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Kees Fens schrijft boekenweekessay over de zotheid 

‘De kracht van humor toont veel zwakte’ 
De boekenweek staat dit jaar (14 tot en 

met 24 maart) in het teken van de hu-

mor. Het motto is: Lof der Zotheid, met 

een knipoog naar Erasmus. Geert Mak 

schrijft het boekenweekgeschenk, Kees 

Fens het boekenweekessay. Hoe ver-

gaat het - zonder gekheid - Kees Fens 

nu? Hij heeft een moeilijke tijd achter 

de rug, maar zijn essay heeft hij prima 

op tijd ingeleverd. 

 
Kees, toch een hele eer dat jij het 
boekenweekessay mocht schrijven. 
 ‘Ja, en dat op die leeftijd, ik ben al 77. 
En het was een nog grotere eer, omdat 
ik het boekenweekgeschenk in 1968 
ook heb gemaakt. Toen ging het over 
Couperus. Dat heette: ‘Als ik dan iets 
ben, ben ik een Hagenaar’. Nu kwamen 
ze met de vraag of ik een essay kon 
schrijven over humor. Toen dacht ik 
meteen aan mogelijkheden. Ik zag het 
direct voor ogen.’  
 
Maar je zat in een moeilijke tijd. 
Kanker geconstateerd. 
 ‘Ik wist toen nog niet dat die kanker 
onzichtbaar zou worden. Dus ik begon 
ermee: dat is het laatste ding dat ik kan 
doen, daar kunnen ze een mooie uit-
vaart van betalen. Ik kwam meteen op 
de titel: Op weg naar het schavot. Dat 
is eigenlijk terug te brengen tot een 
kleine anekdote uit 1535. Toen ont-
stond de Engelse humor. Toen werd de 
bisschop John Fisher onthoofd. Die had 
geweigerd de eed af te leggen op de ko-
ning. En halverwege de Tower en het 
schavot zei hij tegen zijn soldaat: ‘Ik 
wil mijn schoudermanteltje, ik ben 
bang dat ik anders kou vat.’    
 
Gaat het nu allemaal goed met je? 
 ‘Ik zal het kort samenvatten. In maart 
werd bij mij longkanker geconstateerd. 
Veel onderzoeken, waarbij ik ten slotte 
terecht ben gekomen bij het onvolpre-
zen Antoni van Leeuwenhoekhuis. De 
scans zijn tot dusver goed, maar ik heb 
niet meer zoveel adem. Maar de voor-
lopige vrijverklaring heeft me wel heel 
veel vitaliteit gegeven. Ik heb gewoon 
doorgewerkt. Als het dan al een presta-
tie is, dan is het dát. Maar ik heb me de 

afgelopen jaren wel te pletter gerookt.’  
 
Wat betekent humor voor je? 
 ‘De zwakke mens toont kracht in ultie-
me momenten. Tegenover grote din-
gen. God, ja, God is niet met humor te 
benaderen eigenlijk, zoals Gerard Reve 
dat gedaan heeft. De kracht van humor 
toont veel zwakte. We zijn nog niet uit-
gerangeerd, denk ik dan.’ 
 
Je jongste zoon Stijn is correspon-
dent van de KRO in Vaticaanstad. 
Jaloers op hem?  
 ‘Hij woont in Utrecht en gaat regelma-
tig naar Rome. Hij was twaalf, toen de 
vorige paus gekozen werd. Toen waren 
wij daar toevallig op vakantie. Dat 
heeft zo’n indruk op hem gemaakt dat 
hij geschiedenis en Italiaans is gaan 
studeren. Nou ja, zodoende. Ik ben in 
zoverre jaloers op hem dat ik hem be-
nijd om het gemak waarmee hij zich in 
de wereld begeeft. Voor mij is naar 
Antwerpen gaan nog altijd een gebeur-
tenis.’  
 
En dan de krant. Wat vind je van de 
nieuwe opmaak? 
 ‘Mijn probleem is allereerst dat alles 

er twee keer in staat. Eerst in het kort, 
en daarna nog eens lang, en daar hou ik 
niet van. Ten tweede de voorpagina: die 
is mislukt. Die voorpagina neem ik niet 
meer ernstig. De hele opmaak heeft een 
soort verluchtiging tot gevolg waar ik 
erg tegen ben. In de nieuwe opmaak 
zijn de koppen teruggebracht tot een 
korte samenvatting. Vroeger was een 
kop een uitnodiging, nu is die een om-
schrijving. Dat vind ik fataal.’  
  
‘Die presentatie erbij van die columns, 
met al die fotootjes. Ik zou Bert Wa-
gendorp liever onderaan hebben gehad, 
maar dan zonder foto. Die column moet 
niet zo uit de krant knallen. Ik weet 
niet, als ik hoofdredacteur of Bert Wa-
gendorp was geweest, of ik op die plek 
drie dagen per week à la Jan Blokker 
zo’n stuk had willen schrijven. Ik denk 
het niet. Want degene die ik altijd het 
meest heb bewonderd, is Jan Blokker.’ 

 

Han van Gessel  

 

Dit is het eerste deel van een gesprek 

met Kees Fens. Volgende keer: waarom 

hij de hedendaagse Volkskrant een ka-

rakterloos geval vindt. 
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voor u allen 
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Wat dreef jullie om het zo ver weg te 
zoeken? 
 ‘Ik wilde een tijdje journalistiek werk 
doen in een ander land, ik wilde ook 
een tijd in een ander land dan Neder-
land wonen om te voelen hoe dat is. 
Dat mocht voor mij best iets in de buurt 
zijn, Kopenhagen, Berlijn, Madrid of 
wat dan ook, maar Tim wilde graag 
naar Sydney. We hadden in 2002 een 
jaartje door Australië gefietst en Tim 
leek die stad wel wat. Ik had daar 
geen bezwaar tegen, hoewel het erg ver 
is. Het voordeel van Sydney is dat er 
nauwelijks Nederlandse journalisten 
werken, dus dat we dan mogelijk iets 
meer kans hebben op opdrachten.’  
 
Je afscheid van de krant werd over-
schaduwd door het overlijden van je 
moeder. Heeft dat je parten ge-
speeld? 
 ‘Nogal ja. Op de dag van mijn af-
scheid, borrel bij Pieter op de kamer, 
kreeg ik een telefoontje van mijn broer, 
dat mijn moeder plotseling was overle-
den. Ze was al oud, maar ik dacht dat 
ze nog wel een paar jaar mee kon. Niet 
dus. Het was een raar afscheid daar-
door. De borrel is niet doorgegaan ui-
teraard, maar ik ben later nog wel met 
wat collega's en Pieter wezen eten.’ 
 
Wat mis je sinds je weg bent?  
 ‘Dat zijn uiteraard vrienden en familie
(maar dat zegt iedereen) en ook de di-
rectheid waarmee mensen in Nederland 
met elkaar omgaan. Het is hier wel erg 
pappen en nat houden. Ze beloven terug 
te bellen, maar dat doen ze vaak niet; ze 
willen van geen kritiek horen;  het is 
lastig opereren hier. Echt doorbijten 
dus om dingen voor elkaar te krijgen. 
Vaak lukt het ook wel. We zijn maan-
den bezig geweest om premier Howard 
voor de camera te krijgen. Ongeveer 
drie uur van te voren kregen we het 
groene licht.’ 
 
Hoe was het om je bureau Onderste- 
Boven op te starten? 
 ‘Het beginnen van een bureautje was 
niet zo moeilijk. In Australië kun je je 
gang gaan als je eenmaal een visum 
hebt. Dat kostte wel veel moeite en het 
is uiteindelijk na de inschakeling van 

de Australische ambassadeur in Den 
Haag gelukt. Daarbij speelde een rol 
dat er in 2006 de 400-jarige betrekkin-
gen werden gevierd tussen Nederland 
en Australië. Dat zou wel het nodige 
opleveren, dus de Australiërs wilden 
best wat Nederlandse journalisten toe-
laten. We kenden hier verder haast 
niemand, en moesten maar zien hoe het 
zou gaan.’ 
 
Kunnen Tim en jij intussen rondko-
men van wat jullie doen? 
 ‘Het werk in 2006 was veel beter dan 
verwacht. Ik had gedacht in het eerste 
jaar niet zo veel opdrachten te krijgen, 
maar dat is meegevallen. Om te zeggen 
dat je kunt rondkomen, is veel gezegd. 
We hadden wat spaargeld en daar teren 
we nauwelijks op in. Dus zou je kun-
nen zeggen, we komen rond, maar zo 
simpel is het niet. We verhuren ons 
huis in Amsterdam en we sparen nau-
welijks voor pensioen. Maar goed, je 
doet dit niet om er rijk van te worden.’ 
 
Wat voor klanten heb je? 
 ‘De Volkskrant is natuurlijk een be-
langrijke opdrachtgever. Daar ben ik 
erg blij mee. Daarnaast komen er zo nu 
en dan wat andere klusjes bij, zoals 
voor de website van Planet Internet, 
een artikel voor het boekenmagazine 
DIF, zo van alles wat. Ook RTL-nieuws 
is belangrijk. Dat is een contact van 
Tim, maar alleen kun je geen televisie 
maken. Ik speel een beetje de camera-
man en ik doe vooral de montage. Dat 
heb ik me eigen gemaakt en dat is het 
grote voordeel van een stap, zoals ik 
die heb gezet. Je leert eens iets heel 

nieuws. Televisie is zo anders dan 
schrijven, maar ook leuk.’  
 ‘We nemen alles aan wat onze kant op 
komt. Ik vind dat goed. Als journalist 
moet je toch eigenlijk elke klus tot een 
goed einde kunnen brengen.’  
 
 ‘Ik had nog nooit een bezoek van de 
minister president gedaan, dus dat de-
den we in april toen Balkenende in 
Australië was. Ook het bezoek van 
prins Willem-Alexander en prinses 
Máxima was de moeite waard. Leuk 
was ook de trip naar Tuvalu voor een 
artikel in de klimaatbijlage in de krant 
van 23 december. Logistiek nogal inge-
wikkeld want de reis ging verplicht 
over Fiji, waar net een staatsgreep was 
gepleegd. Ook het interview met het 
schrijversechtpaar Pease voor het boe-
kenmagazine DIF was erg leuk om te 
doen. En de dood van de krokodillen-
man Steve Irwin, het afscheid van 
zwemmer Ian Thorpe, te veel om op te 
noemen dus.’ 
 
Al het onderste boven gekregen? 
 ‘Om heel eerlijk te wezen: nee. We 
blijven natuurlijk het Nederlandse 
nieuws volgen. We kijken naar de Ne-
derlandse tv, via een schotel op het dak 
en we hebben veel contact met Neder-
landers hier. Daar moet het een beetje 
van komen. Ik wil ook helemaal geen 
Australiër worden. Je moet je blijven 
verbazen over dit gekke land, anders 
komen er geen goede verhalen meer. 
En na een jaar of vijf houd ik het wel 
voor gezien hier. Terug naar Amster-
dam.’ 

Jacques de Jong 

Collega Marc van den Broek en zijn 

partner Tim Dekkers zitten nu meer dan 

een jaar als freelancers in Australië.   

Lukt het een beetje down under ? 

Marc van den Broek na een jaar in Australië: 

‘Doorbijten om iets voor elkaar te krijgen’ 

Tim Dekkers en Marc van den Broek. Foto overgenomen 

van hun website www.onderste-boven.com/. 


