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Marianne 
Boissevain: 
kleine kanjer 
op Buitenland
Dit nummer van de Volksknar is 
geheel gewijd aan het overlijden 
van Marianne Boissevain.

Jan Luijten en Michel Maas 
herdenken deze geweldige collega.

Meestal komt de dood als een dief in de 
nacht, maar soms kondigt hij zich aan 
met aanzwellend kabaal. Zo was het bij 
Marianne Boissevain. 
Toen ik haar op dinsdagavond 11 
september enkele weken na haar 
operatie opzocht in het revalidatieoord 
Dennenheuvel zei ze: ‘Nee, beter 
word ik niet meer.’ Maar ik kon en 
wilde het niet geloven. En dus was 
donderdagmiddag, toen ik het droeve 
nieuws vernam, de schok toch groot, 
ondanks dat ‘kabaal’.
‘Nee, beter word ik niet meer.’ Ze sprak 
die woorden uit met een blijmoedigheid 
die niet paste bij deze onheilspellende 
boodschap. Maar misschien was 
deze houding, die tijdens mijn laatste 
bezoek op woensdagmiddag 19 maart 
niet wezenlijk was veranderd, wel erg 
typerend voor haar: je niet door het 

noodlot laten ringeloren, altijd het hoofd 
geheven, altijd opgewekt. Marianne was 
een moedige vrouw.

Tijdens ons gesprek die woensdag-
middag hebben we het weinig over 
haar ziekte gehad. Ja, ze had nog 
chemotherapie en eten werd een 
groeiend probleem, net als dat trappen 
lopen naar haar fraaie woning, hoog 
boven de Keizersgracht. Maar meer 
spraken we toch over de dingen waar 
we het zo vaak over hadden. Over de 
journalistiek in het algemeen en de 
krant in het bijzonder. 
Ze vertelde over haar reis naar Atjeh om 
daar die catastrofale tsunami te verslaan 
en de moeite die het had gekost om in 
dat verwoeste land haar stukken naar 
Amsterdam te sturen. We spraken over 
Indonesië, de val van Soeharto, en hoe 
Cees Gloudemans er toen voor had 
gezorgd dat ze toch naar Jakarta mocht. 
Ze herinnerde eraan dat we elkaar al 
sinds de jaren zestig kenden. 
Marianne en de Volkskrant, dat is 
inderdaad een lange geschiedenis.
Als mijn geheugen me niet bedriegt, 
behoorde Marianne tot de eerste 
studenten van de School voor de 
Journalistiek in Utrecht, die in 1963 was 
opgericht. Die studenten gingen stage 
lopen en Marianne belandde, 1967 of 
1968, op de redactie buitenland.
Die redactie was toen vooral een 
mannenbolwerk. Manus van Wordragen 
was chef en verder werkten er Hans 
Beynon, Cees Gloudemans, Henk 
Strabbing, Jan de Vries niet te vergeten 

en ondergetekende. Was Jan Bank 
er toen ook niet? En was Bob Groen 
zich aan het inwerken, of was hij al in 
Parijs? 
Ik weet het niet meer precies en wellicht 
vergeet ik ook iemand, maar Marianne 
moet zich in ieder geval op de redactie 
thuis hebben gevoeld, want toen ze de 
School had beëindigd, kwam ze terug 
(1969) en bekwaamde zich verder in de 
journalistiek.
Haar ontwikkeling bereikte een eerste 
hoogtepunt in het voorjaar van 1974. 
In Portugal brak de Anjerrevolutie 
uit, die een einde maakte aan de 
rechtse dictatuur. Marianne werd naar 
Lissabon gestuurd om deze geweldloze 
revolutie te verslaan. Ze deed dat op 
bewonderenswaardige wijze. Deze 
kleine vrouw, zo wist toen ook de 
laatste twijfelaar, is een kanjer.
Maar Marianne moet hebben gedacht: 
een leven in de dagbladjournalistiek 
is mooi, maar er moet nog iets anders 
zijn. Ze ging in 1978 werken bij de 
Verenigde Naties in Thailand. In een 
brief naar mijn toenmalige standplaats 
Bonn schreef ze dat ze bij haar afscheid 
op de krant een set reiskoffers had 
gekregen. Een passend geschenk voor 
iemand die erop uit trok om de wijde 
wereld te verkennen.
In 1988 kreeg ik - net twee jaar chef 
van de redactie Buitenland - van 
Harry Lockefeer een flinke stapel 
sollicitatiebrieven met het verzoek 
wat geschikte kandidaten uit te zoeken 
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Talrijke collega’s 
bij uitvaart
Meer dan tweehonderd collega’s en 
oud-collega’s waren dinsdag aanwezig 
bij het afscheid van Marianne 
Boissevain in crematorium De Nieuwe 
Ooster in Amsterdam. Zij was op 10 
april overleden, 61 jaar oud. 
 Niet alleen tijdens de uitvaart, ook 
in de laatste moeilijke maanden van 
haar leven bleek zij grote aandacht te 
hebben gekregen van vele collega’s. 

 Ook uit de toespraken kwam naar 
voren dat Marianne Boissevain 
niet alleen werd gewaardeerd als 
vakkundig journaliste, maar zeker 
ook als persoon: intelligent, scherp, 
geestig, en belangstellend voor ieder-
een in haar omgeving.
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voor een gesprek. Lezen dus en opeens 
was er een brief met een bekend 
handschrift: Marianne, ze wilde terug 
naar de redactie buitenland. Mijn eerste 
keuze stond vanaf dat moment vast, 
en gelukkig kon ik ook Harry ervan 
overtuigen dat Marianne de beste keuze 
was.
Haar specialisme werd uiteraard 
het Verre Oosten, ofschoon eind 
jaren tachtig, begin jaren negentig 
dat deel van de wereld allerminst in 
de belangstelling stond. De dingen 
gebeurden dichter bij huis. Gorbatsjov 
hervormde het communisme zo goed 
dat het niet overleefde, de Sovjet-
Unie stortte in elkaar, geweldloze 
revoluties maakten een einde aan de 
communistische regimes in Oost-
Europa, de Berlijnse Muur viel, 
de Duitse eenwording, de eerste 
Golfoorlog brak uit en op de Balkan 
ontstond een gewelddadig nationalisme. 
Van de redactie buitenland werd in 
die jaren heel veel gevergd. Marianne 
werd een uiterst vaardige eindredacteur 
op wie je kon bouwen. Voor mij 
ging ze behoren tot de keien van de 
Wibautstraat.

De Volkskrant streefde ernaar al die 
grote, internationale gebeurtenissen 
door eigen correspondenten en 
verslaggevers te laten verslaan. Dat is 
ook gelukt, maar vergde soms wel enige 
improvisatie. Zo werd de specialist 
voor het Verre Oosten in de zomer van 
1991 naar Slovenië gestuurd, de eerste 
deelrepubliek die zich onafhankelijk 
van Joegoslavië verklaarde. Marianne 
beleefde ter plekke het uitbreken van 

de eerste Balkanoorlog, die tien dagen 
duurde. Tijdens ons laatste gesprek 
vertelde ze nog hoe ongemakkelijk ze 
zich toen had gevoeld. Nee, oorlogs-
verslaggeving was niet haar favoriete 
bezigheid.
Wellicht had dat ook te maken met 
haar zachtaardig karakter. Ze was 
zeer betrokken bij de dingen die ze 
deed, maar ze miste elke vorm van 
verbetenheid. Ze hield van mensen, van 
haar collega’s. En zij hielden van haar.
Haar collegiale trouw uitte zich onder 
meer in haar aanwezigheid bij de 
‘oude Volksknarren’, een gezelschap 
waartoe ze eigenlijk niet behoorde, 
want ze werkte immers nog. Ze was 

er niettemin graag bij. Het laatst zag 
ik haar in die kring in december. Haar 
innerlijke energiecentrale had toen 
al veel aan capaciteit verloren. Maar 
de haar zo bekende gang naar de 
Wibautstraat had ze toch willen maken, 
alle vermoeidheid ten spijt.
Bij ons afscheid op 19 maart hebben 
we het aanzwellende doodskabaal 
genegeerd. We spraken af spoedig bij 
beter weer samen naar haar tuin met 
het nieuwe huisje te gaan. ‘En neem 
dan ook Ria mee’, zei ze. We wilden 
de hoop niet opgeven. Want, zoals het 
in het Duits heet: die Hoffnung stirbt 
zuletzt.

Jan Luijten

Jan Luijten en Marianne Boissevain tijdens de knarrenborrel van december vorig jaar. 
Foto Jacques de Jong

Ze valt me lastig, zo lang als ik schrijf
Michel Maas herinnert zich Marianne 
Boissevain als zijn ‘counterpart’ op het 
gebied van het Verre Oosten. ‘Is dat 
nou wel zo?’ 

Ik schrijf dit in de tegenwoordige 
tijd omdat dat beter past. Marianne 
is namelijk nog niet uit Jakarta 
vertrokken.

Marianne kan je aankijken met een blik 
die het midden houdt tussen cynisme 
en sarcasme. Niet dat ze cynisch is 
of sarcastisch, maar die blik heeft ze 
soms. Dan houdt ze haar hoofd een 
beetje schuin en zegt zoiets als: “Zeg, 
hoe zit dat eigenlijk...” of “vind je 
echt dat...” of “waarom...” Ook in haar 
stem zit altijd een eigenwijze spot die 
weerspiegeld wordt in een al even 
eigenwijze glimlach. 
Dat haar hoofd schuin staat, kan ik 
meestal niet zien, omdat ik in Jakarta 

zit, en zij in Amsterdam, maar ik 
weet het, van de keren dat wij oog 
in oog stonden. Sommige mensen 
kunnen daar niet tegen. Ik wel, maar 
leuk vind ik het niet. Zoals de meeste 
mensen houd ik er niet van om het 
mis te hebben. Ik heb liever gelijk. En 
als Marianne zo begint, heeft zíj dat 
meestal, en niet ik.

Marianne heeft alles eerder gelezen 
dan ik, en beter. En zij heeft een 
vlijmscherp oog voor wat er mis is met 
een verhaal. Ik onderga het gelaten. 
Wat kun je anders. Het verhaal wordt 
er altijd beter van, en het houdt je 
scherp, nietwaar? En gelukkig gebeurt 
het niet al te vaak. Marianne belt niet 
elke week, en soms een hele maand 
niet. Dat is een teken dat het goed gaat, 
denk ik dan maar.
Dat betekent niet dat Marianne er 
niet is, dat zei ik al: zij is nog niet 

vertrokken uit Jakarta. Want al te 
vaak als ik iets zit te tikken, kijkt zij 
mee over mijn schouders en als mijn 
schrijfgrage vingers wat al te los tekeer 
dreigen te gaan, hoor ik altijd die stem 
die me met die glimlach vraagt: “Ís dat 
nu wel zo?” En dan trap ik even op de 
rem, drink een kop koffie, en ga met 
gepaste voorzichtigheid verder.
Die Marianne is er nog steeds. Die 
zal mij lastigvallen zo lang ik schrijf. 
Zelfs als ik dit zit te tikken zegt ze 
“Nounounounou”. En ze heeft gelijk, 
natuurlijk.

Ik kan niet om de verleden tijd heen, 
want de andere Marianne, die van vlees 
en bloed, is overleden. Dat is achteraf 
ontzettend snel gegaan. Het is nog niet 
eens een jaar geleden dat zij dolblij liet 
weten dat zij met een paar oude knarren 
naar Hans Moleman in Sjanghai ging. 
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‘Als ik anderen zie, die nog minder zeker 
zijn dan ikzelf, dan word ik heel flink’
De volledige versie van 
onderstaand stuk hebben 
we al eerder per e-mail 
rondgestuurd: het verslag van 
Maaike Huisman, de vrouw 
van Jaap, over haar bezoek 
aan Marianne Boissevain, 
op 29 maart, kort voordat 
deze naar het hospice zou 
verhuizen. Hieronder nog 
enkele passages.

‘We hebben niet zo lang 
gesproken over ziekzijn 
maar teruggeblikt op de 
liefde en het belang van 
vriendschap in je leven 
en vooral hoe ze heeft 
genoten van haar vak: al 
vanaf haar veertiende had 
ze bedacht journaliste te 
worden omdat ze niet kon 
rekenen maar wel goed 
was in taal.’
 ‘Nederlands studeren 
leek haar niets, ze zag 
zichzelf niet voor de 
klas staan en fantasievol 
vond ze zichzelf ook niet. 
Daarom kwam ze uit op 
journalistiek: op een goede 
manier de werkelijkheid 
weergeven.’ 
 ‘Ze vertelde dat ze de 
reis naar Atjeh om de 

tsunami te verslaan, 
het indrukwekkendste 
uit haar carrière heeft 
gevonden. Hoe ze daar 
aankwam en een zeer 
onervaren cameraman 
en journaliste uit België 
onder de arm nam, omdat 
er nergens een plek was 
om te slapen.’ 
 ‘Als ik anderen zie die 
nog minder zeker zijn dan 
ikzelf, dan word ik heel 
flink.’ 
 Dus toen bleek dat zelfs 
in het paleis van de sultan 
(tip van Michel Maas) 
op de vloeren geen vijf 
centimeter meer over was 
om te slapen, heeft ze 
mensen aangesproken of 
die iets wisten en zo kwam 
ze in de kinderkamer 
op een stapelbed terecht 
van een familie met de 
journaliste boven zich.’ 
‘s Morgens om half zes 
schudde het bed. Ze dacht: 
kan die Belgische niet stil 
liggen. Maar die dacht 
omgekeerd het zelfde. 
Het bleken naschokken te 
zijn.’ 
 ‘Ook vertelde ze dat 

ze een helicoptervlucht 
mocht maken maar  naar 
de verkeerde helicopter 
was gestuurd en dus naar 
het verkeerde eiland. Een 
kwaaie kolonel op dat 
eiland wilde haar niet 
verder helpen tot daar 
ineens Paul Newman 
kwam aanlopen. Die 
heeft haar meegenomen 
naar een vliegdekschip 
waar ze alleen met de 
bemanning terug naar 
Atjeh is gevlogen, in een 
open heli. Dat laatste 
was om beter mensen te 
kunnen opmerken die 
hulp nodig hadden, maar 
met al die wind vond zij 
het erg eng.’
 
‘Ze vertelde dat haar 
wereld al kleiner werd 
omdat ze de krant niet 
meer kan lezen vanwege 
het formaat. Ze was 
complimenteus over de 
Metro: om in zulke kleine 
berichtjes toch zo’n 
waaier van reacties over  
Fitna weer te geven.’

Maaike Huisman

Ik heb nog wat mails die gewoon over 
werk gaan, niet eens zulke oude. En de 
mails van toen ze ziek was.  

Ik kende haar zo goed of zo slecht als 
je iemand op zo’n afstand kunt kennen. 
Wij spraken elkaar over de telefoon, 
en soms was er tijd voor meer dan 
werkoverleg. E-mailen deed zij minder. 
Ik denk dat dat voor haar net zoiets 
was als de mobiele telefoon: het hoefde 
niet zo, al moest zij schoorvoetend 
toegeven dat het wel handig was. 

Het laatste jaar was moeilijk voor 
haar, niet alleen vanwege haar ziekte. 
Hoe leuk ze het ook vond om met 
oude knarren op stap te gaan: zij wilde 
niet met pensioen, en leed eronder 
dat haar daarnaar zo vaak en zo 
nadrukkelijk werd gevraagd. Zij was 
van de generatie die de schrijfmachine 
nog had meegemaakt, en - in haar 
typische eigenwijsheid - zij was ook 
de laatste journalist van Nederland die 
een mobiele telefoon aanschafte. Maar 
zij was met haar werk getrouwd, en 
nog niet aan stoppen toe. Zij weigerde 

Marianne Boissevain, zoals zij bij de krant 
binnenkwam, in 1969.  Foto Wim Ruigrok

halsstarrig aan stoppen te denken, en 
klampte zich vast aan een paar verhalen 
die zij nog graag zou willen schrijven.
Een van die verhalen was dat over het 
Rode Khmer tribunaal in Cambodja. 
Dat was van haar, dus daar bleef ik 
vanaf. Toen ik onlangs toch naar 
Phnom Penh reisde, om daar de 
aanloop naar dat tribunaal te verslaan, 
voelde ik mij bezwaard. Marianne was 
al ziek, maar ik voelde toch dat ik daar 
eigenlijk niet hoorde te zijn. Ik betrad 
andermans erf.

Dat erf is nu leeg. Zij is toch nog vóór 
de lente gestorven. 
In het harnas, dat wel. Dat moet een 
troost zijn geweest. Hoeveel dat 
werk voor haar betekende, hebben 
wij allemaal kunnen zien. Zij heeft 
al haar kracht en moed bij elkaar 
gesprokkeld en een hele avond bij de 
correspondenten aan tafel gezeten. Zij 
was uitgeput, maar zielsgelukkig. 
En zij heeft mij die hele avond niet 
één keer verbeterd. Dat was een hele 
opluchting.

Michel Maas

‘Argwaan juiste instelling’
voor Vk-journalist’
Het liefst zou ze correspondent geworden 
zijn in Zuidoost-Azië, maar ze eindigde 
bij de krant als een hooggewaardeerde 
eindredaceteur. Zowel Pieter Broertjes 
als chef Buitenland Corine de Vries 
roemden tijdens de uitvaart de kwaliteiten 
van Marianne Boissevain als redacteur 
Buitenland.
 ‘Argwaan en achterdocht’, zei ze ruim 
een maand geleden nog tegen Pieter, 
‘is de enige juiste instelling voor 
Volkskrant-journalisten.’ En dat gold 
vooral de bazen, ook haar eigen baas. 
Pieter: ‘Soms overdreef ze, dat vond 
ze zelf ook. Jammer, als ze daardoor 
bij sommige collega’s te boek stond als 
nukkig en chagrijnig. Dat nam ze op de 
koop toe.’
 Corine de Vries noemde Marianne 
‘linkser en radicaler dan de redactie toch 
al was’. ‘Ze was een keiharde werker, 
met een Brits gevoel voor humor: vol 
van binnenpretjes en understatements.’ 
Van Nanda Troost had Corine genoteerd: 
‘Ze was op haar best als het Midden-
Oosten in brand stond, en zij het 
nieuws, de analyse en de achtergrond 
kon doorgeven, nog een stukje Noord-
Korea moest tikken en een half uur voor 
sluitingstijd de schrijver Kapuscinski 
moest worden afgelegd. Nee, we 
hoefden niks over te nemen. Gegoogled 
had ze zelf al. We hoefden alleen maar 
even onze mond te houden.’
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