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Han van Gessel aan de basis van populair programma 

O jee, o jee, het Dictee! 
Meer dan een miljoen kijkers keken en 
schreven op maandagavond 19 decem-
ber Het Groot Dictee der Nederlandse 
Taal mee. Het Dictee beleefde zijn zes-
tiende aflevering. Voor de inbreng van 
de Volkskrant een memorabel evene-
ment. Want er was een wisseling van de 
wacht. Han van Gessel en Bas van 
Kleef, die al die jaren hun verneukera-
tieve bedenksels in de strijd hadden 
gegooid, droegen het vaandel nu over 
aan Henrico Prins en Eric van den 
Berg. 
 
Han van Gessel, dicteetor van het eerste 
uur,  over zijn ervaringen tijdens zijn laatste 
dictee.  
 ‘Die twee nieuwe dicteeridders konden 
er wat van! Een prima samenspel met 
gastauteur Herman Koch en ook nog 
voor vers bloed gezorgd in de correctie-
ploeg (met dank aan Wil Thijssen en 
Arnoud Vonk). 
 ‘Het was weer een vrolijk samenzijn 
tijdens de opnamedagen op donderdag 
15 en vrijdag 16 december in Den Haag. 
Dit keer niet de grote opnamedag op 
zaterdag vanwege het jubileumdiner van 
Beatrix op het Binnenhof. Een vorkje 
meeprikken: ho maar. Alle veilig-
heidsdiensten waren paraat om ons een 
halt toe te roepen.  ‘Donderdag was het 
Kinderdictee aan de beurt (met heel veel 
goedlachse ouders), vrijdag volgde het 
Groot Dictee (met een attent bezoekje 
van Pieter Broertjes).   
 ‘Afscheid nemen van een dierbaar 
geesteskind doet altijd zeer. Ooit be-
gonnen als een bedenksel van Philip 
Freriks en uitgegroeid tot een niet meer 
weg te denken instituut tussen Sinter-
klaas en Kerstmis. Daar hebben de 
Nieuws Quiz, de Wetenschaps Quiz en 
de Geschiedenis Quiz dankbaar gebruik 
van gemaakt. 
  
Boycot 
‘Wat krijgen we nu? Het Dictee gaat 
door, maar wat doet de Volkskrant? Dat 
is de vraag die dit jaar moet worden 
beantwoord, sinds de krant op zaterdag 
17 december pontificaal uitpakte met 
een boycot van de nieuwe spel-

lingherziening. Moeten we nu Middel-
eeuwen met een hoofdletter spellen of 
niet? En zo ja, wanneer wel en wanneer 
niet? Van die dingen. 
Hoe vertel ik het mijn tante? Dat is voor 
mij de kernvraag bij alle heisa. 
 ‘Ik heb begrip voor de woede bij taal-
gebruikers over de spellingperikelen, 
maar die woede is verkeerd gericht. Die 
woede moet zich richten op de 'rampza-
lige' spellingwijziging in 1995.’ Dat is 
de stellingname van Henk Verkuyl, lid 
van de spellingcommissie van de Neder-
landse-Taalunie die de nieuwe bedenk-
sels heeft bekokstoofd (Forum, 24 
december). Hij kreeg meteen antwoord 
op de U-pagina (24 december): 'Verlos 
ons van absurde spelling.' 
 ‘Interessant is de behoefte bij de kran-
ten aan eenduidigheid’, schrijft Verkuyl. 
Dank je de koekoek. Niet alleen journa-
listen, maar ook leerkrachten, scholie-
ren, ambtenaren, secretaresses en allen 
die een sollicitatiebrief moeten schrij-
ven, hebben geen boodschap aan - onge-

twijfeld verantwoorde - taalkundige 
finesses, maar willen een duidelijke en 
gebruikersvriendelijke richtlijn: zo doen 
we dat.  
 ‘Dat is ook het uitgangspunt geweest 
voor de reeks Stijlboeken die de afgelo-
pen jaren zijn verschenen, mede dankzij 
de inzet van de kranten. Het begon 
allemaal met de introductie van de 
computer, inclusief spellingchecker, in 
het begin van de jaren tachtig. Bij de 
kranten ontstond toen het probleem dat 
elke journalist in principe zijn eigen 
eindredacteur was. Iedereen deed maar 
wat. Daar moest wat aan gedaan wor-
den!  
 ‘Die mate van professionalisering heeft 
zich behoorlijk goed doorgezet, al zijn 
er elke dag nog wel wat vuiltjes weg te 

 
Nieuwe spellingregels 
krijgen op de krant 
nog een staartje 

 1
werken. De kranten (laat ik het alleen 
over de kranten hebben) hebben de 
spellingwijziging van 1995 con amore 
gevolgd.  
 
 ‘Wat stelt de spellingcommissie van de 
Taalunie daar nu tegenover? Die com-
missie heeft goed werk verricht met het 
wegwerken van inconsequenties en 
aperte fouten. Maar zij is verder gegaan. 
Zij heeft op tal van spellingfronten 
nieuwe woordbeelden geschapen en een 
nieuwe beregeling voorgelegd.  
 ‘Voor mij staan twee principes bij de 
spelling voorop: leerbaarheid en toepas-
baarheid. Je moet de spelling eenvoudig 
aan leerlingen van de basissschool en 
aan mijn tante kunnen uitleggen. Bo-
vendien hebben we nu te maken met 
inburgeringscursussen. Hoe doen we het 
daar? Toepasbaarheid is van belang 
voor iedereen die dagelijks met teksten 
te maken heeft. Je moet niet elke keer 
hoeven op te zoeken hoe het moet. De 
regel moet duidelijk zijn, en dan vind je 
je weg wel.  
 ‘Het Groot Dictee krijgt dit jaar dus 
nog wel een staartje. Bas van Kleef zal 
binnenkort via de Volksknar vertellen 
hoe hij de orkaan heeft doorstaan. Want 
een oorlog beginnen is één, hem beëin-
digen is twee. Er staan afspraken op het 
programma tussen de Taalunie en de 
boycotters. We zijn benieuwd.’ 



Feyenoord-PSV of iets dergelijks. Het 
voetbal irriteert mij eigenlijk minder 
dan de manier waarop er (helaas ook in 
de Volkskrant) over wordt geschreven. 
Ik mis SCHERPTE. 
 
Waar? 
Het onvermijdelijke zwembadverhaal. 

bad drukten. Cruijff  wenste nog even 
met mij te praten, zeiden zij. Ik vond het 
allemaal best. Maar eenmaal boven 
duwden zij me (de Van de Kerkhoffs 
voorop) in het water. Neeskens keek 
grijnzend toe.  

 
Het zegt wel iets over het niveau van 
dat wereldje dat de KNVB nooit z’n 
excuses heeft gemaakt. Ik had het er 
Ben de Graaf
 
Aan het woord met het wereldkam-
pioenschap voetballen in het voor-
uitzicht. Zijn historie. 
 

Wie? 
Ik ben op 12 september 1936 geboren in 
Haarlem. Begon in 1954 op de Nieuwe 
Haarlemsche Courant, een kopblad van 
De Tijd, en kreeg regelmatig van hoofd-
redacteur Herman van Run te horen dat 
ik het vak naar alle waarschijnlijkheid 
nimmer in de vingers zou krijgen. Na 
mijn militaire diensttijd (sergeant bij de 
landmacht) werkte ik vier jaar op de 
sportredactie van De Tijd, alvorens de 
onnavolgbare Lücker mij in november 
1963 naar de Volkskrant haalde, waar de 
sportredactie (Theo Nolens, Joop Voost, 
Theo Koomen)  wellicht toe was aan 
een kritische pen. Een paar jaar eerder 
al was ik het biljarten gaan doen voor 
Sport in Beeld, het huidige Studio Sport. 
Een van mijn eerste live-
uitzendingen kwam uit Triëst, 
het EK driebanden, finale 
Scherz – De Ruyter (60-34 in 
36 beurten). Leo Riemens van 
De Telegraaf beoordeelde de 
kwaliteit van het gebodene 
onder de kop ‘Triest Triest.’ Ik 
bleef nochtans biljarten en atle-
tiek voor de tv verslaan tot 
2003. 
 
Wat? 
Vier takken van sport heb ik 
altijd intensief gevolgd: atletiek, 
biljarten, cricket en voetbal. Je 
zou er nog tennis aan kunnen 
toevoegen, maar daarvan heb ik 
in de krant nooit verslag ge-
daan. De meeste affiniteit heb ik 
met cricket. Een testmatch tus-
sen Australië en Zuid-Afrika, 
die ik op Sky-tv van bal tot bal 
kan volgen, boeit mij meer dan 

Het gebeurde in die dagen --tijdens het 
WK voetbal in 1974, waar Nederland 
met Cruijff op de bok zowaar een zilve-
ren plak aan overhield-- dat de spelers 
van Oranje en hun coach Michels zich 
kennelijk stoorden aan de verslaggeving 
van hun dappere daden in de Volkskant.  
De KNVB (Hogewoning, Burgwal, 
Stoop) vroeg mij naar het spelershotel 
in Hiltrup te komen om erover te be-
raadslagen. Ik was mij van geen kwaad 
bewust, maar versteende bijkans toen 
Michels mij de oren begon te wassen. 
Alsof ik een van zijn ballenjongens was. 
In zijn ogen en die van Cruijff schreef 
ik  niet positief genoeg over de helden 
en was ik feitelijk zoiets als de rotte 
appel in de kist. Of ik mijn leven maar 
wilde beteren, luidde de vraag.  
Ik ergerde me natuurlijk rot aan die 
arrogante zakken. Snapten ze dan niet 
dat ik gewoon mijn werk had gedaan en 
wilde blijven doen? Terug in de lift 
bevonden zich daar enkele Oranje-
leeuwen die op de knop naar het zwem-

min of meer zelf naar gemaakt, vonden 
ze. Zeg maar zoals Theo van Gogh. 
Vanaf dat moment ben ik misschien nog 
wel wat kritischer naar het elftal met 
zijn vloed aan gele kaarten en talrijke 
overtredingen gaan kijken. Rancuneus? 
Ik hoop van niet. 
 
Wanneer? 
Mijn mooiste herinnering aan de Volks-
krant? Er zijn er verschillende. Vleiend 
vond ik de opdracht die Lücker mij in 
1964 (een half jaar na mijn indiensttre-
ding) gaf om de Olympische Spelen van 
Tokio te verslaan. Een foto van ‘Onze 
man in Tokio’ stond er op de voorpagi-
na van de krant boven het intekenbiljet. 
Mijn moeder was erg trots op me. 
 
Waarom? 
Bij toeval ben ik in de journalistiek 
beland. Mijn vader versierde een baan-
tje voor mij bij de Nieuwe Haarlemsche 
Couant via een bevriende wethouder. Ik 

zag er weinig in, maar moest 
toch wat doen met mijn hbs-
diploma. De sport interesseerde 
me meer dan bijvoorbeeld 
economie, maar de politieke 
journalistiek sprak me zeker 
aan. Vooral de mooie stukjes 
daarover van Van Run en 
(soms) Wandelganger.  
Mijn favoriet in de Volkskrant 
was Bomans op de voorpagina. 
Lekker conservatief en fraai 
geschreven. Blokker en Fens 
mogen er natuurlijk ook zijn.  
Journalisten die alsmaar door 
blijven werken, daar neem ik 
m’n pet voor af. Ik zeg af en 
toe nog wat op de radio of in 
een tv-programma, maar m’n 
computer gebruik ik vrijwel 
uitsluitend nog voor cricket  e
biljartuitslagen. Werken tot d
dood erop volgt, vind ik niet 
voor mij weggelegd. 
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