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‘Gewoon buffelen en pas 
naar huis als het klaar is’
Het nieuws over de zorg zal niet meer
van Jet Bruinsma komen. Ze neemt op
9 februari  afscheid. Wel blijft  ze zo nu
en dan achtergrondstukken leveren. Nog
een  boodschap  op  de  valreep?  ‘Er
moeten nieuwsmanagers komen.’

Je kunt terugkijken op een Haagse èn
een  Amsterdamse  periode  in  je
Volkskrantbestaan.  Sommigen horen
je  (uit  Den  Haag  uiteraard)  nog
brommen   op  ‘de  ambtenarij’  in
Amsterdam. Hoe heb je  de  overstap
destijds ervaren? 
 ‘De  overgang  van  Den  Haag  naar
Amsterdam  is  me  meegevallen.  De
mensen  bleken  erg  aardig  en  relaxt.
Daar hoorde, denk ik nu, óók bij dat een
gevoel van urgentie grotendeels ontbrak.
Enige druk om je materiaal bij elkaar te
zoeken en er snel nieuws van te maken,
was er  bij  grote  delen van de  krant  –
nieuwsdienst, stuurders van allerlei snit
-  eigenlijk  niet.  Gelukkig  was  het  bij
Economie anders. Daar leek en lijkt het
nog  steeds  het  meest  op  Den  Haag:
gewoon buffelen en pas naar huis als het
klaar is.  Die situatie is  in de ruim vijf
jaar  dat  ik  in  de  Wibautstraat  heb
gewerkt,  niet  wezenlijk  veranderd.
Integendeel.  Er  is  wel  meer  urgentie
gekomen,  maar  vooral  in  procedurele,

bureaucratische zin. Er wordt vergaderd
en  gepland.  Er  worden  schema’s
gemaakt. Lijsten op ruitjespapier, zoals
ik  het  blijf  noemen,  ondanks  de
computer. 
‘De  stukken  moeten  tijdig  en  netjes
binnenrollen. Niet te lang; hoewel, als je
je inhoudt, kan het best gebeuren dat ze
het  toch  weer  langer  willen  hebben,
omdat  de  pagina  is  omgegooid.  Geen
inhoudelijke  afwegingen  dus,  maar
opmaaktechnische. 

 ‘Recentelijk klinkt nu wel
weer  de  roep  om  nieuws.
Maar  ook  dat  probleem
wordt  weer  bureaucratisch
getackeld.  Er  moeten
nieuwsmanagers komen.’ 

Je schreef in de bijlage De
stand  van  de  zorg  (14/1)
dat  je  nog  maar  een
jaartje  wacht  met  het
kiezen  van  een  verzekeraar.  Wil  je
dat advies aan ons allen  meegeven, of
heb je er iets aan toe te voegen? Als
zelfs jij het nog niet precies weet, hoe
moet het dan met ons aflopen?
 ‘Ik weet het nog niet. CZ heeft pas een
paar  dagen  geleden  een  definitief
voorstel  gedaan.  Ik  moet  nog  eens
kijken,  zin  in  veranderen  heb  ik  niet,
maar  als  de  verschillen  tussen  Menzis
(collectief contract via de FNV) en Agis
(die  een fiets  aanbood)  erg groot  zijn,
wie weet.’ 

Er  moeten  in  je  journalistieke
verleden  zaken  of  zaakjes  zijn
geweest  waaraan  je  nog  steeds  met
voldoening  terugdenkt,  vanwege
primeur,  vanwege  spijker-op-kop,
vanwege nog iets anders. Vertel.
 ‘De leukste primeur ging, alweer lang
geleden, over het al dan niet opzeggen
van enkele sociale verdragen in Europa.
Stom toevallig,  doordat  ik  een  anp’tje
over  eigen  bijdragen  van  zwangere
vrouwen natrok, kwam ik er achter dat
het  toenmalige  kabinet  stiekem  die
verdragen  wilde  opzeggen.  Ze  hadden
de Tweede Kamer er nogal sneaky over
ingelicht,  in  een  brief  aan  de  vaste
kamercommissie  voor
Volksgezondheid,  die  op  een  enkele
uitzondering na, ik geloof de verguisde
Bert  Bakker  van  D66,  niks  wist  over
sociale  verdragen  en  Europa.  De
commissie  Sociale  Zaken wist  nergens
van.
 ‘Toen  wij  er  de  krant  mee  openden,
werd  iedereen  wakker.  Het  feest  ging
niet door. Ik weet niet meer of het jaren

later niet alsnog is doorgegaan. Ik heb er
wel  een  grote  belangstelling  voor
Europees gedoe aan overgehouden. Net
als  aan  de  Securitel-affaire:  alle  EU-
landen  moeten  plannen  voor  nieuwe
wetten en regels doorgeven aan Europa,
om  te  laten  controleren  of  ze  de
concurrentie  niet  belemmeren.  Dat  had
Nederland  jarenlang  verzuimd.  Op
verzoek  van  Amsterdam  heb  ik  toen
uitgezocht  hoe  het  zat  met  de  regels
voor de margarine. Een hele dag keihard
bezig geweest met het Margarinebesluit.
Fantastisch.’ 

Je blijft incidenteel bijdragen leveren
aan de krant.  Heb je daar al ideeën
over?
 ‘Ik  wil wat lange-termijndingen doen.
Misschien over het belang van preventie
en  wat  verzekeraars  daaraan  doen,  de
verantwoordelijkheid  van  de  overheid
voor  de  zorg  van  het  volk,  of  eens
kijken wat er  gebeurt  in  de AWBZ en
vooral  met  het  geld  daarvan.  En  hoe
gaat het met de ziekenhuizen en privé-
initiatieven.  Buitenland?  Maar  ik  moet
daar nog over praten met economie en
de collega’s die zich met de zorg bezig
houden.  Dus  misschien  wordt  alles
anders.’ 

En, los  van die  bijdragen,  nog meer
plannen?  Fietsen  op  je  nieuwe  fiets
(zie De stand van de zorg)?
 ‘Beetje lopen, beetje fietsen. Mijn oude
doet het nog best, hij moet alleen eens
doorgesmeerd worden.’

Kees Los
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‘Afweging stukken gaat
 meer over de opmaak
dan over de inhoud’



Nam  het  initiatief  tot  een
boycotactie  van  de  nieuwe
spelling  in  een  paginagroot
artikel  op  17  december  in  de
Volkskrant. 

Wie?
Ik ben sinds een jaar drie avonden per
week (woensdag, donderdag en vrijdag)
centraal eindredacteur. Mijn
tegenhanger is Arnold Koper. Ik lees
gewoonlijk een tiental pagina’s per
avond, inclusief de voorpagina, maar
niet binnen- en buitenland. Daarnaast
maak ik Spaanders, heb ik een
wekelijkse taalrubriek, houd ik me op
het ogenblik in de stijlgroep van de
Volkskrant bezig met de herziening van
het Stijlboek. En dan zijn er nog zo wat
losse activiteiten die me van de straat
houden.

Wat?
We (VN, HP/De Tijd, De Groene,
Elsevier, NRC Handelsblad, Trouw, de
Volkskrant, de NOS, Planet Internet en
Tekstnet) wijzen de nieuwe spelling af.
We hebben afgesproken gezamenlijk
een alternatieve spelling te ontwikkelen,
die leerbaarder en begrijpelijker is en
op minder technische regels is

gebaseerd dan de spelling van de
Nederlandse Taalunie, die per 1
augustus van kracht wordt. Het
Genootschap Onze Taal heeft zijn
medewerking hieraan toegezegd, omdat
ook zij niet te spreken zijn over de
nieuwe spelling. Uitgeverijen hebben
zich inmiddels in krantenpublicaties
achter de actie geschaard.
Binnenkort treden we naar buiten als
platform en we openen dan een website,
waarop beroepsorganisaties zich bij ons
kunnen aansluiten. Hoe meer de
alternatieve spelling wordt omarmd,
hoe geringer de betekenis van de
officiële spelling wordt. We ontvangen
signalen dat ook in het onderwijs
ontevredenheid bestaat over de nieuwe
spelling. Mocht het onderwijs of delen
daarvan de nieuwe spelling officieel
afwijzen, dan staat de Taalunie
betrekkelijk alleen met haar spelling.

Waar?
Waar dat allemaal toe moet leiden?
Mijn doel is een zo breed mogelijk
gedragen alternatieve spelling, die voor
tientallen jaren met rust wordt gelaten
en waaraan af en toe --eens in de tien
jaar bijvoorbeeld-- een paar nieuwe
woorden worden toegevoegd als die de
taal binnen zijn geslopen. 

Wanneer?
In oktober verdiepte ik me voor het
eerst in de nieuwe spelling, toen mij
werd gevraagd een lezing te houden
over de consequenties van het nieuwe
Groene Boekje en de nieuwe grote Van
Dale voor de beroepspraktijk. Toen ik
op de site van de Taalunie een lijst
vond met duizend woorden die een
spellingverandering zouden ondergaan,
dacht ik: dit is krankzinnig, dit moesten
we maar niet doen. Vervolgens heb ik
de Stijlgroep overtuigd, daarna de

hoofdredactie en toen is de bal gaan
rollen
Waarom?
Waarom ik zoiets ben gaan doen?
Aanvankelijk puur omdat ik de
consequenties van de nieuwe spelling in
de praktijk voorzie. Die komen erop
neer dat (eind)redacteuren nog meer
woorden moeten gaan opzoeken dan
voorheen, en die discipline is al niet zo
heel erg sterk ontwikkeld. Dat leidt tot
nog meer fouten in de krant dan nu al
het geval is. Verder kwam mijn actie
voort uit de afgrijselijke woordbeelden
en de niet te onthouden inconsequenties
die de Taalunie presenteerde.
Naderhand kwam daar de ergernis bij
over de regenteske en autoritaire
houding van de Taalunie, die deze
nieuwe spelling als een dictaat over ons
uitstort, zonder raadpleging van
belangrijke groepen van professionele
taalgebruikers. 

Voormalig chef Nacht
Daan van Rosmalen 
vorige maand overleden
De Journalist  meldde  deze  maand  dat
op 27 december  Daan van Rosmalen
(84)  is  overleden.  Ad  Overeem
herinnert  zich  deze  collega  uit  de
zestiger  jaren  als  een  prima
correspondent  in  Limburg,  vervolgens
in  Bonn  en  daarna  als  redacteur,  als
chef  Buitenland  en  chef   Nacht.  Een
nerveus type, meldt Ad Overeem, maar
gezien bij zijn collega’s en zeer op zijn
plaats.  Begin zestiger jaren maakte hij
de  overstap  naar  Elseviers  Weekblad,
waar  hij  hoofdredacteur  werd.  De
contacten met zijn Volkskrant-collega’s
zijn geheel onder het stof geraakt, maar
de  herinnering  aan  een  aardige  en
bekwame collega  is  volgens  Overeem
gebleven
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Bas van Kleef


