 
verhaal, ik kan niet alles al-
leen bedenken. Het is dus 
een wat willekeurig ge-
groeide structuur.

‘Wat nu handig is, zoals 
met Jonge Aanplant, Onder 
de mensen of verhalen van 
buitenlandse correspon-
denten: het hen zelf te la-
ten schrijven, op basis van 
vragen per e-mail. Je werkt 
met vakbekwame jongens 
en meisjes. Je krijgt hap-
klare stukken terug.’

Hadden Han en jij met de Knar een be-
paald doel voor ogen?

‘Aanvankelijk was het alleen om oud-
collega’s op de hoogte te houden: wat doe 
jij, wat doe ik. Dan een bijschrift bij een 
plaatje. Dan gaat Pierre Heijboer een 
boek schrijven: even melden. Heijboer 
schreef elke week wel een boek. Ging er 
eentje dood: o jezus, ook wat mee doen.  

Han verzon ook series, zoals over ons 
soort journalistiek in de jaren zeventig. 
Jonge Aanplant was ook zijn idee.
 
Ben je niet bang dat je droogloopt?

‘Jawel. Han heeft dat onderweg honderd 
keer bedacht. Ik zei steeds: we zien wel. 
Het gekke is dat we toch elke veertien da-
gen iets te melden hebben. Raar verschijn-
sel. Komt bij: van een clubblaadje voor en 
over dezelfde mensen is het breder ge-
worden. Corine de Vries van de hoofd-
redactie gebruikt de Volksknar handig om 
nieuwe redacteuren te introduceren in de 
rubriek Jonge Aanplant.’

Je abonneebeleid is: iedereen die wil, 
krijgt de Volksknar. 

‘Ik verstuurde de krant gewoon particu-
lier aan door mij verzamelde e-mailadres-
sen, en verder aan iedereen die hem krij-
gen wilde. Wie erom vraagt, is geïnteres-
seerd. De NVJ pikt nog wel eens wat. Mét 
bronvermelding.’ 

Was de Knar de eerste elektronische 
krant voor gepensioneerden?

‘Kan ik niet beoordelen. In de kranten-
wereld wel, denk ik. Lucy Prijs heeft de 
formule overgenomen met De Parolie-
bol. En Bert Bommels van Elsevier met 
Xelse4. 

‘Het aantal geregistreerde abonnees van 
de Volksknar is bijna driehonderd, waar-
van drie op papier per post. Het lezersbe-
reik schat ik op minimaal vijfhonderd. De 

Lees verder op pagina 4

Jacques de Jong aan het bureau, rond ‘70. 
                Foto Wim Ruigrok
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‘Ruim vijf jaar weg geweest in to-
taal. Dat is mooi geweest, hoor. 
Schitterende avonturen, ik kan 

het iedereeen aanraden.’
Waarom dan terug?

‘Er speelt ook mee dat mijn vrouw Ge-
raldine weer serieus aan het werk wil, nu 
het nog kan in haar vak, pedagoog. Als 
we nog langer weg zouden blijven, is zij 
te oud om nog aan werk te komen. Bo-
vendien – een heel mooie reden om weer 
dichter bij huis te zijn -- we hebben net 
een kleinzoon gekregen.

‘Terug naar oude liefde: ik ga vanaf sep-
tember coördineren op Sport, naast Wil-
lem Vissers. Ik wil ook blijven schrijven, 
en dan vooral over andere ouwe liefdes als 
atletiek, marathonlopen, het schaatsen op 
natuurijs en wat er nog meer op mijn pad 
komt. Dat hoeft niet altijd sport te zijn, ik 
houd van afwisseling.

‘Na Jeruzalem en Berlijn krijgen we 
straks weer Amsterdam (en Bussum, waar 
we gaan wonen). Het zal weer even wen-
nen zijn, terug op redactie. Ik ging nog 
weg onder het ancien regime van Pieter 

Broertjes. Nu waait er, hoor ik van alle 
kanten, een geheel nieuwe wind. Ben be-
nieuwd.

‘Het waren mooie, avontuurlijke jaren, 
vooral natuurlijk in Jeruzalem. Maar 
Berlijn en Duitsland zijn weer wat gewo-
ner. Het is toch een soort thuiskomen. Ik 
kwam er vroeger ook al veel – ik was er 
er zelfs in militaire dienst geweest.  Gele-
gerd in Seedorf, al zegt dat de jonge lezers 
waarschijnlijk niets.’

Duitsland of Israël?
‘Het was natuurlijk wel een abrupte 

“knip”,  toen ik van Jeruzalem naar Ber-
lijn ging. Bovendien gebeurde die transfer 
ook nog eens in de winter. In dat jaargetij-
de kan Berlijn echt een donker, zeer Oost-
Europees oord zijn.

‘Nog een verschil: alles is in Duitsland 
veel formeler. In het Midden-Oosten kun 
je veel makkelijker improviseren. Ik pakte 
mijn Berlingo’tje, passeerde een paar Isra-
elische checkpoints en ik stond midden in 
Het Conflict.

‘In Israël, Gaza en de Westbank gaat het 
natuurlijk eigenlijk maar over één ding, de 
Palestijnse kwestie, al heb ik daar ook wel 
over andere zaken geschreven, in Duits-
land kon ik weer op een veel breder front 
actief zijn. Politiek, kunst, media, sport, 
economie - heerlijk, alles passeerde de re-
vue. Never a dull moment. 

‘Het is non-stop. Je moet als correspon-
dent een ware goochelaar zijn. Je houdt 
constant vele ballen in de lucht, van An-
gela Merkel tot Udo Jürgens; van Marcel 

Kittel tot Helène Fischer, van Arjen Rob-
ben tot Johan Simons – en alles wat daar-
tussen zit. Adolf Hitler is trouwens ook 
nooit ver weg.

‘Duitsland is een groot land ook: voor 
een reportage op en neer naar München 
heb je zo elfhonderd kilometer gereden. Een 
ander verschil met Israël: ik heb hier geen 
taalprobleem.

‘Je wordt hier ook veel meer door de re-
dactie voor klussen gevraagd.’

 
Tussendoor ook weer naar Israël ge-
weest.

‘Ja, driemaal. Omdat we daar geen cor-
respondent meer hadden, ben ik daar tij-
dens de afgelopen Gaza-oorlogen, afwis-
selend met Theo Koelé, gaan kijken.

‘Dat waren steeds wel heftige overgan-
gen, trouwens. Eenmaal stond ik zelf vlak 
onder een Israëlisch bombardement. God-
samme, wat een ellende. Daar droom ik 
nog wel eens van, van dode baby’s die 
langskomen.

Sportman terug naar oude liefde
Rolf Bos (59) legt zijn cor-
respondentschap in Berlijn 
neer en keert terug naar de 
Amsterdamse redactie, als 
coördinator Sport. Zijn op-
volger is Sterre Lindhout. 
De vragen zijn van Jacques 
de Jong.

Lees verder op pagina 5

helft van de driehonderd reguliere abon-
nees doet een donatie.

‘Wij hebben een paar categorieën lezers. 
De kern van zo’n tachtig pensionado’s,  
daaromheen een wijde kring van geïn-
teresseerden, ook bij andere kranten. De 
hele redactie van de Volkskrant krijgt hem 
ook, via het redactiesecretariaat. Als ’ie 
uitkomt, zie je hem overal ter redactie op-
lichten. Enkelen doneren zelf. De meesten 
niet.’

Die zouden toch wel moeten betalen, zo-
als wij de Volkskrant betalen.

‘Daar wil ik het niet over hebben. Elk 
nieuw seizoen, in september, vraag ik ie-
dereen een tientje. Als vrijwillige bijdrage 
voor het hele jaar.’

Dus de helft blijft in gebreke. Gatsie.
‘Dat mag je niet zeggen want het is vrij-

willig. Het is alleen fijn als ze wel betalen, 

want dan kan ik mijn printer, mijn inkt, 
jouw borrel en je reiskosten en nog zo een 
en ander betalen. Daar kan de Knar dus 
net van rondkomen.’

Na jou de zondvloed?
‘Voor mij wel. Het moet, net zo vrijblij-

vend als het is, gewoon maar doorromme-
len. Stel dat je redacteuren van de Volks-
krant zou betrekken. Dat moeten we niet 
doen, vind ik. Dan krijg je een heel andere 
structuur. Stel, hypothetisch, dat de hoofd-
redactie het blad annexeert, mij in dienst 
neemt voor vijftienduizend per jaar, en het 
blad wederzijds laat vullen. Dan zou ik me 
onder druk gezet voelen steeds maar dat 
krantje te maken. En dat hoef ik nu niet! 
Ik kan ermee ophouden, het een week uit-
stellen, of niet. 

‘En met horizontaal vertrek houd ik geen 
rekening. Dan hebben we wel een ramp. 
Zonder meer. Ik heb geen opvolger.’

‘Voor mijzelf is het leukste bijverschijn-
sel dat ik veel heb geleerd, veel zekerder 

ben geworden. En nog steeds blijf stude-
ren: fotograferen, tekenen, beeldbewer-
ken, opmaken. Inmiddels ben ik bezig 
met een fantastisch opmaakprogramma 
waardoor de krant steeds mooier wordt. 
Dat leer ik dankzij een graficus van mijn 
kunstkring.

‘Studeren, studeren, studeren, het leuk-
ste wat er is, los van het dagelijkse spor-
ten. Fitness, fietsen, tennissen. En sinds 
enkele jaren muziek maken. Ik voel me er 
goed bij.’

We moeten stoppen. Ik heb maar zes-
honderd woorden gekregen.

‘Omdat je dat toch altijd doet, mag het 
iets meer zijn. Had ik al op gerekend, lul. 
Laat het me vooraf wel even lezen, ja.’

Oké. Krijg je de geautoriseerde versie 
terug.

‘En daarna ben ik weer de baas.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 3

Rolf Bos
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Rolf Bos in de Gazastrook.                 Foto Guus Dubbelman

‘Ik ben vorig jaar ook nog speciaal te-
rug gegaan voor de begrafenis van collega 
Ad Bloemendaal. Treurig, die plotselinge 
dood. 

‘Ik heb namens de krant en de andere 
Nederlandse collega’s nog een toespraakje 
gehouden tijdens die zeer Joodse begrafe-
nis, waarbij Ad in een zak op een podium 
lag.’

Intussen heb je al erg veel gedaan als
journalist.

‘En dan nu weer Amsterdam. De afge-
lopen decennia heb ik zo’n beetje overal 
gewerkt op de redactie, begonnen op de 
fotoredactie, vervolgens naar de reisbijla-
ge Traject, toen Sport, Buitenland, Afrika, 
en chef Nacht. 

‘Tussendoor heb ik nog een hoop andere 
dingen gedaan, bijvoorbeeld met Adriaan 
de Boer nog een serie portretten geschre-

ven over Amerikaanse misdaadschrijvers. 
Dat waren mooie reizen, dwars door de 
Verenigde Staten.

‘Ik keer straks terug op een van de mij 
bekende deelredacties. Coördineren op 
Sport. Daar heb ik als hardloper, wielren-
ner, windsurfer en natuurijsschaatser ook 
weer zin in. Meedenken met de jongere 
collega’s en de ouderen een beetje kiete-
len, die er al hun hele leven zitten. 

‘En schrijven blijf ik dus zeker doen.’

Vervolg van pagina 4

Lees verder op pagina 6

‘Ik had gewoon niet weg moeten gaan’

Wanneer ben je bij de krant gekomen?
‘Ik solliciteerde in 1974 op een adver-

tentie en werd aangenomen op de Service-
afdeling in de Wibautstraat, op de begane 
grond. Daar was Harry Smeets de chef. 
We zaten er met een man of twaalf van 
’s ochtends acht tot ’s avonds zes uur ge-
klaag in ontvangst te nemen en af te han-

delen, meestal over de krant die niet was 
gekomen en over abonnementengedoe. 
Bezorgklachten werden elk uur verzameld 
op grote stapels voor de nabezorgers.

‘Na ik denk anderhalf jaar was ik op weg 
naar huis, toen ik steeds opschrok van het 
belletje van de tram. Ik dacht: dat is de 
zoveelste telefoon. Ik werd elke keer ner-

Liesbeth van Grootheest (61) kwam op de krant binnen bij de 
Abonnementen. Van alle klachten raakte ze aardig gestresst. Het be-
viel haar beter, later, op het redactiesecretariaat. Toen kwam er een 
man, waarmee zij ging varen. Oeps. Er kwam ook nog een brand 
tussendoor. ‘Ik heb jarenlang niet naar mijn eigen muziek kunnen 
luisteren.’
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Yvonne Bakker, Liesbeth van Grootheest, Geno Neuhuys en Riet Lina op het secretari-
aat van de redactie  in 1983.                 Foto Wim Ruigrok

veus van dat geluid, ook als de telefoon 
bij mij thuis ging. Ik besloot halve dagen 
te gaan werken en ik kon terecht bij De 
Nieuwe Linie. 

‘In 1981 kwam ik terug, er stond een 
baan voor halve dagen in de krant, voor 
het redactiesecretariaat. Uitgenodigd en 
aangenomen. In eerste instantie voor 
halve dagen vanwege de ochtenddrukte. 
Na een paar maanden werd me gevraagd 
of ik fulltime wilde komen. Ik studeerde 
Nederlands, universitair. Het betekende 
een beetje een conflict met mezelf: wat ga 
je doen? Maar ik vond het zo leuk bij de 
krant dat ik dacht: die studie komt ooit wel 
weer een keer. Later, haha. Ik ben geble-
ven, heb ‘m nooit afgemaakt. 

‘Mijn collega’s waren Petra de With, 
Yvonne Bakker en Geno Neuhuys. Riet 
Lina, secretaresse van de hoofdredactie, 
was de generalissimo. Die heb ik vervan-
gen toen ze een sabbatical had. Niet moei-
lijk, wel soms spannend. Dat was onder 
Harry Lockefeer. Goeie herinneringen 
aan die zomer, onderuitgezakt op zijn ka-
mer tv kijken, Wimbledon. Gedempt licht, 
pilsje erbij. Komkommertijd, er was toch 
niks te doen. Aardige vent, ik kan niet an-
ders zeggen.

‘In die tijd dronk bijna iedereen, ook 
overdag. Weet je nog die man die geregeld 
langskwam met een enorme steekwagen 
vol kratten bier? Die bracht voorraden pils 
naar de koelkast in de telexkamer. 

‘Wanneer ik ’s middags in de buurt 
moest zijn van de katernen, was er altijd 
wel iemand die vroeg of ik meteen even 
twee flesjes wilde meenemen. Als je 
zo’n hele dag over de redactie loopt, zie 
je weleens wat. Iemand die schielijk iets 
verbergt. Dan gingen wij later kijken: een 
fles in de onderste la. Er waren meer jene-
verdrinkers.’      

Als je het zo leuk had, waarom ging je 
dan weg?

‘Achteraf stom. Ik had een druk privé-
leven en ging weer halve dagen werken. 
Ik had een verhouding met een man, sa-
men hadden we een binnenvaartschip ge-
kocht. Dat waren we aan het opknappen. 
De bedoeling was een deel van het jaar in 

Frankrijk te gaan wonen, erheen te varen 
en dan daar een beetje heen en weer. Ik 
kwam Henk Strabbing tegen die zei: half 
weg is heel weg, dat realiseer je je toch 
wel? Een wijze opmerking, maar ik ben 
doorgegaan. Het opknappen duurde twee 
jaar, daarna zijn we wat gaan reizen. Het 
beviel me niet.’ 

Niet knus samen in het roefje de dag 
doornemen? Geen zeebenen?

‘Zeebenen, gek! We voeren natuurlijk 
binnendoor. Maar het voelde aan alle kan-
ten te benauwd. Nachten wakker gelegen: 
stommeling, stommeling.’

Ononderbroken stroom van alleen 
maar goeie herinneringen?

‘Ik had gewoon niet weg moeten gaan.’

Geprobeerd terug te komen?       
‘Neen. Ik heb anderhalf, twee jaar later 

een poos bij het Riagg gewerkt als team-
coördinator. Regelen wie waar met welke 
patiënt in de weer ging, dat ze elkaar niet 
voor de voeten liepen. Andere sfeer, ander 
type mensen, andere cultuur. Vergeleken 
met de krant een totaal andere planeet. 
Saai werk. Dat het me zo tegen zou val-
len had ik niet verwacht. Ik vond het ver-
schrikkelijk. Ik heb daarna vijf jaar niet 
gewerkt. 

‘In die tijd is mijn woning uitgebrand. 
Alleen de muren stonden nog overeind. Ik 
was niet thuis, mijn vriend wel. Hij lag te 
slapen. Ik kon er niet in, heb samen met 
buren de deur opengetrapt. De vlammen 
sloegen ons tegemoet, aan de achterkant 
knalden de ramen er meteen uit. Mijn 
vriend was zowat bewusteloos door de 
rookontwikkeling. 

‘Ik kon drie maanden mijn huis niet in. 

We zijn nooit achter de oorzaak gekomen, 
de brandweer ook niet. Het kan mijn nieu-
we videorecorder zijn geweest. Er viel wel 
een slachtoffer: een van mijn twee poezen 
is erin gebleven. Hij zat levenloos tussen 
een radiator en de muur, had niet zoals die 
andere naar buiten durven springen.

‘Ik was ook veel materiële dingen kwijt. 
Martin Ruyter had bandjes voor me opge-
nomen met goeie uitvoeringen van goeie 
opera’s. Je hele leven, alles wat tastbaar 
was, foto’s, gedichten, paspoort, boeken, 
vinyl, allemaal in de hens gegaan. Het 
was gewoon een ramp. Ik heb jarenlang 
niet naar eigen muziek kunnen luisteren. 
Alleen naar de radio.’ 

Heb je die vriend nog?
‘Neen.’ 

‘Een paar jaar later, in 2000, ben ik be-
gonnen bij een marketing- en opinie-on-
derzoeksbureau. Niet in vaste dienst, dat 
was toen al moeilijk. Wel leuk, mensen 
bellen, schriftelijk benaderen of in groep-
jes interviewen. Daar verslag van doen: 
hoe geliefd of juist niet is Zuid-Afrika na 
de apartheid als vakantieland? Toen ze 
failliet gingen, raakte ik mijn baan kwijt. 
Ik was 55, door de crisis kwam de klad 
erin, ik heb nooit meer wat kunnen vin-
den. Ik heb mijn hele leven gewerkt, vanaf 
mijn zestiende, opeens had ik niks meer 
te doen.

‘Ik heb een terugkerende droom waarin 
ik helemaal ontheemd over de redac-
tie loop omdat ik niemand meer ken. Ik 
wist indertijd meteen: hier wil ik blijven 
werken. Nooit gedacht: gadverdamme, ik 
moet naar mijn werk.’

Adriaan de Boer

‘Soms droom ik
ontheemd 

over de redactie
te lopen’


