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Geschiedenis schrijven aan het bureau
Net geen vijfentwintig jaar heeft 
Kees Los bij de krant gezeten. Me-
rendeels als bureauredacteur én als 
chef van verschillende redacties. 
Weinig geschreven? ‘Alles bij elkaar 
toch tientallen stukjes en allemaal 
uit eigen duim.’ De vragen zijn van 
Frans van Schoonderwalt. 
 
Wat bracht je ertoe van het keurige 
Trouw naar die vrijgevochten Volks-
krant over te stappen? Moet rond ’70 
geweest zijn.  
 ‘Grappig. Er zijn er meer geweest die 
mijn dienstverband bij de Volkskrant 
veel langer schatten dan die in werke-
lijkheid geweest is. Ik trad 1 december 
1978 in dienst en trad  officieel in maart 
2003 uit (vervroegd). Net geen 25 jaar.  
 Neen, ik kwam niet van ‘het keurige 
Trouw’ (die krant werd door haar lezers 
allerminst als keurig ervaren & nog niet 
altijd, naar ik verneem), maar van het 
VU-magazine, zoiets als een populair 
wetenschappelijk maandblad.  
 ‘Ik begon daar na een jaar of vijf, zes 
hevig terug te verlangen naar het dag-
blad, in het bijzonder naar de Volks-
krant, die me politiek-maatschappelijk 
het meest na stond. Een van de aantrek-
kelijkheden van die grote redactie leek 
me dat je op gezette tijden van functie 
zou kunnen wisselen. Dat bleek te 
kloppen.’ 

 
Wat was je leukste tijd? Binnenland, 
Buitenland, Cicero, Magazine? 

 ‘Je vergeet nog het een & ander: Tra-
ject, Media (chef), tweede termijn Bui-
tenland (nog eens chef). Het spectacu-
lairst was de periode bij buitenland aan 
het eind van de jaren tachtig, toen de 
Sovjet-Unie uiteen begon te vallen en 
de Duitslanden werden verenigd. Toen 
had je werkelijk het gevoel dat je achter 
je knoppen bezig was geschiedenis in 
de krant te zetten. Kort daarop zag ik 
op een tentoonstelling in een Berlijns 
museum een van onze voorpagina’s uit 
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ik daarna hergebruikt voor tv-stukjes. 
Zo weinig? Het waren er alles bij elkaar 
tientallen, hoor, & allemaal uit eigen 
duim.’ 

 

  
Hoe heb je jouw Cicero-tijd ervaren, 
en hoe groot was je heimwee toen je 
naar het Magazine ging (moest?)  
vertrekken?  
 ‘Redacteur Cicero was natuurlijk  een 
prachtfunctie. Ik ben daar weggegaan  
1

bureaufuncties niet als luw 
wam misschien ook doordat 
ltijd zat te coördineren. Dat 
rlijk hectisch wezen. Zodanig 
ik kort na de periode die ik 
te & na de Golfoorlog, de 
ctie heb gevraagd me uit de 
sten te halen. Ik was geen 
eer, moet je rekenen. Het 
ct. 
f  toen al enige tijd stukjes 
o & ik deed dat vooral omdat 
rappig ‘naast’ het eigenlijke 
 liggen. De vorm (een kol-

 lengte van een bericht)  heb 

Zie verder pagina 2 

 

Korter kan niet 
Op 25 oktober gevonden in de
Volkskrant onder het kopje Wie
wat waar. 



Vervolg van pagina 1 
f 

n 
-
d 
-
e 
omdat de hoofdredactie mij riep. Che
mocht ik worden bij buitenland, zoals  
ik eerder bij Traject was weggeroepe
om media te gaan besturen. Beide ma
len heb ik de hoofdredactie gevraag
mijn uitstapjes aan een termijn te bin
den. Dat gebeurde. Dus na het Tweed
 
Voorpagina in Berlijns museum. ‘Jammer dat een kunstenaar had gemeend 
eroverheen te moeten penselen’. 

Buitenland-Tijdperk kon ik (niet: móest 
ik) naar het magazine in oprichting. 
Enthousiast was ik over die mogelijk-
heid. Waar krijg je zo’n kans op je 
zoveelenvijftigste? Helaas bleek het 
bedenken & uitvoeren een zeer weer-
barstige  materie, zal ik maar zeggen.’ 

 
Wat vind je van de vele zogenaamd 
verstrooiende artikelen, Telegraaf-
achtige voorpagina-stukken, zoals 
over Jack Spijkerman?  
 ‘Ze weerspiegelen naar mijn gevoel 
zo’n beetje de pogingen van de krant 
aansluiting te vinden bij de tijdgeest 
(hoe vind je die). Mijn tijdgeest is het 
niet.’ 
 
Ben je wellicht met een boek bezig? 
Of alleen met je kleinkinderen? 
 ‘Met een hele stapel. De kleinzoontjes 
wonen helaas in het verre Ljubljana, 
dus die zie ik niet elke dag.’ 

 
Heb je überhaupt heimwee naar de 
krant en de redactie? 
 ‘Nou nee, heimwee eigenlijk niet, al is 
het wel altijd heel aangenaam om met 
deze & gene een glaasje te drinken. Als 
ik zo nu & dan weer eens over de re- 

 
dactie loop, merk ik dat ik steeds 
nauwkeuriger moet rondkijken of ik 
nog mensen ken. Dat stemt me dan wel 
enigszins weemoedig.’ 

Pierre 
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K dacht altijd dat Pierre eerst 
mijnwerker was geweest. Zo 

zag hij er uit en zijn Limburgse 
tongval bevestigde slechts mijn 
vermoeden.  

  

Toen de mijnen gesloten waren 
en de kompels hun stoflongen 
prijsgaven aan de frisse buiten-
lucht, had Pierre niet teruggezien 
naar de dagen in het diepe onder-
grondse waar het altijd nacht was, maar vooruitgekeken naar 
de wereld die veroverd diende te worden en zoveel geheimen 
kende die te wachten lagen om door hem onthuld te worden 
en geopenbaard aan de mensheid. 
 
Nee, geen mijnwerker, maar profvoetballer was hij geweest. 
Een keeper, wiens carrière zich beloofde uit te strekken tot de 
Spaanse en Italiaanse competities, maar helaas door een lulli-
ge pinkblessure niet verder reikte dan Kerkrade. 
Eens speelde ik in het Volkskrant-elftal waar Pierre op doel 
stond. Jan van Capel weet het ongetwijfeld beter, maar in 
mijn herinnering was Pierre geheel in het zwart gekleed en 
had hij reusachtige handschoenen aan, gereed om elke aan-
vliegende bal onvoorwaardelijk te vermorzelen tot een on-
schuldig kruimeltje gehakt.  
 
Dat speelde toch lekkerder met zo iemand in je rug. Je durfde 
meer en je kon je een risico veroorloven, want tegenover elke 
fout stond de zekerheid dat de Zwarte Panter alles met een 
goddelijke duik zou herstellen. 

Pierre was befaamd om zijn ont-
hullingen, ook al vonden die niet 
allemaal hun enig juiste plek, de 
opening van de krant. Maar de 
aanhouder won en bij de Bijlmer-
ramp kon Pierre zich waarmaken 
als een Peter R. de Vries avant la 
lettre, die bij zijn  afscheid dan 
ook terecht onderscheiden werd 
met de Zilveren Penning van de 

stad Amsterdam. 

door Peter van Bueren  

Het was niet ver voor dat afscheid dat Pierre me bij de koffie-
automaat met een licht geheimzinnige ondertoon vroeg of hij 
me even kon spreken.  
In Hesp, aan de stamtafel, draaide hij zeker vijf pils om de 
hete brij heen. Toen kwam het eruit: ik moest godverdomme 
eerst zweren alles wat er nu zou komen, geheim te houden, 
maar hij wist iets dat hij niet in de krant, zelfs niet in een 
boek kwijt kon, maar alleen in een film. Of ik niet een produ-
cent kende. Ja, ik wist er wel wat en noemde namen, maar ja, 
waar ging het precies om.  
Nog een paar pils later ontsnapten hem een paar steekwoor-
den: Tweede Wereldoorlog, Peel-offensief, en dat hij iets 
ontdekt had dat het geheim van de Slag om Arnhem vele 
malen overtrof. Daarom had hij niet zoveel aan die producen-
ten die ik noemde. 
En opeens vroeg hij: heb jij soms het geheime nummer van 
Steven Spielberg?  
Nee dus. 
Nooit meer wat van gehoord. 
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