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Wouter Klootwijk mogelijk met eigen programma op televisie 

‘Tv is leuk, maar schrijven is intenser’ 
Wouter  Klootwijk (Rhenen, 1945) , 
als opmaakredacteur begonnen bij de 
krant. Sloeg vervolgens aan ’t schrijven 
over allerlei consumentenzaken. Hij en 
Adriaan de Boer werden berucht in het 
duo De Boer & De Cocq als restaurant-
schuimers. Klootwijk ging na de Volks-
krant zijn eigen weg.  Schreef een reeks 
kinderboeken en werd in 1994  be-
kroond met de Kinderboekwinkel Ach-
terafprijs. Adriaan de Boer vroeg hem 
uit.  
 
Dit periodiek besteedt geregeld aan-
dacht aan ons ontvallen collega's. 
Hoe dood ben jij? 
 Ik ben zestig, heb weinig pensioen 
opgebouwd, dus het zal niet lang meer 
duren.  
 
Je deed nogal uiteenlopende dingen 
bij de Volkskrant. 
 Het gekke is dat ik steeds mensen 
tegenkom die denken dat ik het nog 
doe. Neen, ze weten het zeker. 
De Boer & De Cocq zijn nog lang niet 
dood, al zijn ze meer dan drie jaar gele-
den door P. Broertjes zonder goede 
reden om zeep geholpen. 
 
Je was opeens uit de kolommen ver-
dwenen. Lezers gaven in ongekende 
aantallen blijk van ongeloof. 
 Ik kreeg via solidaire redactiemede-
werkers kopietjes doorgestuurd van 
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dan komen ze van-
zelf naar ons toe. 
En we gooien oude-
re schrijvers eruit. 
Een groot deel van 
de mails die protes-
teerden tegen het 
weggooien van De 
Boer & De Cocq en 
Klootwijk was van 
jongeren. En die 
bleken, verrassend, 
helemaal niet dom.  
 
Voor welke bladen 
schrijf je nu? 
 Vijftien GPD-
kranten elke week. 
NRC Handelsblad 
elke week. Distri-
food om de twee 
weken. OV-maga-
zine elke maand. 
 
Er is vermoedelijk 
niemand met een 
groter lezersbe-
reik? 
 Nou, dat weet ik 
niet. Wel grappig, m'n schrijfsels ko-
men een miljoen mensen onder ogen. 
Maar of iedereen ze leest, geen idee.  
 Ik weet van een onderzoek dat P. 
Broertjes liet uitvoeren door zo'n bu-
reautje van de marktonderzoeks-
industrie, over krantenleesgedrag van 
jongeren. Het rapport ligt in een van 

ligt. Ik heb het afgelopen jaar vier keer 
gevlogen. Jan Blokker is geweldig.  
Maar Trouw heeft in een volle Boeing 
toch aanzienlijke voordelen. Goeie 
krant, half zo'n lap.  
 
Waar stuit een dagbladjournalist op  
als hij tv-programma's gaat maken? 
 Tv-makers zijn vaak geen journalisten, 

 

onderden mails aan redactie en hoofd-
edactie, ik wist niet wat me overkwam. 
et waren niet zomaar mailtjes van 
oze mensen, ze waren goed geformu-
eerd, onderbouwd, het leken recensies. 
 
ij vlagen heeft het management van 

nstituten als Vroom & Dreesmann, 
rij Nederland en de Volkskrant last 
an opvliegers en wil men opeens jon-
eren aan zich binden. De hoofdredac-
ie van de Volkskrant dacht, jongeren 
ijn dom, we maken de krant dommer, 

zijn laden. Als jongeren al een krant 
lezen, zegt het rapport, dan is het een 
provinciale krant. 
 Ik denk omdat daar het verslag in staat 
van de botsing die ze zelf maakten op 
zaterdagavond. En als ze dat bericht uit 
hebben, lezen ze mij over nieuwe pleis-
ters.  
 
Lees je de Volkskrant? Wat vind je 
als buitenstaander goed aan de 
krant, wat minder? 
 Ik zie de Volkskrant alleen als er een 
stapeltje bij de deur van een vliegtuig  
 

al doen ze alsof. Bij een krant speelt 
ijdelheid - er zijn uitzonderingen - niet 
altijd zo'n grote rol.  
 
Het tv-pogramma Keuringsdienst van 
Waarde is populair bij Nederland-3-
kijkers. Wat betekent dat succes in 
de praktijk? 
 Dat ik met een zak over mijn kop in de 
trein zit en dat stewardessen me extra 
willen verwennen. 

 
Wat vind je van het streven van de  
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Volkskrant en andere PCM-dagbla-
den om tv te gaan maken? 
De Volkskrant moet de Volkskrant 
maken, dat kost de Volkskrant al moei-
te genoeg. 
 En de gang naar tv komt niet voort uit 
verlangen naar journalistieke expansie 
maar is puur commercieel, een paar 
centen bijverdienen. Stom. TV is al een 
bijna een bejaardenmedium. Internet is  
interessant, maar je moet wel begrijpen 
hoe.  
 
Als je moest je kiezen tussen schrij-
ven en tv-maken, wat liet je dan val-
len? 
 Televisie. Schrijven gaat me goed af. 
Tv is leuk, maar schrijven intenser. Het 
ploegje van de Keuringsdienst van 

Waarde maakt wel echte tv, je ziet wat 
en je weet soms niet wat je ziet. Ik zou 
niet graag aan een kwekprogramma 
willen meewerken. Ook niet meekwek-
ken.  
   
Welke plannen ga je nog verwezen-
lijken? 
 Er wordt in Hilversum gefilosofeerd 
over een eigen (Klootwijk-)serie tv-
programma's, hoor ik. Past prima bij de 
bezuinigingen, want ik kan het (met de 
vrienden van de Keuringsdienst) goed-
koper. 
  Een oude droom is maar gedeeltelijk 
verwezenlijkt. Schreef een serie kin-
derboeken met kleine helden. Zes boe-
ken. Ik wil nog een nieuwe serie ma-
ken, meer kinderboeken.  

 En ik zou graag een vitrinetje inrichten 
in het persmuseum. Met een uitvergro-
ting van het diepte-interview van P. 
Broertjes met P. Bernhard.  
Nee, niet het interview dat je denkt, dat 
monument van onzorgvuldige 
journalistiek en symbool van de 
teloorgang van de kwaliteit van de 
Volkskrant. Maar het vraaggesprek dat 
integraal werd afgedrukt op de 
voorpagina van de Volkskrant op de 
dag van het huwelijk van Willem 
Alexander met M. Zorreguieta.  
 Dat interview met P. Bernhard op die 
plek in de krant, dat is persgeschiede-
nis! Zoek het nog maar eens op in je 
plakboek. 

Adriaan de Boer 

Wie? 
Ik werd in 1983 jazzmedewerker van de 
Volkskrant, als opvolger van de veel te 
jong gestorven Rudy Koopmans. Het 
jaar daarop werd ik benaderd om ad-
junct-hoofdredacteur te worden, als 
opvolger – samen met Henk Huurde-
man – van Jan Blokker. Van 1 januari 
1985 tot 1 maart 1996 zat ik in de 
hoofdredactie, eerst met Harry Locke-
feer en Henk Huurdeman, later met 
Pieter Broertjes, Yvonne Zonderop en 
Jan Tromp. Daarna werd ik hoofdredac-
teur van HP/De Tijd. Sinds 1 januari 
2001 ben ik freelancer en ik schrijf ook 
af en toe weer over jazz in de Volks-
krant. 
  

Wat? 
Vorige maand hoorde ik tot mijn 
vreugde dat mij de Pierre Bayle-prijs 
voor muziekkritiek was toegekend. Die 
prijs wordt sinds 1956 uitgereikt aan 
recensenten in diverse kunstgenres. Ik 
ben er dubbel trots op: voor mijzelf 
natuurlijk, maar ook omdat ik de eerste 
recensent van buiten de klassieke mu-
ziek ben die de prijs krijgt. (Mijn voor-
gangers waren achtereenvolgens Wou-
ter Paap, Matthijs Vermeulen, Ernst 
Vermeulen, Konrad Boehmer, Elmer 
Schönberger en Bas van Putten.) Ik zie 
het dus ook als een onderscheiding voor 

de jazzmuziek. Op 21 december mocht 
ik de prijs in Rotterdam in ontvangst 
gaan nemen. 

 
Bert Vuijsje 

  
Waar? 
In de elf jaar van 1985 tot 1996 heb ik 
ongeveer evenveel mooie als lelijke 
momenten op de Volkskrant-redactie 
beleefd. Als een van de hoogtepunten 
beschouwden wijlen Henk Huurdeman 
en ik altijd de periode, eind jaren tach-
tig, toen hij en ik samen – met vastbe-
radenheid en diplomatieke souplesse – 
ertoe bijdroegen dat enerzijds de fusie 
met Elsevier niet door-
ging, en anderzijds re-
dactie en hoofdredactie 
deze crisis zonder kleer-
scheuren doorstonden.  
  

Wanneer? 
Naast schrijven, inter-
viewen en hoofdredactie 
spelen heb ik ook altijd 
graag eindredactie ge-
daan. In de loop der 
jaren ontdekte ik dat het 
een grote bevrediging 
kan geven om auteurs 
die soms beter kunnen 
schrijven dan ikzelf, te 
stimuleren tot nóg 
mooiere prestaties. ‘De 
eindredacteur als regis-
seur’, noem ik dat graag. 
 

Waarom? 
Als jongetje van twaalf 
werd ik gegrepen door 
de jazz: eerst The Dutch 
Swing College en Benny 
Goodman, later al spoe-
dig Charlie Parker. Als 
blaag van nauwelijks 

twintig ging ik erover schrijven in Vrij 
Nederland. In de loop der jaren merkte 
ik dat mijn passie soms tijdelijk ver-
vaagde (en dat mijn jeugdige liefde 
voor Mozart en Haydn opnieuw ont-
waakte), maar de jazz is en blijft een 
hoeksteen in mijn leven. Mijn vader is 
tot zijn 85ste blijven werken, als produ-
cent en eindredacteur van Engelstalige 
wetenschappelijke boeken en tijdschrif-
ten. Ik hoop hem dat na te doen, als 
jazzjournalist.  HvG 
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