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Taal is klank. Het schrift is een relatief jonge uitvinding. Toen 
de mensheid eraan toe was, ontstond een veelheid van 

vormen. Elk volk bedacht zijn eigen schrift. Meestal zette men 
begrippen in gestileerde afbeeldingen om. 
Wij – ahum – deden het anders. Wij be-
dachten dat je gesproken zinnen – en zelfs 
oeverloos gesproken geouwehoer – tot 
klánken kon reduceren. Táálklanken. Dan 
had je aan een paar tekens genoeg, de 
letters van ons alfabet. 

Met die letters, zo bleek, kon je álles zeg-
gen. Nou ja, God hoorde ons brommen. 
Zo gemakkelijk was het nu ook weer niet 
en het ging ook niet van de ene dag op de 
andere. Vergelijk het met de muzieknotatie die minstens zoveel 
tijd én hoofdbrekens heeft gevergd.  

We staan op de schouders van reuzen, maar zien het bezielde 
verband niet meer. Zelfs bij een historicus als Mark Rutte hoef je 
daarvoor niet aan te kloppen. Vraag hém eens hoe moeilijk het 
was om een taalklank van een teken te voorzien. Wij leerden 

nog het verschil tussen de o in hok en de o in bok. Maar we 
hadden geen twee verschillende o’s.

Het schrift was, taalkundig en muzikaal gesproken, een sprong 
voorwaarts, maar zoals dat gaat met sprongen voorwaarts, het 
was ook een groot verlies. Geleidelijk verdween het idee dat 
taal eerst en vooral klank was. In de roman Doktor Faustus van 
Thomas Mann lezen we nog hoe veelzeggend die verbintenis 

was. We lezen hoe de ‘toondichter’ Adrian 
Leverkühn het ene meesterwerk na het 
andere kon schrijven omdat hij zijn ziel aan 
de duivel verkocht had, maar mij is vooral 
bijgebleven dat voor hem táál de bron van 
zijn muziek was, het lied.

Als ik doof was, zou ik niet kunnen schrij-
ven, zei Multatuli al en hij bedoelde: dan 
klínkt het niet en is je taal niet om aan te 
horen. Zoetgevooisd moet je taal zijn of 
welluidend, maar de hoogopgeleide profes-

sional van vandaag  is daar allergisch voor. Zoetsappige nostal-
gie vindt hij. Poëzie is een dissonant geworden in de taal van de 
media die met hún geluid, weten we nu, foute wereldleiders in 
het zadel helpen. 
    
Willem Kuipers                        wiewiewie.nl

Zoetgevooisd

Jan Paul Bresserprijs
Woensdag 21 juni om 17.00 uur zal in 
De Posthoorn, Lange Voorhout 39a in 
Den Haag voor het eerst de Jan Paul 
Bresser prijs worden uitgereikt. 

De prijs is 
bestemd voor 
een journalist/
schrijver die 
volgens de jury 
het beste stuk 
over Den Haag 
heeft geschre-
ven in de stijl 
van de in 2015 
overleden Jan 
Paul. Noteer 
21 juni in uw agenda, vraagt zijn we-
duwe Ineke Bresser-Hillen.

Jan Paul Bresser was  in de jaren ze-
ventig twaalf jaar chef Kunst bij de 
Volkskrant. Hij werkte voor de VARA-
radio, werd eindredacteur van een boe-
kenprogramma en deed kunstactuali-
teiten met Paul Witteman. Later deed 
hij nog van alles op cultureel gebied, 
vooral in zijn woonplaats Den Haag, 
hield lezingen en schreef de verhalen-
bundel Het verdriet van Eline.

Otto Spronk (69) overleden
Voormalig chef Documentatie Otto 

Spronk is vorige week vrijdag 2 juni 
overleden. Vanaf 1979 tot 2005 werkte hij 
in de archieven van de Volkskrant, waar-
van achttien jaar als chef, opvolger van 
Henny van Vught.

‘Samen met de documentalisten heb ik 
de afdeling op een beduidend hoger plan 
weten te brengen’, vertelde hij in 2009 aan 
de Volksknar toen hij al enkele jaren volop 
genoot  van zijn pre-pensioen.  ‘Toen ik 
aantrad, was de afdeling een behoorlijke 
puinhoop. Er was anderhalf jaar achter-
stand op het verwerken van de knipsels 
uit de eigen krant. Alles in die tijd ging 
nog handmatig. Index schrijven, krant co-
deren, artikelen met de hand uitknippen, 
kaartjes voor de kaartjessystemen typen 
en de krantenknipsels in de duizenden 
hangmappen op onderwerp en naam op-
bergen.

‘Toen in 1982 Atex als redactioneel 
systeem binnenkwam, heeft Documen-
tatie die kans onmiddellijk aangegrepen 
om alle kaartjessystemen daarin onder te 
brengen.’

In 1997 kreeg Otto van adjunct Yvonne 
Zonderop te horen dat er een nieuwe chef 
moest komen. Hij kon als gewoon docu-
mentalist aanblijven, maar daar voelde 

Otto niet voor. Na voortdurende conflic-
ten eindigde zijn loopbaan als researcher 
voor drie dagen bij HP/De Tijd en twee 
dagen op de Centrale Documentatie in 
Rotterdam.

Zijn grootste plezier ontleende hij aan 
‘grote research-klussen’. Mooie tijden 
herinnerde hij zich met het uitzoekwerk 
voor de historische rubriek Sporen, met 
Henk Strabbing. ‘We hadden echt prach-
tige primeurs voor de krant.’

Otto Spronk wordt vrijdag 9 juni om 
14.15 uur gecremeerd in het Crematiecen-
trum te Rosmalen.

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


de Volksknar           nummer 3012

Het eerste wat door mijn hoofd 
ging toen ik las dat het Groot 
Dictee der Nederlandse Taal 

abrupt wordt gestaakt, was ‘Goed dat 
Han dit niet meer hoeft mee te maken’. 
Maar de direct daarop volgende tweede 
gedachte was dat hij het er bij nader 
inzien vermoedelijk van harte mee eens 
zou zijn geweest.

Philip Freriks, destijds Volkskrant-
correspondent  in Parijs, haalde het idee 
voor een televisiedictee weliswaar uit 
Frankrijk (La Dictée), maar Han van 
Gessel (overleden in 2013) was van meet 
af aan de man die achter de schermen 
alles regelde. 

En dat was veel. Afgezien van de 
eerste twee afleveringen, die werden 
geschreven door Kees Fens, schreef Han 
tot in 2000 alle Dicteeteksten, waarbij 
ik hem de laatste drie jaar als co-auteur 
terzijde  stond. Hij onderhield de contac-
ten met tv-producent Men at Work, met 
de juryleden, met presentator Freriks. Hij 
stelde voor de krant de voorronde samen 
op basis waarvan de deelnemers aan 
het Dictee in het gebouw van de Eerste 
Kamer werden geselecteerd. Hij stelde 
een team van correctoren samen die in de 
pauze samen met de juryleden de dictees 
nakeken en de fouten telden.

De dag voor de opname reisde hij met 
de tekst van het Dictee onder zijn arm 
naar Hilversum, om voor Teletekst het 
Dictee van dat jaar te laten invoeren (de 
struikelblokken in geel uitgevoerd), zodat 
na de uitzending de meeschrijvers thuis 
konden kijken wat ze ervan gemaakt 
hadden. 

Dit alles gebeurde uiteraard in het diep-
ste geheim, want het Dictee mocht dan 
weliswaar een spelletje zijn, maar wel 
een spelletje dat serieus gespeeld diende 
te worden.

 De televisieopnamen waren indertijd 
op zaterdag en op vrijdagmiddag vertrok 
Han per trein (liever drie te vroeg dan 
een te laat) naar Den Haag, waar Men at 
Work een hotel had besproken en een res-
taurant had gereserveerd voor presentator 
Freriks, de producenten en NOS-mensen. 
En voor de auteur(s) van het Dictee.

Na enkele jaren, het zal het derde of 
vierde Dictee zijn geweest, deelde Han 

ook mij in bij de correctorenploeg en kon 
ik van nabij meemaken hoe het achter 
de schermen van het Groot Dictee der 
Nederlandse Taal eraan toeging. 

Leden van de jury en de correctoren 
meldden zich op zaterdagmiddag 
ruim voor het begin van de opna-

men in de ministerskamer, grenzend aan 
de zaal van de Eerste Kamer, om door 
Han geïnstrueerd te worden: afbrekingen 
zijn niet toegestaan, onduidelijkheden 
worden als fout gerekend, niet meer dan 
drie fouten per woord, dit rekenen we 
niet fout, dit wel, alle fouten met pot-
lood onderstrepen, fouten turven in de 
linkermarge, aantal fouten optellen en in 
potlood rechtsboven op het omslag van 
het Dictee schrift noteren. 

Alle dictees werden nog door een 
tweede paar ogen nagekeken. Dictees met 
een lage foutenscore nog een derde of 
vierde keer.

Er kon nog weleens een licht jolige of 
baldadige stemming ontstaan in de minis-
terskamer wanneer een van de correctoren 
een Dictee onder handen had waarvan de 
maker – niet zelden een Nederlandse of 
Vlaamse prominent – kennelijk nog nooit 
van sommige woorden had gehoord en er 
dus maar een slag naar had geslagen. Han 
drukte die vrolijkheid streng de kop in: 
concentratie, want dit is een serieus spel.

Voordien had hij Philip Freriks onder 
handen genomen, die een kamer had 
toegewezen gekregen in het gebouw om 
zich te kunnen verkleden en zich voor te 
bereiden op de opname.         

Philip Freriks en de Vlaamse Martine Tanghe, presentatoren van het Groot Dictee.

Han van Gessel, initiator en de eerste au-
teur van het Dictee.

Dictee: te gek voor woorden
Het Groot Dictee is niet meer. 
Volgens omroep NTR is het 
programma na 26 jaar over 
zijn hoogtepunt heen. Kijkcij-
fers daalden. Volgens Bas van 
Kleef zou Han van Gessel, 
die het Dictee initieerde, het 
met dat besluit wel eens zijn. 
Alleen niet met de abrupte ma-
nier waarop dat is gebeurd.

Een spelletje,
maar wel
een serieus
spelletje



de Volksknar           nummer  301

33

3

 Op verzoek van Han las Freriks de 
integrale tekst van het Dictee daar dan 
hard op voor, zodat Han kon controleren 
of de presentator de juiste klemtonen 
legde, niet te onduidelijk sprak (daar 
kwam na afloop aanvankelijk nog 
weleens kritiek op van de deelnemers of 
uit het land) of juist te duidelijk articu-
leerde, waardoor hij de correcte spelling 
al half verried.

Tijdens de opname keken we in de 
jurykamer op monitors mee. Na afloop 
kwamen de kamerbodes de stapels Dic-
tees afleveren en begon het corrigeren. 

Vervolgens werden de winnaars 
aangewezen: de nummers een, twee en 
drie, de beste Bekende Vlaming en de 
beste Bekende Nederlander. Het gemid-
delde en het totale aantal fouten werden 
berekend en de jury vertrok weer naar de 
zaal om de uitslag bekend te maken.

Na de afsluitende borrel reden Han en 
ik dan doorgaans in de auto van corrector 
Bert Vuijsje mee terug naar Amsterdam.

Jaren ging dat zo, zeer tot tevredenheid 

van het gewoontedier Han van Gessel, 
met als verschil met de voorgaande jaren 
dat de Dicteetekst anders was en dat 
de samenstelling van de jury soms was 
veranderd.

Totdat in 2004 het Dictee voor het eerst 
werd geschreven door ‘buitenstaanders’, 
in dit geval Remco Campert en Jan 
Mulder. Een nieuwe traditie was ge-
boren, want in het vervolg zou het Dictee 
elk jaar door een Bekende Nederlander of 
Vlaming worden geschreven.

 Han en ik waren niet erg gecharmeerd 
van dat idee, dat vermoedelijk was ge-
boren uit de gedachte dat het de kijkcij-
fers een impuls zou geven. We voorzagen 
moeizame onderhandelingen met Dictee-
auteurs over de tekst en die vrees werd 
bewaarheid.

Wat we niet voorzagen – en dat is wat 
volgens mij het Dictee de das om heeft 
gedaan, los van de veranderde dag en het 
tijdstip van uitzending, en op een andere 
zender – is dat sommige auteurs de meest 
krankzinnige teksten bedachten, vol 

vergezochte woorden die wel erg ver van 
de deelnemer/kijker af stonden en van de 
dagelijkse taalpraktijk. 

Bij de auteurs was kennelijk de indruk 
ontstaan dat het Groot Dictee ondoenlijk 
moest zijn en woorden moest bevatten 
waar geen mens ooit van had gehoord. 
We herinneren ons in dit verband het 
Dictee van Kees van Kooten van 2013 
en het nauwelijks minder exotische van 
A.F.Th. van der Heijden van vorig jaar. 
Men haakte af. 

Ik hoef maar naar mezelf en mijn omge-
ving te kijken. De tv-uitzending volgde 
ik sinds jaren nog maar met een half oog 
en meeschrijven deed ik al helemaal niet. 
Hetzelfde hoor ik om mij heen: het is niet 
leuk meer. 

Han had zich denkelijk niet kunnen 
vinden in de abrupte manier waarop het 
nu gaat, maar hij had zich zeker kunnen 
verenigen met het besluit om te stoppen: 
het Dictee heeft zichzelf overschreeuwd. 
Het werd te gek voor woorden.        

Bas van Kleef

Hoe is de overstap naar Sport bevallen? 
Erg veel anders dan bijvoorbeeld de 
Kunst of de V? En waarom?

‘Het is echt een andere discipline. Bij 
Kunst of V maak je meer verhalen die er-
gens op vooruit blikken. Dat geeft je wat 
meer tijd om je voor te bereiden en na te 
denken, bijvoorbeeld over een originele 
vorm of wat nu de focus van het stuk moet 
zijn. Je kunt er vaak wat langer over doen, 
wat meer aan schaven. Daar worden stuk-
ken echt beter van. Sport is veel dynami-
scher, je bent voortdurend op pad en je zit 
meer in de hitte van het moment. 

‘Dat was ook geregeld aan de orde toen 
ik correspondent was in Brussel, maar ik 
heb nu het gevoel dat ik mezelf opnieuw 
aan het uitvinden ben. Ik moet de mecha-
nismen in het wereldje nog ontdekken. 
Dat je stukken vaak echt moet doorram-
men, vind ik lastig. 

‘Ik heb moeite om verhalen los te laten. 
Altijd heb ik het gevoel dat het beter had 
gekund, beter had gemoeten. Als ik dan 
suizebollend op weg naar huis ben of al 

in bed lig, valt me een rakere formulering 
in. Jammer! Bij Kunst en V was ik altijd 
generalist, voor reportages, interviews, en 
achtergrondverhalen. Bij Sport ontstaat 
snel specialisatie. Daarbij hoort de rol van 
analyticus. Dat wordt in mijn eigen bele-
ving al snel wat pedant. Daar moet ik me 
echt overheen zetten. 

‘Wat ik op Sport echt als een groot ge-
mis ervaar, is dat er op dit moment geen 
enkele vrouw werkt. Dat zou wel moe-
ten, vrouwen zien kwesties waar mannen 
langs kijken.’

Pittig om elke dag weer een verhaal te 
leveren?

‘Pittig, ja, maar dat weet je van tevoren. 
Daar stel je je op in. Wat het pittig maakt 
is de logistiek eromheen. Ga je naar de 
start, ga je naar de finish? Hoe blijf je het 
peloton voor? Waar is het hotel voor van-
avond eigenlijk? 

‘Ik dacht een keer slim te zijn door een 
andere route te nemen dan de renners voor 
de oversteek van de Alpen naar de Dolo-
mieten. De routeplanner adviseerde de            
Stelvio. Die pas had ik zelf al een keer 
gefietst, dus dat leek me fantastisch. 

Rob Gollin, gepokt en gema-
zeld als verslaggever, corres-
pondent Brussel, redactie Kunst 
en bijlage V viel als nieuweling 
bij Sport (en als wielerliefheb-
ber) met zijn neus in de boter 
tijdens de Giro van Italië. Nu 
de Tour nog. De Volksknar 
legde hem enkele vragen voor.

Rob Gollin.              Foto Jacques de Jong

‘Mooier dan deze Giro kan ‘t niet worden’
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‘Veertig haarspelden omhoog, achten-
veertig naar beneden.Maar in de Dolomie-
ten bleek een doorgang naar de finish te 
zijn afgesloten en ik werd omgeleid. 

‘Toen kwamen er na die achtentach-
tig van de Stelvio nog ongeveer veertig 
bochten bij, en ik belandde alsnog op het 
parcours dat ik juist graag wilde mijden. 
Eindelijk ter plekke, was het eten op. En 
dan moet je echte werkdag nog beginnen.’

Je viel natuurlijk met je neus in de bo-
ter met Dumoulin. Wat had dat voor in-
vloed op je verslaggeving?

‘Dumoulin was natuurlijk een godsge-
schenk. Mark van Driel schreef diezelfde 
avond nog dat generaties wielerverslag-
gevers tevergeefs op zo’n moment hebben 
gewacht. En dan kom ik voor het eerst en-
kele dagen langs en daar wint na 37 jaar 
een Nederlander meteen een grote ronde. 
Bert Wagendorp appte me gelijk: Goeie 
timing, Rob!  Bart Jungmann feliciteerde 
me. Keepersgeluk was het.

‘Dumoulin is ook wel een bijzondere 
renner. Hij kan goed uit zijn woorden ko-

men. Hoe hij zijn rust en kalmte bewaarde 
en bewaakte, vind ik echt ongelooflijk en 
zijn stijl is een genot om naar te kijken. 
Daarbij kwam nog dat er elke dag wel iets 
met hem was. Dan won hij het roze, dan 
verloor hij het roze, nu eens legde hij de 
koers stil, dan weer ging ‘ie in de berm 
zitten met de koersbroek op de enkels. 

‘Het verslaan van grote ronden is vaak 
zwaar omdat er veel dagen zijn waarop 
weinig tot niets gebeurt. Dan is het zoeken 
naar verhalen in de marge. Daar was nu 
geen sprake van. Je wist elke dag meteen: 
dit is het stuk. Geen ontkomen aan.’

Moeilijk om afstand te bewaren tussen 
alle opgewonden collega’s? Of toch een 
beetje partijdig?

‘Afstand bewaren kostte me geen enkele 
moeite. Het is fietsen, hè, schitterend ver-
maak. Maar als je niet meegaat in de eufo-
rie, krijg je wel de pin op de neus. Na het 
feest op de Piazza del Duomo schreef ik 
ook een stuk over de vraag waarom Du-
moulin geen vragen krijgt over doping. 
Het was een legitieme vraag en Dumoulins 

ploeg Sunweb kreeg alle ruimte voor uit-
leg.. Het begon diezelfde avond al. Twit-
teraars doopten me onder in de gierkelder. 
Tom moest gewoon zijn reet afvegen met 
de Azijnbode. Ik bedierf het feestje. Dat 
was even wennen. Bart Jungmann en 
Just Fontein namen het voor me op. 

‘Dat was fijn natuurlijk, maar zelf doe ik 
niet mee. Ik heb niks met sociale media. 
Het is een wonderlijk fenomeen. Schreeu-
wers zetten te veel de toon.

‘Enkele tientallen reacties en het is met-
een: Ophef! Hoezo ophef? Voor wie geldt 
dan dan precies? Voor elkaar? Doe vooral 
mee als je je er senang bij voelt, mijn ze-
gen heb je, maar voor mij is het een ver-
wrongen werkelijkheid.’

Volgende maand ga je de Tour de France 
doen. Kijk je ernaar uit?

‘Ik ben er benieuwd naar. Ik heb me la-
ten vertellen dat het een nog veel groter 
circus is dan de Giro. Wat dat betreft is het 
wel spannend. Maar tegelijkertijd besef 
ik: mooier dan in Italie wordt het  niet.’

Jacques de Jong



Hoofd- en eindredacteur Jacques 
van de Volksknar mailde. Dat  het 
me vast niet ontgaan zou zijn dat 

de beëindiging van de Molukse treinkap-
ing bij De Punt, 11 juni veertig jaar 
geleden, weer in het nieuws is. 
‘Jij was bij de slotaanval met de straal-
jagers. Hoe was dat? Ook iets gemerkt 
van de executies in de trein? Jij was 
toch goed ingevoerd bij de Molukkers 
destijds? Hoe was het om dat met die 
jongens te zien gebeuren? Wil je dat voor 
ons opschrijven? Inclusief het volgende. 
Destijds was jouw verhaal gepland als 
opening van pagina 3. Maar niemand 
vermoedde dat  het een persoonlijk getint 
verslag van een soort Armageddon zou 
worden. De plek in de krant was daar 
niet geschikt voor. Bovendien was die 
vorm van journalistiek niet gebruikelijk 
toentertijd. Dus ik als eindredacteur kreeg 
de taak om er ’s avonds laat een soort 
objectief verslag uit te brouwen. Zweet-
handen. Ik heb nooit gehoord hoe je hebt 
gereageerd op die ingreep.’ 

Ha, kan ik eindelijk mijn gram halen. 
Daarnaast is er ook nog wel iets zinnigs 

over te zeggen natuurlijk.

Rond een uur of vier in de vrijdagnacht 
werd ik gebeld vanuit Den Haag. De 
gijzeling van de trein bij De Punt en van 
de school in Bovensmilde had toen bijna 
drie weken geduurd. Ik vermoed dat het 
Marieke Aarden was, departementaal 
redacteur, die me belde dat het zometeen 
ging gebeuren.

Ik woonde in Haren, een kilometer of 
zes van de gekaapte trein, en reed naar de 
plek waar ik vanuit de bosrand van een 
buitenplaats aan de Rijksstraatweg een 
onbelemmerd zicht had op de gekaapte 
trein. Enkel een weiland en een bocht van 
het riviertje de Drentsche Aa lagen ertus-
sen. En scherpschutters, zoals spoedig 
zou blijken.

Dat het dit keer serieus was, werd me 
duidelijk toen achter mij de Rijksstraat-
weg werd afgesloten met politieversper-
ringen. 

Het was 11 juni, zonsopkomst even na 

vijven, tweeduuster nog en grondmist 
waarboven de ruggen van koeien en de 
bovenkant van de trein uitstaken, het 
uur van de wolf. Brullende Starfighters 
(nabranders!) doken vlak over mijn bos-
rand op de trein af. Nee, net eerder was 
het schieten begonnen, daarna volg den de 
aanvallen van de straaljagers en na een 
paar minuten klonken zware ontploffin-
gen.

‘Niemand in de trein gaat dit over-
leven’, dacht ik toen het na ruim tien 
minuten weer stil was. Ik had in mijn 
opschrijfboekje de tijden genoteerd, ook 
de koeien en de grondmist en dat het licht 
geworden was. 

Niet lang daarna verschenen er wakker 
geschrokken mensen op de Rijksstraat-
weg. En ik ging naar het viaduct over de 
A28 om van daar af te zien hoe ambu-
lances gewonden en doden afvoerden 
naar het Academisch Ziekenhuis in 
Groningen.

Wat heb ik nog meer gedaan die dag? 
Naar het perscentrum in Assen om te 
horen hoe en met welk resultaat de 
bevrij dingsactie had plaatsgevonden: mi-
trailleurvuur op de compartimenten waar 
men wist dat de kapers lagen te slapen; 
schijnaanvallen van de straaljagers om 
zowel kapers als gegijzelde passagiers 
‘laag op de grond’ te houden; bestorming 
door mariniers: twee passagiers dood, zes 
van de negen Molukse kapers uit Assen 
en Bovensmilde. Tegelijkertijd werd ook 
de school in Bovensmilde bevrijd en 
waren de vier gijzelnemers gevangen 

Sietse van der Hoek.



Het eh... Armageddon van De Punt
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In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, diploma’s haalden, die in hun 
vak (vrijwel) ongebruikt bleven. Deze 
keer: Adriaan de Boer over de leer-
school vande padvinderij.

Insignes
Beste vriend D. haalde me over, ook ik 

werd verkenner. Royal Stuartgroep; stoei-
lustige hopman, hoeden.

We waren 14 en ambitieus. Wie haalt de 
meeste insignes, eretekens op je mouw. 
Het vereiste serieuze thuisstudie. Som-
mige eisen (ik licht ik er maar enkele uit) 
waren niet mals.

 
Onhaalbaar: Boekbinder (boeken kun-

nen inbinden met rechte én ronde rug), 
Boordwerktuigkundige (meters en kunst-
matige horizon kunnen aflezen). Ook 
Braille viel af. En Geoloog, Havenloods, 
Kleermaker, Lassowerper (voorbijganger 

kunnen strikken; 1 minuut flatspinning, 1 
minuut crinolinespinning).

Mijnwerker, neen. Liever dood dan Pen-
ningmeester, Spullenbaas, Volksdanser of 
Pijper (vier dienstmarsen kunnen spelen).

We werden Brandweerman (ook: pu-
bliek op afstand houden), Elektricien (kan 
nog serie-, hotel- of parallelschakelingen 
monteren) en in het verlengde Handige 
jongen (leertje in kraan zetten, fonteinen 
ontstoppen). Tolk Engels: makkie.

Kok en Kampkok spraken voor zich. Be-
langrijk: met groene zeep  ingesmeerde 
pannen blakeren niet zwart boven hout-

vuur. Tot Natuurkenner worden opgeleid 
door een heuse boswachter. Zodat je 
twintig boomsoorten kon herkennen - zo-
mer én winter. Daarna pas kon je Natuur-
vorser worden: bijzondere belangstelling 
voor vogellevens; van gedachten wisselen 
over waarnemingen. Check!

De mouw raakte vol.
Onbereikbaar: Zakenman. Met gemak 

werden we Zwemmer. 
Even kon ik uitlopen dankzij mijn sui-

kerzakjes. Na een herexamen: los in een 
schoenendoos mocht niet. Rubriceren 
en inplakken: Verzamelaar. We kwamen 
weer gelijk toen D. Sterrenkundige werd 
(het noorden herkennen zonder zichtbare 
Polaris; het tijdstip opmaken uit de stand 
van maan en sterren). 

Al die jaren later zie ik dat je ook Jour-
nalist kon worden (minstens zes maanden 
een blad redigeren; ongeval verslaan, 
weten wat opmaken is).

Adriaan de Boer    

genomen. ’s Middags ben ik korte tijd 
in de Molukse wijk in Assen geweest. Als 
enige belanda in straten waar het doodstil 
was. Ik ging ervan uit dat men mij daar 
de voorbije weken voldoende vaak had 
gezien om me enigszins te vertrouwen.  

Ik was nog maar een paar jaar (free-
lance-)journalist en had sinds een jaar 
ook de Volkskrant als opdrachtgever. De 
Molukse treinkaping en schoolgijzeling 
van 1977 deed ik, om het huiselijk uit te 
drukken, exclusief voor de Volkskrant. 

Redacteuren uit Amsterdam – steeds een 
tweetal dat om de zoveel dagen vervangen 
werd door een ander tweetal – hielden de 
lopende zaken in het perscentrum bij. (De 
eerste dagen waren ze te slapen gelegd 
in Yde, waar de regionale agent van de 
Volkskrant, verantwoordelijk voor de 
distributie in Noord-Nederland, nog een 
logeerkamer met een tweepersoonsbed 
over had. Lekker goedkoop dus. Ik meen 
dat Henk Huurdeman en Willem El-
lenbroek daar een paar nachten rug aan 
rug het bed hebben gedeeld.) 

Ik had een vrije rol en concentreerde me 
vooral op de Molukse kant van de zaak. 
Ik probeerde zoveel mogelijk Molukkers 
uit Assen en Bovensmilde en ver daar-
buiten te leren kennen: vrienden en fami-
lie van de kapers, hotemetoten, vooral 
jongeren. En het omgekeerde: zorgen dat 
zij mij kenden.

Ik had er met mijn neus bovenop 
gestaan aan mijn bosrand, dat wil zeggen: 
dichterbij kon een gewoon mens niet ko-
men die zaterdagochtend bij de gekaapte 
trein en het eh… Armageddon van De 
Punt. En ik was de enige van al  het jour-
naille dat zich uit de hele wereld verza-
meld had in Noord-Drenthe. Want later 

die dag hoorde ik dat de verslaggevers, 
vooral die van de televisie, die in het café 
bij de spoorwegovergang verbleven, pas 
wakker waren geworden toen de brul-
lende straaljagers overkwamen en elkaar 
op en onder het biljart van ontzetting in 
de armen waren gevallen. Een oorlog 
leek uitgebroken.

Maar wat  kon ik ermee, wat kon ik met 
mijn unieke verslag van een ooggetuige 
op die zaterdagochtend dat pas maandag, 
twee dagen later, onder de ogen van de 
lezers zou komen. In de tussentijd zou 
op radio en televisie alles wat interessant 
was (en fit to print) in extenso en herhaal-
de malen getoond en besproken worden. 
Wat had ik daaraan toe te voegen, meer 
dan mijn eigen ontzetting en dat ik er bij 
was geweest vanaf het begin? En wat had 
ik op die unieke positie dan voor unieks 
waargenomen, meer dan koeien en een 

trein in de grondmist? (Was er toen maar 
zoiets als een liveblog geweest. Zelfs van 
een gewone mobiele telefoon had men in 
de verste verte nog geen weet.)

Ik heb geen idee of  ik veel last had van 
deze twijfels toen ik natuurlijk het stuk 
voor de maandagkrant maakte. Ook weet 
ik niet meer wat voor stuk ik schreef 
en wat ervan daadwerkelijk in de krant 
verscheen – gebrouwen dus door de 
zweethanden van eindredacteur Jacques 
de Jong. Ik bewaar nooit wat van mezelf. 
Ik zal ongetwijfeld even gegromd hebben 
toen ik het de maandagochtend zag staan 
in de krant en overgegaan zijn tot de  
freelance-orde van de dag.

Bij deze, Jacques: misschien hoef ik 
me zoveel jaren na dato achteraf niet te 
generen voor een totaal overbodig stuk 
en was jouw ingreep een blessing in 
disguise.

Sietse van der Hoek



De kop van de gekaapte trein na de beschieting.


