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Elke dinsdagmiddag van vier tot half zes

‘In het woord kruistochten zitten twee 
woorden.  A. Welke woorden? B. Wat 
betekenen ze?’

Emina (12) leest hardop de vragen en 
kijkt mij afwachtend aan. We zitten dicht 
naast elkaar aan het kleine bureautje dat 
ingeklemd staat tussen de bedden van 
haar en haar twee zusjes. Zo zitten we 
sinds het begin van het schooljaar iedere 
week op dinsdagmiddag van vier tot half 
zes. Emina zit in de brugklas van het 
voorbereidend middelbaar beroepsonder-
wijs. Vorig jaar juni hebben wij met elkaar 
kennisgemaakt omdat de basisschool 
haar aanmeldde bij School ’s Cool, een 

organisatie die vrijwilligers koppelt aan 
kinderen die hulp nodig hebben bij de 
overstap naar de middelbare school. Hulp 
die ze van hun ouders niet kunnen krijgen 
omdat die zich nauwelijks verstaanbaar 
kunnen maken in het Nederlands. 

De vrijwilliger heet ‘mentor’ en tekent 
samen met het kind en de ouder(s) een 
contract om gedurende een jaar samen te 
werken aan het oplossen van de moeilijke 

dingen die de middelbare school mee-
brengt. Daar horen ook de oudergesprek-
ken op school bij. 

Vaak is het kind de tolk bij die gesprek-
ken en gaat de vader en/of moeder ge-
heel ten onrechte tevreden naar huis in 
de overtuiging dat de leraren niets dan lof 
hadden voor prestaties en gedrag. Of ze 
komen helemaal niet. Dat was het geval 
bij mijn vorige pupil, Mohammed. Op de 
basisschool was hij al gespot als een jon-
gen met ‘riskant gedrag’. Daarom werd ik 
al op zijn tiende, aan het begin van groep 
acht, door School ’s Cool aan hem gekop-
peld. Voor twee jaar. Mohammeds vader, 
een hardwerkende schoonmaker met wis-
seldiensten, kwam nooit op school omdat 
Mohammed de dringende uitnodigingen 
tot gesprekken niet overbracht. Zijn moe-
der sprak geen Nederlands en kwam de 
deur niet uit. 

Om op huisbezoek te gaan hebben de 
leerkrachten van ‘zwarte’ scholen geen 
tijd. Ik wel. Zo kom ik nog eens ergens. 

Ineke Jungschleger

ONDEr DE MENSEN is een serie 
over de manier waarop Volks-
krant-pensionado’s zich nog 

maatschappelijk nuttig maken. Niet 
achter de geraniums, maar buiten, 
onder de mensen. Deze keer Ineke 
Jungschleger, voorheen verslag-
geefster. redactie: Adriaan de Boer.

Eric Outshoorn ontvangt zijn afscheidscadeau van Anneke Theunissen names de redac-
tie. Op de achtergrond onder anderen Victor Lebesque Fokke Obbema, Wies Samplo-
nius en Pay-Uun Hiu. 
     Foto Jacques de Jong

Eric Outshoorn verkiest de vrijheid
Uit eigen beweging is eindredacteur Eric 
Outshoorn op 64-jarige leeftijd bij de 
Volkskrant weggegaan. Uit het krantje dat 
de collega’s te zijner ere hadden samenge-
steld, valt op te maken dat hij het eigenlijk 
wel gehad had, na dertig jaar.

‘De lol is er wel een beetje af’, consta-
teert Ernst Clowting. ‘Een financiële re-
geling hoeft hij niet, de inmiddels ook al 
flink teruggeschroefde 30-jaarpremie pikt 
hij nog wel lekker mee.’

Arie Elshout beschrijft hem als de scha-
kel tussen de Transkarpatische tumulus-
cultuur en de Remeldello-periode. Im-
mers Eric is sinds de jaren zeventig nooit 
veranderd, altijd de bebaarde, kritische 
journalist die wat narrig kon reageren op 
de vernieuwingen bij de krant – en dat 
waren er nogal wat, de laatste jaren. ‘Hij 
moet vaak het gevoel hebben gehad dat de 
krant sneller van lay-out verwisselde dan 
hij van sokken.’ 

Zijn mooiste jaren beleefde hij op de 
buitenlandredactie, waar hij van 1997 tot 
2009 Turkije en Griekenland onder zijn 
hoede had.              Lees verder pagina 2
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Eric Outshoorn begon veertig jaar ge-
leden bij de Amersfoortse Courant 
en kwam via het Haarlems Dagblad, 

NieuwsNet en het maandblad Micro in 
1985 op de eindredactie van de Volkskrant 
terecht. Daar deed hij Binnenland, later 
Buitenland en sinds enkele jaren draaide 
hij weer mee op de algemene eindredactie, 
nauwkeurig en kritisch als tijd.

Collega Wim Bossema vertelt in de af-
scheidskrant hoe Eric zich op zijn specia-
lisme Turkije en Griekenland stortte: ‘Je 
verslond een plank boeken – veel gesche-
denis – en sprak meteen alle auteurs van 
die boeken. In Turkije reisde je het land 
door en spon een netwerk van informan-
ten, vooral bronnen met analytisch vermo-
gen en inzicht in het politieke krachten-
spel, die je bij elke nieuwsgebeurtenis kon 
aanboren.’

Ook hoofdredacteur Philippe Remar-
que herinnerde aan die tijd in zijn af-
scheidsrede, vrijdag 7 augustus in café 
Pjotr, onder in het INIT-gebouw.

‘Bij Buitenland groeide je uit tot specia-
list in twee landen waar we geen corres-
pondent hadden: Turkije en Griekenland. 
In beide landen heb je tal van uitstekende 
reportages en mooie reisverhalen gemaakt. 
Het ging van de Nederlandse Patriots aan 
de Iraakse grens tot de Griekse eilanden 
en de bergen in Cappadocië. De legen-
darische green line op Cyprus kende al 
snel net zo weinig geheimen voor je als de 

fietsenstalling van het Volkskrant-gebouw 
in de Wibautstraat. Bij de betonnen leider- 
met-de-komische-naam van het Turkse 
noor den van Cyprus, Rauf Denktash, was 
je kind aan huis. Bij de Koerdische leider 
Öcalan niet, dat ging niet, maar je kende 
hem van haver tot gort. 

‘Je weet heel veel over Turkije. Na 9-11 
beweerde je dat Turkse fanatieke gelovi-
gen al eerder een dergelijke aanval hadden 
gepland op het mausoleum vaan Atatürk 
in Ankara. Ik geloofde dat nauwelijks: 
het effect van die terreurdaad zou wel erg 
mager zijn, omdat in dat gebouw maar 

één persoon aanwezig is, die bovendien al 
dood is. Maar je had gelijk. 

‘Daarnaast bleef je een kritisch lid van 
de Volkskrant-redactie, die hoofdredacteur 
Broertjes regelmatig zonder schroom op 
de vingers tikte als er iets niet goed ging 
in jouw ogen, van voorpaginafoto’s tot 
aangekondigde samenwerkingen met tele-
visiezenders: ‘Dag veelgeplaagde chef, 
moeten we maar nooit meer doen, zo’n 
voorpagina’, schreef je dan, of  ‘Ik ben het 
hartgrondig met je oneens’. 

‘Ja, je vond het vervelend om je schrij-
vende taak op te geven toen de centrale ein-
dredactie werd gevormd. Ons, correspon-
denten – ik zat nog in Washington – , schreef 
je in een afscheidsmail dat je er ‘knap 
ongelukkig’ mee was. Maar je schreef ook: 
‘Ik blijf het aanspreekpunt op woensdag-, 
donderdag- en vrijdagavond. 

‘En zo is het gebleven: jij bleef groten-
deels buitenlandpagina’s doen, je exper-
tise hielp de krant. En al zal je het ook met 
de laatste van je drie hoofdredacteuren 
regelmatig hartgrondig oneens zijn ge-
weest,  je vond het ook interessant dat de 
eindredacteur meer vrijheid en verant-
woordelijkheid kreeg voor de pagina’s, 
dus je hebt er iets van gemaakt. Zelfs voor 
de drankinname en gezelligheid bleef je 
dapper verantwoordelijkheid nemen.’

Als vertegenwoordiger van de oude garde 
kwam Martin Rep zijn verhaal doen voor 
een gezelschap dat voor een groot deel in-
derdaad bestond uit redacteuren van twee 
krantengeneraties geleden. Een groep die 
Eric kennelijk na aan het hart is blijven 
liggen.

Martin deed uit de doeken hoe het hem 
en Eric was gegaan in het verre verleden. 
Tot vijfentwintig jaar geleden, toen Eric 
hem opvolgde als coördinator Binnen-
land, had Eric trouw in Martins voetstap-
pen gelopen, vanaf zijn eerste baan op de 
stadsredactie van de Amersfoortse Cou-
rant. Later bij Nieuwsnet (VNU), welke 
move hem later bijna een aanstelling bij de 
Volkskrant kostte. Martin Rep had geluk 
dat Jan Blokker niet bij zijn sollicitatie 
zat. Eerder was dat wel Eric Outshoorn 
overkomen en die was afgewezen, Op in-
stigatie van Martin kwam Eric later toch 
bij de krant. Martin: ‘Ik verzekerde Eric 
echter dat ik er persoonlijk voor zou zor-
gen dat hij niet voor de tweede keer door 
Blokker geschoffeerd zou worden. En zo 
maakte Eric zijn entree op de redactie met, 
net als ik, een lijk in de kast.’

De volledige speech van Martin Rep is te 
vinden op zijn website, 
www.martinrep.nl

Jacques de Jong

‘Knap ongelukkig’

met teruggang

naar eindredactie

Mooiste tijd als specialist Griekenland en Turkije

Op Cyprus kind aan huis bij rauf Denktash



de Volksknar           nummer  271

33

3

Piet van der Vliet was een bekwame 
fotoredacteur, maar bovendien een 
handige organisator. Hij kwam op 1 
juni 1946 in dienst en nam officieel af-
scheid op 8 mei 1985. Maar op 22 no-
vember 1989 kreeg hij nog een hono-
rarium toegezegd van hoofdredacteur 
Harry Lockefeer, vermoedelijk wegens 
een verbouwing. Daar was hij goed in, 
zoon van een aannemer. Hij overleed 
op 22 juli, 92 jaar oud.

Piet van der Vliet was een groot orga-
nisator. Het archiefsysteem aan de Nieu-
wezijds had hij snel op orde, het cliché-
archief ook. Hij had bemoeienis met de 
inrichting van de nieuwe redactie aan de 
Wibautstraat (de fotoredactie was relatief 
riant bemeten). Doka werd ook onder zijn 
leiding een moderne ruimte. Vanwege zijn 
belangstelling voor techniek stonden bij 
de Volkskrant al vroeg de beroemde foto-
ontvangers in een hoek bij de fotoredactie 
zodat fotografen en fotopersbureaus van-
uit de provincie hun nieuwsfoto’s konden 
toesturen.

Hij onderhield goede relaties met de be-
tere fotografen (Eddy Posthuma de Boer, 
Frits Rotgans), zorgde voor een studio 
voor technisch tekenaar Joop Smits. Hij 
ging ook over de (aankoop van) strips en 
onderhield de contacten met illustratoren 
als Waldemar Post en Opland.

Voormalig fotoredacteur Gerry van den 
Berg herinnert zich vooral ook de organi-
satorische kwaliteiten van Pietvliet, zoals 
hij in de wandeling werd genoemd. 

‘In geval van verbouwing kwamen er 
zeer professioneel ogende bouwtekenin-
gen aan te pas. Voor een jubileum echter 
hanteerde Piet een lossere aanpak. 

Bijvoorbeeld toen Manus van Wordra-
gen bij diens afscheid in het zonnetje 
diende te worden gezet. Omdat ik vlak bij 
de Nieuwmarkt woonde, kreeg ik terloops 
het verzoek om bij zo’n Chinese winkel 
te proberen vijfenzeventig speldjes met de 
afbeelding van Mao Tse Tung op de kop 
te tikken.

‘De reputatie van allround regelaar had 
ook een keerzijde. Collega’s kwamen met 
de meest vreemde problemen bij hem. Dat 
varieerde van een te kort telefoonsnoer tot 

een verbogen kapstok. ‘Ja hoor eens, je 
denkt toch niet dat ik hier de huismees-
ter ben’, was zijn reactie dan. Waarna 
hij niettemin probeerde het probleem op 
te lossen, want hij was tenslotte een heel 
aardige man.’

Piet fotografeerde zelf ook. Volgens 
Wim Ruigrok had hij een opleiding bij 
de UFA in Berlijn gehad. Piet’s meest be-
kende foto was uit 1953: de met schelpen 
overdekte keukenstoel als symbool van  
de watersnoodramp in Zeeland. 

Piet van der Vliet bezig met het inrichten van een expositie met Opland-tekeningen.  
                       Foto Wim ruigrok

‘Zij heeft liever dat je me mijnheer blijft noemen’

Na mijn beginjaren als redactiebediende mocht ik medio 
jaren zestig een vacature vervullen op de fotoredactie. 
Mijn chef was mijnheer Van der Vliet, verklaard tegen-

stander van gezagsondermijnend tutoyeren. Jonge, vaak even-
eens al wat langhariger collega’s, mocht ik vanzelfsprekend 
meteen bij hun voornaam noemen.

De leeftijdsgrens begon in de roerige tweede helft van de six-
ties te vervagen. Allengs zei ik ook tegen mannen die een ge-
neratie ouder waren Ad (Odijk, Bevers), Herman (Leenes), Jan 
(de Vries) of Ferd (Rondagh). Thuis was mijn vader overigens 
vooralsnog U. De heer P.L. van der Vliet bleef een uitzonde-
ring. Tot ik de moed had het onderwerp aan te snijden. Teneur: 
ik noem iedereen bij zijn voornaam. Alleen u, met wie ik het 

meest contact heb, bent een uitzondering.
Daar moest hij over nadenken. ‘Goed’, zei hij na een tijd. ‘Je 

mag me Piet noemen.’
Dat was even wennen de rest van die eerste dag. ‘Telefoon, 

mijnheer Van der, eh, Piet.’ Aan het eind van de middag was 
alles in kannen en kruiken. Ingedaald. ‘Dag Piet, tot morgen.’

De volgende ochtend zat hij bij mijn binnenkomst al achter 
het bureau. Hoogst ongebruikelijk. 

‘Goedemorgen, Piet.’
Van der Vliet: ‘Ja, goeiemorgen, ga zitten. Over dat Piet wil ik 

het toch even hebben. Vertelde het gisteravond aan mijn vrouw. 
Zij heeft toch liever dat je me mijnheer blijft noemen.’

Adriaan de Boer

Voormalig fotoredacteur Piet van der Vliet (92) overleden

Handige organisator voor de redactie



de Volksknar           nummer  2714

Groeten uit...
Waar zitten onze pensionado’s 

zoal in de vakantie?

Frans van Schoonderwalt , Luxemburg.

Jan van Capel, Amsterdam.

Bert Steinmetz, Poolcirkel.

Erwin Horwitz, Duitsland.

Rita Smit, Bloemendaal 

Marjan Hoenson-Morselt, Twente.
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Groeten uit...
Waar zitten onze pensionado’s 

zoal in de vakantie?

Martin Rep, Muiderberg.

Adriaan de Boer, Breukelen Poul Annema, Zeeland

Peter van den Berg,Griekenland

Willem Beusekamp, 

Italië.

Joris Cammelbeeck,Italië


