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20 augustus 2008

Memo nr 95 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant       e-mail: volksknar@gmail.com

Zie verder pagina 2

Terug van even 
weg; 

weer 3 pagina’s

Klopte jouw beeld van de Volkskrant 
destijds met je eigen opvattingen?
 ‘Ik was al jaren lezer van de krant, 
aanvankelijk in mijn ouderlijk huis 
en later als student. In de jaren zestig 
was ik vooral gecharmeerd van de 
veroordeling van de Vietnam-oorlog, 
waar vele kranten toen nog niet aan toe 
waren, later van de kennelijke sympathie 
voor provo, de Maagdenhuisbezetting, 
de linkse studentenbeweging; verder 
van het antimonarchisme dat uit de 
kolommen opsteeg, de ruime aandacht 
voor bevrijdingsbewegingen in koloniale 
landen, de veroordeling van de apartheid 
in Zuid-Afrika en ga zo maar door. Stuk 
voor stuk standpunten die ik van ganser 
harte deelde. Na het opstapje bij het 
Leidsch Dagblad had ik niet anders dan 
bij de Volkskrant willen werken.’  

Hoe stond jij in de jaren zeventig?
 ‘Zie boven en: ik had militaire dienst 
geweigerd, was overtuigd antimilitarist, 
lid van de PSP, had haar tot op mijn 
schouders, liep in een spijkerpak, droeg 
een baard. Poetste nog wel mijn tanden. 
Het clichébeeld van de linkse activist, 
het ‘langharig werkschuw tuig’, al 
was ik niet zo actief met stencillen, 
bezettingen en dergelijke. Ik was 
überhaupt niet zo actief, als student. 
Ik was meer bezig met motorrijden, 

reptielen houden en hasj roken, wat toen 
zeer subversief en zwaar strafbaar was. 
Maar ik was er wel bij toen de Leidse 
universiteit werd bezet (in navolging van 
de Maagdenhuisbezetting), wat als ik me 
goed herinner toch wel een hele middag 
heeft geduurd.’     

Op welke redacties heb je 
achtereenvolgens gezeten?
 ‘Ik kan er hier en daar een jaar naast 
zitten, maar uit mijn hoofd:
1980-1986 Binnenland; 1986-1995 
Wetenschap (nu Kennis, waarover 
nagedacht moet zijn); 1995-1999 
Vervolg;1999-2002 Reflex; 2002-2005 
Media; 2005-2007 Centrale redactie; 
2007-2008 Economie.’

Wat vond je de mooiste periode?
 ‘Wetenschap, met uitzondering van 
de zwarte periode dat de toenmalige 
chef Hans Friedeman wegens dementie 
minder goed functioneerde.
 ‘De miskenning daarvan door de 
toenmalige hoofdredacteur maakte dat 
ik tegen een muur aan liep en serieus 
overwoog de krant te verlaten. 
 ‘Het grote voordeel van het wekelijks 
maken van het wetenschapskatern was 
dat niemand op de redactie zich ermee 
bemoeide. We zaten ongestoord op 
een eiland. Dat was later bij Vervolg 

precies andersom: daar bemoeide 
iedereen zich ermee en wilde iedereen 
dat grensverleggende grote verhaal 
schrijven, of dat borende, paginagrote 
interview. Dat is niet iedereen gegeven.’

Wat had je nog willen/kunnen doen?
 ‘Het is meer een kwestie van willen, 
denk ik. Het vuur is eruit. De krant is 
veranderd, de redactie is veranderd, 
en beide niet altijd tot mijn volle 
tevredenheid. Wat ik nog wel had willen 
bereiken - maar wie weet komt die 
gelegenheid nog - is meer aandacht voor 
het ambachtelijke van het vak. Afgezien 
van d’s en t’s ook aandacht voor variatie 
in woordkeus, in zinsbouw, verdacht zijn 
op clichés die aan alle kanten loeren tot 
ze hun kans schoon zien. 
 ‘De taal is ons gereedschap. We hebben 
de beschikking over een rijk gevulde 
kist, maar ik heb nogal eens de indruk 
dat sommigen menen alles met alleen de 
hamer af te kunnen.’

Je hebt ook het blad Spaanders 
– intern blad over het taalgebruik in 
de eigen krant - nog enige tijd gedaan. 
Wat is je qua Nederlands de laatste 
tijd opgevallen?
 ‘In de krant (en ook in gesproken woord) 

Op 15 augustus viel het moment 
waarop Bas van Kleef voor het 
laatst aan ’t werk was bij de krant. 
Hij voegt zich per heden in het 
ouweknarren-bestand. Op 1 januari 
1980 kwam hij binnen, bij het 
Leidsch Dagblad vandaan. 

Bij de Volkskrant doorliep hij vele 
redacties. Werkte daarnaast mee 
aan de samenstelling van het Groot 
Dictee. Schreef ook, alternerend met 
Kees Fens, profielen over bekende 
personen.

‘Meer aandacht voor het ambacht’
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Bas van Kleef pakt een koe bij de horens. Hij heeft het beest net uit het water gesleurd. Het gebeurde in september 1980 tijdens 
een fietstocht van de krant in het Waterland. Zijn handigheid met vee had Bas van de veemarkt in Leiden waar hij als werkstudent 
ooit had gewerkt. Foto (toen nog) Ad de Boer.

wordt het geslacht van het betrekkelijk 
voornaamwoord vaak verwisseld: ‘dat’ 
als het ‘die’ moet zijn en andersom. 
Hetzelfde geldt voor ‘wie’ en ‘wat’. Ik 
heb daar niet direct een verklaring voor.

 ‘Verder lees je steeds vaker ‘steeds 
vaker’ en ‘steeds meer’, zonder 
cijfermatige onderbouwing. Het is 
voor velen blijkbaar een prettige, 
urgentie uitdrukkende constructie, maar 
zonder cijfers erbij blijft het toch een 
waarneming die de lezer maar moet 
aannemen op gezag van de auteur.’

Wat heb je met Nederlands?
 ‘Het is mijn moedertaal, de enige taal 
die ik echt beheers. Althans geacht wordt 
echt te beheersen. Het is een feest om 
een taal zodanig onder de knie te hebben 
dat je ermee kunt spelen en met weinig 
woorden veel kunt zeggen, of met heel 
veel woorden weinig, wat ook mooi kan 
zijn. 
 ‘Nederlands is een prachtige, rijke, naar 
keuze lichtvoetige of barokke taal, met 
schitterende woorden, waarmee je kunt 
schilderen en beeldhouwen, maar die 
helaas nogal eens verwaarloosd wordt, 
verarmd en verslonsd raakt.’

Wat ga je nu doen?
 ‘Taalcursussen geven (vooralsnog ook 
op de krant), poging tot fictie schrijven, 
en dichten, huishoudelijk werk, opa 
zijn, kelder schilderen, tuin bijhouden, 
leesachterstand inhalen, en vaker naar 
ons huis in Zweden.’

Wat  maakt  fictie  zo aantrekkelijk 
voor je?
 ‘Het is natuurlijk een groot contrast 
met journalistiek schrijven, waarbij de 
werkelijkheid zo goed mogelijk dient 
te worden beschreven. Maar wat is de 

werkelijkheid? Het is een kwestie van 
waarneming, van subjectiviteit, toch. 
Het aantrekkelijke van fictie is dat je 
de schijnbare objectiviteit mag loslaten 
en kunt kijken achter wat voor feiten 
doorgaat, en dan te ontdekken dat feiten 
maar zelden blote feiten zonder meer 
zijn. Journalistiek is een poging, met 
inachtneming van afstand, feiten te 
schetsen. Een poging tot objectiviteit. 
Wie fictie schrijft, moet nu juist niet 
pogen objectief te zijn, maar moet 
interpreteren, psychologiseren, karakters 
bedenken en zich laten ontwikkelen. De 
veronderstelde werkelijkheid op zijn kop 
zetten en kijken wat er dan aan waarheid 
uit rolt. Je kunt er alles in kwijt wat je om 
je heen ziet en hoort. Je beschrijft niet 
de werkelijkheid, je schept een waarheid 
- waarin ‘het menselijk tekort’ vaak 
centraal zal staan, vrees ik.  
 ‘En dan is er natuurlijk het feest van 
voldoening, naast het worstelen, het 
vastlopen, van het creatief met taal zijn, 
over een stilistisch bevredigende passage, 
het net zo lang kauwen op je gedachten 
tot eindelijk het woord opborrelt waar je 
niet op kon komen maar dat er wel moest 
komen. Om verder te kunnen. Dat kan 
uren duren en dan doe je intussen wat 
anders. Maar dat geeft niet: de tijd van 
haast is voorbij.’

Vervolg van pagina 1
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Jan van Capel: ‘Ik kan het niet laten ook 
een foto te sturen van mijn Chinese leerling 
Xiujuan Wang. Die foto heb ik genomen 
op het feestje ter gelegenheid van haar 
inburgeringsdiploma. Om haar nek een 
in Volendam aangeschafte doek met een 
klompje. Te gebruiken als servetring.’ 

Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze achter 
de geraniums zijn gekropen? Niks? 
Of wroeten ze in hun volkstuin? 
In de politiek gegaan? In deze 
rubriek doen we een poging daar 
achter te komen. 
Jan van Capel houdt zich regelma-
tig bezig met sport, maar ook met 
de medemens.

Sinds twee jaar fiets en wandelt Jan van 
Capel regelmatig met blinde mensen. 
Fietsen op een tandem, wandelen hand 
in hand, arm in arm, en bij lange rechte 
stukken los van elkaar. ‘Sommigen 
nemen bij het wandelen hun hond mee 
en dat maakt het extra leuk.’ 

Hoe gaat dat in zijn werk?
 ‘De sportvereniging voor blinden 
Cormeta organiseert deze tochten. De 
eerste zondag van de maand fietsen, 
de laatste zondag wandelen. Voor elke 
blinde of slechtziende is een begeleider 
nodig. Per jaar word je gemiddeld drie 
keer ingedeeld voor een fietstocht en vier 
keer voor een wandeltocht. Alle blinden 
(de meesten wonen in of niet ver van de 
stad) komen met het openbaar vervoer 
naar het Amstelstation in Amsterdam. 
De begeleiders voor het fietsen gaan 
eerst naar een adres in Watergraafsmeer 
waar de tandems staan geparkeerd en ze 
treffen hun ‘passagiers’ daarna in de hal 
van het station. 
 ‘Er worden routes gereden naar 
Waterland, ‘t Gooi, Vinkeveen, Haarlem 
en zo. Vijftig tot zestig kilometer. Van 
april tot en met november. Wandelen 
(12 tot 15 kilometer) gaat het hele jaar 
door. In de bossen, aan zee, in de polder. 
Meestal zijn er tien tot twaalf deelnemers. 
Maal twee dus.
 ‘Op 7 september gaan we naar de Veluwe, 
met de trein naar Nunspeet. Dankzij een 
financiële meevaller kan de organisatie 
daar ter plekke tandems huren. Komen 
we eens in een andere omgeving. De 
organisator, die zelf blind is, vindt dat 
vooral goed voor de begeleiders. Voor 
de blinden maakt het niet zoveel uit. Als 
ze maar buiten zijn en de wind door de 
haren voelen.’ 

Wat maakt het zo leuk?
 ‘Ik hou van wandelen en fietsen en op 
die manier doe je er ook nog een ander 
een plezier mee. En het zijn stimulerende 
mensen. Je staat verbaasd wat deze 
blinde mensen allemaal ondernemen. 
Naast fietsen en wandelen noteer ik: 
roeien, schaatsen, langlaufen, wadlopen, 

Blindelings op de fiets
kooklessen, zingen in een koor, saxofoon 
spelen in een orkestje. Sommigen 
werken, allemaal wonen ze zelfstandig.’ 

Nog gekke dingen?
 ‘Op mijn eerste fietstocht loop ik na de 
koffie met m’n passagier, Gerda deze 
keer, terug naar de tandem. ‘Jan, ik denk 
dat je je rugzak hebt vergeten’, zegt Gerda 
als we bij de fiets aankomen. Inderdaad, 
naast de stoel. Speciaal zintuig.
  ‘En je leert leuke dingen. Bijvoorbeeld 
dat er een zogenoemd piep-ei te koop 
is dat een blinde kan gebruiken om 
eieren naar wens te koken. Zodra het 
ei zachtgekookt is, hoor je Killing me 
softly. Bij halfzacht klinkt er een vreemd 
liedje (ik wou dat ik een kip was) en 
bij hardgekookt hoor je een stukje uit 
Carmina Burana.
 ‘Hoorde onderweg ook dat er sinds kort 
een mobieltje op de markt is dat naast alle 
gebruikelijke dingen een foto kan maken 
van een stuk tekst en die tekst dan na een 
druk op de knop voorleest. Deze droom 
van veel blinde mensen is met 1300 euro 
nog wel een beetje dure grap.’

Je geeft ook Nederlands aan 
buitenlanders. Sinds wanneer en hoe?
 ‘Toen ik zes jaar geleden stopte met 
werken, heb ik me meteen opgegeven bij 
het Gilde in Amsterdam voor de afdeling 
SamenSpraak. Het systeem is eenvoudig. 
Buitenlanders die beter Nederlandse 
willen leren spreken, melden zich 
daar aan. En iemand brengt dan een 

koppeling tot stand. Het komt erop neer 
dat je drie uur in de week bij elkaar 
bent om met elkaar te praten. Thuis of 
in de stad. Samen naar een museum, 
in het Vondelpark wandelen of naar de 
bibliotheek. Dat bepaal je samen. 
 ‘In principe duurt zo’n contact een jaar, 
maar ook dat maak je samen uit. En als 

het onverhoopt niet klikt, kun je gewoon 
stoppen.
 
Hoeveel ‘klanten’ heb je gehad?
 ‘Tot nu toe Arina uit Indonesië, Patrick 
uit Nigeria, Ahmed uit Afghanistan, 
Hamed uit Iran, Valentijn uit Oekraïne 
en tenslotte mevrouw Xiujuan Wang 
uit China. Met Xiujuan heb ik net een 
spannende tijd achter de rug omdat ze 
het inburgeringsexamen moest doen. 
Dolblij toen ze was geslaagd. We hebben 
heel veel (soms belachelijke) oefeningen 
gedaan. Een voorbeeld: Als je wilt dat 
er minder wegen komen, op welke 
partij moet je dan stemmen: de VVD, 
GroenLinks of het CDA. Dat soort 
vragen zitten er tussen.’
 
Heb je er zelf ook iets aan?
 ‘Je leert gaandeweg heel wat over de 
landen waar deze mensen vandaan 
komen. Valentijn kon me na de Oranje 
revolutie in Oekraïne uitleggen dat geen 
van de oude en nieuwe machthebbers 
daar deugt.
 ‘Over Iran heb ik geleerd dat binnen vijf 
jaar de talrijke jeugd daar in opstand zal 
komen tegen de geestelijke leiders. En 
dat daar alles mogelijk is als je het maar 
stiekem doet. 
 ‘Bovendien heb ik geproefd van speciale 
gerechten uit Oekraïne en Iran, en ik heb 
‘echt’ Chinees gegeten.’
 
Anders nog iets?
  ‘Ja, mijn bijna wekelijkse fietstocht 
naar m’n vader in Nieuwkoop. Op 16 
september wordt hij 100 jaar. Hij is 
goed gezond, dank u wel. Kortgeleden 
verbaasde hij iedereen in de familie en 
het bejaardenhuis weer eens met de 
aanschaf van een nieuwe platscherm-tv 
(104 centimeter). Vond’ie leuk. En wij 
ook. Hij heeft vijf jaar garantie - de tv 
dus.

Spannend: leerling
moest examen doen 
voor inburgeren


