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Je leest de krant en denkt nog steeds op de voorpagina het 
belangrijkste nieuws te vinden. Wat een vergissing. 

De Volkskrant vertelde me onlangs op deze plaats dat blauw 
op straat in Nederland te wit is. Of in de taal van degene die de 
kop heeft gemaakt: ‘Te witte politie mist contact met samenle-
ving.’

Het stuk was de inleiding op een gesprek 
met Max Daniel, politiecommissaris Noord-
Nederland en algemeen commandant van 
de Nationale Staf Grootschalig Bijzonder On-
derzoek, handzaam afgekort tot NSGBO, een 
taalgebruik dat mij het ergste voor de natio-
nale politie doet vrezen – maar dat terzijde.

In het interview zegt Daniel dat er meer 
‘biculturele agenten’ de straat op moeten, 

maar die heeft hij niet. 
Wat te doen? Ik zou zeggen ‘even wachten’, dan is heel Neder-

land – net als trouwens de hele wereld – ‘bicultureel’, al zullen 
Donald Trump en Geert Wilders er alles aan doen om dat te 
voorkomen door het verwekken van raszuivere kinderen ver-
plicht te stellen.

Ik begin te badineren, een slechte eigenschap, ik weet het, 
maar ik kan er niet omheen dat ik zulk nieuws, en dan nog wel 
als opening van de voorpagina, meer dan bespottelijk vind, ik 
vind het armoedige journalistiek. Het is geen nieuws. Het is 
gelul. Daniel en de journalisten die zijn woorden doorgeven, 
zouden kunnen weten dat dit geklets niets aan het monocultu-
rele politiekorps verandert, en mocht dat wel het geval zijn, dan 
is het vroeg genoeg erover te berichten als het zo ver is. Dat is 
nieuws.

Nieuws, we weten het, wordt steeds meer 
gepraat. Joris Luyendijk heeft er lang geleden 
alweer op gewezen, en Jan Kuitenbrouwer 
deed het onlangs in de NRC nog eens dunne-
tjes over. Het helpt niet. De eigentijdse journa-
list begrijpt niet meer dat taal alléén betekenis 
krijgt als zij naar een welomschreven werke-
lijkheid verwijst – en niet naar iets vaags als 
‘de samenleving’. 

Ik zou zeggen, jongens, barst telkens wan-
neer er weer een hotemetoot met een plannetje, ideetje, 
ballonnetje – te zijnen bate – wil scoren, in een vrolijke scha-
terlach uit. Dáden, meneer de NSGBO, daar komt het op aan. 
Feyenoord-aanhangers zingen het al jaren. 

Willem Kuipers                           wiewiewie.nl

NSGBO

Hein Janssen (65), theaterre-
dacteur, gaat binnenkort met pen-
sioen. Hij blijft wel schrijven voor 
de Volkskrant, als editor at large.

Hoe lang ben je nu bij de krant? 
‘Min of meer dertig jaar. Eerst vijf jaar 

als freelancer onder de toenmalige thea-
terredacteur Martin Schouten. Daarna, 
in 1990/1991, een jaar in vaste dienst 
omdat Schouten langdurig ging reizen. 
Bij zijn terugkeer ben ik zelf een jaartje 
op avontuur gegaan en schreef toen voor 
HP/De Tijd. Vanaf 1992 tot en met nu dus 
opnieuw in vaste dienst.’

Sommige lezers waarderen je hooglijk,  
anderen haten je, blijkens Facebook. 
Hoe zie jij dat?

‘Is dat zo? Zouden er echt lezers zijn die 
me haten? Ze zullen het niet altijd met me 
eens zijn. Theatermakers en acteurs haten 
me soms wel. Daar zijn zelfs notoire voor-
beelden van. Carol van Herwijnen sloeg 
me op mijn hoofd, George van Houts 
noemde me ‘een zure oude nicht met aam-
beien’ en wenste me dood en Joeri Vos – 
van de  jongere generatie – vindt dat ik 
te dom ben om zijn zwaar intellectuele 

voorstellingen te doorgronden. Maar ja, 
dat hoort bij het vak. Als ik een allemans-
vriend was, had ik het niet goed gedaan. 
Lastig blijft het wel, die verwensingen.’

Wat is de reden voor je overstap? 
‘Gewoon: ik ben vorig jaar 65 geworden 

en daar zijn intussen bijna negen maanden 
bij gekomen. Volgens de regels moet ik 
dus met pensioen. Zo staat het in onze cao 
voor dagbladjournalisten. Leuk of niet, je 
moet eraan geloven.’

Heb je een opvolger? Zo ja, wie?

‘De chef Kunst en de chef V zijn nu 
op zoek naar een opvolger. Er is een ad-
vertentie geplaatst waarop ongetwijfeld 
veel reacties zullen komen. Want het is 
de leukste baan van de wereld, tenminste 
als je van kranten en van theater houdt. 
Ik ben natuurlijk reuze benieuwd wie het 
wordt, maar mag me er uiteraard niet mee 
bemoeien.’

Wat ga je zelf doen als editor at large? 
Biedt jou dat niet een aardige vrijheid?

‘Die vrijheid had ik eigenlijk altijd al, 
want ik hobbelde heen en weer tussen 
de redactie, het bijhouden van ingewik-
kelde recensieschema’s, allerlei premiè-
res, festivals, rode lopers, locatietheater 
in tochtige autosloperijen en buitenlandse 
avonturen. Vanaf nu blijf ik over theater 
en kunst schrijven, op iets meer afstand 
van de dagelijkse praktijk. Gelukkig kan 
dat tegenwoordig, als de krant en de re-
dacteur dat tenminste allebei willen. We 
blijven steeds langer jong, ook al worden 
we ouder. 

‘Wie ik wel zal missen, zijn mijn col-
lega’s van de V en Kunst. En mijn groepje 
trouwe medewerkers, voor wie ik een soort 
vader en vriend tegelijk was. Hoop ik.’

Hein Janssen.

‘Sommige acteurs haten me wel’

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl


de Volksknar           nummer  2972

In Sir Edmund van zaterdag 4 feb-
ruari stond een interview van Jet 
Steinz met Michel Maas waar-
in hij vertelt over Commandant 
Konijn, de roman die hij schreef 
over zijn persoonlijke belevingen 
en emoties als oorlogsverslag-
gever in Kosovo en de verslaving 
die dit werk veroorzaakte. Na de 
verschijning kreeg hij meteen 
publiciteit van het hoogste niveau: 
NRC Handelsblad,De Telegraaf, de 
Volkskrant, Trouw, Eén Vandaag, 
op radio Voor wie niet slapen wil. 
Donderdag 2 februari sprak literair 
criticus Arjan Peters met hem 
voor een publiek van enkele tien-
tallen bezoekers in Spui 25. Ineke 
Jungschleger selecteerde voor 
De Volksknar uit haar notities wat 
niet in de krant stond, maar voor 
oud-collega’s zeker interessant is. 

Arjan Peters: ‘In je boek staat dat je 
in Indonesië op een gegeven mo-
ment opmerkt: Ik kan wel weer wat 

oorlog aan.’
Maas: ‘Ik ging het niet uit de weg. Toen 

er op Atjeh echt geschoten werd, was het 
als voor een ex-roker: even opsnuiven. 
Maar ik had toch niet de behoefte er echt 
in te gaan. Ik was ervan doordrongen dat 
het niet goed afliep, als ik weer in die ver-
slaving zou raken. Je relationele leven 
raakt in verval en aan het einde van de 
oorlog sta je met lege handen. Je wordt 
erin gezogen, alles moet wijken, je gezin 
wordt minder belangrijk dan het verhaal 
waar je achteraan zit. Het is een belang-
rijk verhaal, het móét verteld worden. Dat 
het op de voorpagina komt, bevestigt je 
gelijk. Maar als je in een oorlog bent, is 
het heel makkelijk om op de voorpagina te 
komen. Dat besef je pas achteraf want in 
die verslaving wordt het een soort mantra: 
belangrijk verhaal, moet verteld worden.’

Arjan Peters: Toen de oorlog in Kosovo 
afgelopen was, vroegen collega’s, die zijn 
vrienden geworden waren, hem mee te 
gaan naar Afghanistan. ‘Daar gebeurde 
het toen, dus daar moest je naar toe. Nee, 
dacht ik, ik heb genoeg oorlog meege-
maakt en het is niet goed voor mij. Ik wil 
iets rustigers. Toen ben ik naar Indonesië 
gegaan, als correspondent.’ 

In 1999 verscheen je journalistieke boek 
‘Kosovo. Verslag van een oorlog’. In dat 
boek staan de verhalen zoals je ze toen 

gemaakt hebt. In dit boek gaat het over 
jezelf, je geeft je bloot. Aan wie denk je 
als je dit schrijft? Aan welke lezers?

‘Ik dacht niet aan lezers. Ik wilde het 
verhaal vertellen dat achter het verslag-
geversverhaal zit, dieper gaat. Malaparte 
was mijn voorbeeld, een Italiaanse oor-
logsverslaggever in de Tweede Wereld-
oorlog die bekend werd als schrijver.  Hij 
weet de oorlog tastbaar te maken. 

‘Ik moest de absolute vrijheid hebben 
om het verhaal op de sterkste manier te 

vertellen. Daarvoor had ik de vorm van 
fictie nodig, om ook af te kunnen wijken 
van de pure werkelijkheid. Voor dat boek 
moest ik mijn journalistieke stijl loslaten. 

‘Het heeft wel twee jaar geduurd voor-
dat ik een stijl gevonden had waar ik mee 
verder kon. Urenlang zit je achter de com-
puter en er komt niks. Tot er om drie uur ’s 
nachts opeens dat zinnetje komt waarmee 
je verder kunt. Ondertussen blijf je je jour-
nalistieke werk gewoon dagelijks doen.’

Een vraag uit het publiek: Zou je in de 
krant ook persoonlijker willen schrijven?

‘Nee, dat wil ik niet. Eén keer heb ik 
dat gedaan. Na de tsunami op Atjeh. Daar 

waren 30 duizend doden, allemaal ver-
dronken mensen. Vreselijk. Ik zat daartus-
sen, beschreef details. Na een week moest 
ik van de hoofdredactie naar Nederland 
komen voor een redactiefeest waar ik bij 
moest zijn. 

‘’s Morgens kwam ik uit het hotel en zag 
meteen hopen grijze plastic zakken. Ik 
schrok me dood: lijkzakken. Maar het was 
gewoon vuilnisdag. Het gaat niet goed met 
mij, dacht ik en toen heb ik een verhaal 
voor het Magazine gemaakt met daarin 
ook mijn persoonlijke emoties. Ik heb het 
daarmee van me afgeschreven. Dat werkte 
ook, ik ben daarna meteen weer naar Atjeh 
gegaan en ik kon het aan.’

Arjan Peters vraagt hoe Michel Maas 
nu tegen Nederland aankijkt. Hij leest 
een passage uit het boek voor: ‘Gaat het 
wel goed met mij? Ik vraag het mij af. Ik 
denk aan Nederland, waar de vraag van-
daan komt. Een stoffig land, het ontbeert 
adrenaline.’

Michel lacht. ‘In het nieuws van de af-
gelopen week speelde het scharrelei, de 
degradatie van de vrije uitloop voor de 
kippen. Daar kan ik me niet over opwin-
den. Hier niet en in Indonesië al helemaal 
niet. Toch moet ik alle nieuws uit Neder-
land bijhouden en serieus nemen, want ik 
schrijf voor de mensen die daarmee bezig 
zijn.

‘Toen ik een paar dagen geleden aan-
kwam, vond ik het heerlijk hier weer te 
zijn. Het was mistig en koud. Die prik-
kelende kou had ik gemist. Ik zou me na 
een tijdje wel weer thuis kunnen voelen, 
dat geloof ik wel.’

Ineke Jungschleger

Michel Maas (rechts) wordt geinterviewd door Arjen Peters.             Foto Jacques de Jong

Ik had fictie nodig 
om het verhaal 
te kunnen schrijven

Nieuwe roman van Michel Maas krijgt veel publiciteit

‘Het verhaal móét verteld worden’
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Het was het ideale bij-
baantje voor me: re-
dactieassistent. Twee 

weken op, twee weken af; 
toeslagen voor ’s avonds, ’s 
nachts en op zondag werken; 
ziekenfonds, vakantiegeld  en 
winstdeling. 

Wat in eerste instantie iets 
tijdelijks leek, duurde vijfen-
twintig jaar. Ik werd produc-
tieassistent en knipte en plakte 
koppen, onderschriften en 
streamers in de door Opmaak 
aangemaakte titels. Destijds 
nog te specialistisch werk voor 
redacteuren, de digitale revo-
lutie drong maar langzaam 
door.

Sportuitslagen
De functie van productieas-

sistent verdween en ik ging 
sportuitslagen en radio- en 
tv-programma’s bewerken. Ik 
verdiende een basisinkomen 
dat ik aanvulde met invalwerk 
bij Dictafoon en secretariaats-
werk voor het boekenkatern. 
Omdat ik sober leef en lage 
lasten heb – een Amsterdams 
huurhuis met wat achterstallig 
onderhoud; 110 euro kale huur 
per maand – kon ik zelfs wat 
geld sparen. Samen met het 
bedrag van mijn ontslagver-
goeding heb ik er sinds 2009 
op kunnen interen maar nu, 
acht jaar later, is de bodem in 
zicht.

Ik ging op zoek maar wist niet 
goed wat voor werk ik wilde of 
kon. Ik ben een gediplomeerd 
audio-visueel kunstenaar, maar 
mijn aanvragen voor beurzen 
of stipendia werden afgewezen 
en erg praktisch was de 
opleiding niet. 

Ik ben een amateur gebleven 
op het gebied van regie, ca-
mera en montage. Dat lijkt 
charmant zolang je experi-
mentele korte films maakt (ze 
werden uitgezonden door de 
VPRO of vertoond op het Rot-
terdams Filmfestival), maar je 
kunt er niet mee terecht bij een 
professionele productie.

Omdat ik een rijbewijs bezit, 
probeerde ik het als exami-
nator bij het CBR. Tot hun 
spijt moesten ze me meedelen 
de procedure niet te willen 
voortzetten. 

Brug- en sluiswachter met 
als werkterrein heel Noord-
Holland leek me romanti-
scher. Ik bleek al min of meer 
te zijn aangenomen via een 
uitzendbureau toen ik voor 
het zogenoem de klikgesprek 
afreis de naar het betrokken 
outsourcebureau in Zwolle. Ik 
was net op weg toen het uit-
zendbureau belde. Of ik nog 
vragen had. Die had ik. ‘Ik wil-
de ze gaan stellen in Zwolle.’ 

Dat was niet de bedoeling 
want in de mail die me was 

ge stuurd, stonden alle arbeids-
voorwaarden. Het Zwolse 
gesprek was slechts een for-
maliteit, het zou maar vijf mi-
nuten in beslag nemen. 

De intercedent vond het 
eigen aardig dat ik opeens be-
gon te twijfelen. Had ik im-
mers niet gesollici teerd naar 
deze functie? Haar opgewekte 
behulpzaamheid maakte plaats 
voor een lichte ergernis. Ik zag 
af van een baan in een ‘herken-
baar uniform’ met ‘nautische 
leerlijn’.

Uitvaartverzorging
Bij Rouwservice Nederland 

(‘Uw betrouwbare partner in 
uitvaartverzorging, altijd en 
overal’) kon ik beginnen als 
chauffeur van een volgauto. 
Zodra ik feilloos de weg zou 
weten naar de verschillende 
begraafplaatsen in de stad, zou 
ik kunnen promoveren naar de 
lijkwagen. Het liefst hebben 
ze iemand die allround wordt, 
die overledenen opbaart of een 
kist van driehoog naar beneden 
helpt tillen. 

De kisten worden in Enkhui-
zen gemaakt – ze staan op-
getast in een hoek van de 
garage waar ook de auto’s 

worden gestald. Na het ken-
nismakingsgesprek belde de 
manager. Hij zei me meer ‘een 
doener’ te vinden, niet het 
gezochte type rustige, oudere 
man dat achter het stuur van 
een volgauto plaatsneemt.

Vorige week had ik een 
gesprek in het Joods Histo-
risch Museum voor de vacature 
van publieksbegeleider. Ook 
kassawerkzaamheden en sur-
veilleren behoren tot de taken. 

Het gesprek verliep prima. 
‘Nee, ik ben niet Joods.’ Dat 
blijkt op te gaan voor tachtig 
tot negentig procent van de 
medewerkers. Ik haperde bij 
de vraag: wat heeft u met het 
Jodendom?

‘Ik ben weleens bij een 
bar mitswa geweest’, ant-
woordde ik. Behalve dat ik 
als medewerker een welkome 
aanvulling heet te zijn op het 
vlak van de  diversiteit – in het 
museum werken veel jonge 
meisjes en oudere vrouwen – 
was mijn antwoord blijkbaar 
goed genoeg. 

Een paar dagen geleden hoor-
de ik op mijn voicemail dat ik 
was aangenomen.

Roald de Boer  

Kunstenaar zonder werk. 

Wat kun je zoal worden. 

Roald de Boer (51), vijfen-

twintig jaar manusje van 

alles bij de krant, ging op 

zoek. Rijexaminator? Nee. 

Brugwachter? Nee. Chauf-

feur in een begrafenisauto? 

Nee. Publieksbegeleider in 

het Joods Historisch Mu-

seum. Ja!

de Volksknar 
e-mail: volksknar@gmail.com

IBAN: NL 37 TRIO 0198122454

Roald de Boer voor het Joods Historisch Museum.           Foto Jacques de Jong

Hoera, ik heb werk gevonden!
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Komend seizoen gaan we de 
eerste editie beleven van de 
opvolger van de Hel van Waarland: de Hel van het Waterland.
Noteer zaterdag 24 juni. Dan gaan we een rit van 120 kilometer 
rijden door het Waterland. 

Het zal niet lukken om net zo weinig stoplichten in de route op 
te nemen als in de kop van Noord-Holland, en het is nog even 

zoeken naar een geschikte locatie voor het koersgedeelte. Die 
traditie willen we in ere houden. De pauzeplaats volgt ook nog. 

Het idee is dat we starten bij café Roest, achter de burelen van 
de Volkskrant. Het eind van de rit is ook daar. 

Na de Schellingwouderbrug belanden we op mooie en rustige 
wegen. Over de dijk naar Uitdam, Monnickendam en Volen-
dam. Verder naar Schardam en dan landinwaarts door de polder 
naar Spijkerboor. Het verste punt ligt in de buurt van Ursem.

Misschien zou Dijkenrit een betere benaming van deze rit 
zijn, maar het woord ‘hel’ mag niet in de naam ontbreken. Dat 
er maar een paar letters verschil zitten tussen de Hel van het 
Waterland en de Hel van Waarland is ook een eerbetoon aan de 
koersdirectie van onze voorganger JohnVolkers.

Een kaartje van de nieuwe Hel volgt nog en ook een route 
voor op je mobieltje (Tom Zaunbrecher regelt dat). Wie zich al 
wil aanmelden, moet dat zeker doen.

Pieter Evelein en Tom Zaunbrecher, koersdirectie
 p.evelein@volkskrant.nl

Wielertocht de Hel van 
Waarland, zoals deze tien 
jaar lang is georganiseerd 
door John Volkers, wordt dit 
jaar omgedoopt in Hel van 
het Waterland. 
Pieter Evelein en Tom 
Zaunbrecher hebben de 
organisatie overgenomen. 
Het parkoers ligt nu in het 
Waterland. Vandaar.

Daar val ik laatst in de TV-Show van Ivo Niehe, een interview met Hans Wiegel. Hoe 
je ook over hem mag denken, het blijft een sprankelende man. Hij is nog steeds een 
groot bewonderaar van de politieke tekeningen van Opland (Rob Wout). Hij heeft er 
een hele verzameling van, temeer ook omdat Opland hem regelmatig in verschillende 
posities als kamerlid en minister portretteerde. Dat streelde zijn ijdelheid. 

Toen ik in het Noorden voor de krant actief was als correspondent maakte ik ook 
kennis met Wiegel. Daar was hij ook niet zo moeilijk in want elke journalist was bij 
hem welkom. Ik kon als verslaggever van een ‘linkse’ krant bij deze VVD’er in hart 
en nieren in Leeuwarden altijd langskomen op het provinciehuis. Hij was er toen com-
missaris van de koningin.

Maar waar ik je vooral aan wil herinneren is dat ik nog een uitvergrote ingelijste 
Opland aan de muur heb hangen, getekend bij de viering van mijn 25-jarig jubileum.

Opland grijpt in die tekening terug naar mijn reis van een jaar met vrouw en zoon 
door Canada, Amerika en Mexico. Ik zie mezelf nog dagelijks aan de muur met een 
grote cowboyhoed op en het woord ‘Wanted’. Helaas heb ik geen foto voor je.

Wim Phylipsen

In de rubriek Oud Papier 
vertellen oud-redacteuren 
hoe zij cursussen deden, di-
ploma’s haalden, die in hun 
vak (vrijwel) ongebruikt ble-
ven. Eerste aflevering.

Russisch

Toen ik werd opgeroepen 
voor militaire dienst, lich-

ting 64/4, had ik twee jaren 
journalistiek bij het Eindho-
vens Dagblad (ED) achter 
de rug. Schrijver leek me 
daarom een geschikte baan. 
De legerleiding zag echter een 
zandhaas in mij waardoor ik in 
de Vughtse Isabella-kazerne 
belandde, niet ver van de 
‘speeltuin’ van de infanterie, 
de Drunense duinen. Eind 

1964 kwam dan ook de vraag 
van hogerhand als geroepen: 
of ik een opleiding Russisch 
wilde volgen.

 Ik verhuisde naar de School 
voor Militaire Inlichtingen-
dienst in Harderwijk, de 
Oranje-Nassaukazerne, ooit 
berucht als werfdepot voor het 
Oost-Indisch leger. Kandidaten 
werden destijds in zes weken 
klaargestoomd, ik mocht in 
een talenpracticum negen 
maanden studeren, dag in dag 
uit.

 In de Apeldoornse Van Haef-
tenkazerne volgde de praktijk 
met het vertalen van techni-
sche artikelen over wapens 
en dergelijke en onderlinge 
oefeningen ondervraging. Plus 
op vrijdagmiddag zingen over 

de twaalf rovers en Kalinka. 
Het leverde zoveel speelruimte 
op dat ik met een dienstmak-
ker Russische misdaadver-
halen (Spectrum) en Tolstojs 
Sebastopol-vertellingen (Van 
Ditmar) vertaalde.

 Ook bracht het me bij het 
EK schaatsen in Deventer 
omdat het ED me vroeg de 
Russische deelnemers te inter-
viewen . Kazernecommandant 
Aarons was de beroerdste 
niet. Wel hield hij vooraf in-

spectie ‘op de man’; veronder-
stel dat een groene zakdoek 
me zou verraden. Schokkend 
waren de teksten van Matoe-
sevitsj, Kaplan en Antson niet, 
maar het ED pakte er mee uit, 
inclusief een kadertje dat ik in 
dienst Russisch had geleerd. 
Gelukkig zag Aarons er de 
humor van in.

 Alleen op de Olympische 
Spelen 1980 in Moskou kon ik 
mijn inmiddels wat verroeste 
Russisch journalistiek gebrui-
ken. Maar tijdens een inter-
view met de dissidente schrij-
ver Joeli Daniël was ik blij dat 
nog twee oud-MID’ers aanwe-
zig waren: Nico Scheepmaker 
en Alexander Münninghof.

Frans van Schoonderwalt

Wiegel, altijd met snotneus.

Mijn herinnering aan Wiegel en Opland

24 juni: de Hel van het Waterland

Pieter Evelein

mailto:p.evelein@volkskrant.nl

