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Nepnieuws is verwarring, nieuws schept orde, of althans, kán 
orde scheppen. Je weet wat er aan de hand is en wat niet.  

Nieuws verbindt je met de werkelijkheid, hoewel we geen idee 
hebben wat dat is.

W.F. Hermans maakte de ‘onkenbare 
werkelijk heid’ tot de kern van zijn werk. 
Frans Kellendonk deed het hem na.

Tja, wat moet je dan als journalist? 
Ermee ophouden, ook eens een Mystiek 
lichaam schrijven, mijmeren over het heelal, 
aan de drugs of aan de drank gaan? 

Al zulke methoden heb ik door collega’s 
toegepast zien worden. Bevredigend waren ze niet.

Je kunt ermee beginnen je af te vragen wat een journalist is. 
Is Eva Jinek een journalist, of Jeroen Pauw? Nee. 
Toch hebben zij in Nederland vermoedelijk grote invloed op 

kijkers die elke dag iets nieuws willen horen. Dankzij hen heb-
ben die geen krant meer nodig, hooguit De Telegraaf, waar 
in de jaren zestig het genie Henk van der Meijden nepnieuws 
salonfähig maakte. Hele volksstammen denken sindsdien dat dit 
normaal is.

Wie, kortom, tobt over nepnieuws, moet eerst eens beginnen 

het kaf van het koren te scheiden. Hoofdredacteuren zouden het 
als hun levenstaak moeten zien uitsluitend heel goede journalis-
ten in hun krant te laten schrijven en niet allerhande al dan niet 
goedverkopende nitwits.

Da’s een.
En ten tweede – zijn jullie daar nog? – zou het niet zo gek zijn 

als kranten subsidie gaan vragen. Terecht 
merkte de hoofdredacteur van, ja, inderdaad, 
mijn lievelingskrant De Telegraaf, onlangs 
bij Jinek op dat de publieke zendgemachtig-
den met hun zogenoemde nieuwstaak wél 
miljoenen uit de staatsruif krijgen, maar de 
kranten niet. 

Overheidssteun is voor een journalist een 
hachelijke aangelegenheid: En je onafhan-
kelijkheid dan? 

Toch zou ik zeggen: als het moet, doen! Want kranten zijn een 
onmisbaar onderdeel van de cultuur. Niet vanwege het nieuws, 
maar omdat ze helpen het Nederlands in stand houden. Een 
goed geschreven verhaal is dé remedie tegen nepnieuws. 

Dat is al eeuwen zo, en dat blijft zo. Nog steeds zijn er mensen 
die de krant niet kunnen missen. Kom hén tegemoet, zou ik zeg-
gen, en niet de hippe deelnemers aan De Slimste Mens die niet 
meer weten wat dat is, lezen.

Willem Kuipers                     wiewiewie.nl

Kranten

Vijftig jaar Bert Verhoeff in foto’s
‘Eigenlijk heb ik dit boek voor mezelf 

gemaakt, het zijn mijn eigen herin
neringen, maar als anderen het ook leuk 
vinden, is dat meegenomen.’ Fotograaf 
Bert Verhoeff heeft zijn nieuwe boek Van 
foto’s die voorbijgaan voor zich liggen in 
zijn woning, die uitkijkt op de Zaan. In 
vijf tig foto’s en zeventien verhalen laat hij 
zijn herinneringen de vrije loop, een tijds
beeld van een halve eeuw en een overzicht 
van zijn eigen ontwikkeling als fotograaf.

Hij is net 70 jaar geworden. Vijftig jaar 
geleden begonnen als nieuwsfotograaf bij 
Anefo. ‘Dat tijdstip was mijn aanleiding 
om er een boek over samen te stellen, van 
elk jaar mijn beste of meest belangwek
kende foto. En die verhalen. Op school 
was ik goed in het schrijven van opstellen. 
Ik schrijf niet briljant maar best aardig. 
Voor de krant heb ik ook wel geschreven.’

Hij slaat het boek open en wijst op de 
eerste foto: Provofotograaf Cor Jaring 
bezig met het bodypainten van een naakte 
vrouw, 1969. De laatste foto’s, ‘misschien 
een beetje lullig’, van zijn kleinkinderen 
bezig met de iPad, 2018. ‘Ze mogen een 
half uur per dag.’

Hoe heb je ze in vredesnaam geselec
teerd, één foto per jaar?

‘Dat was moeilijk ja. Het begon eigen
lijk toen het Nederlands Fotomuseum in 
Rotterdam liet weten mijn archief te wil

len hebben. Maar het grootste deel be
stond uit negatieven. Die zouden in een 
museum nooit meer zichtbaar worden. 
Dus ik ben ze allemaal gaan digitaliseren. 
Duizenden negatieven, een enorme 

Bert Verhoeff tegen de achtergrond van de Zaan.          Foto Jacques de Jong
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klus. Vanaf 2003 ben ik digitaal gaan 
fotograferen. Zo had ik nog eens pakweg 
twaalfduizend foto’s. Ook fotopersbureau 
Hollandse Hoogte bleek belangstelling te 
hebben.

‘Terwijl ik daarmee bezig was, kreeg 
ik een mooi overzicht van hetgeen ik al
lemaal had gedaan. En daar ontstond het 
idee voor dit boek. Van elk jaar selec teerde 
ik vijf, zes, zeven foto’s die ik het meest de 
moeite waard vond. De definitieve keuze 
moet je niet alleen doen, vond ik. Dus met 
artdirector Hans van Blommestein ben ik 
achter de computer gaan zitten. Zo zijn we 
samen tot het eindresultaat gekomen.’

Wat was je criterium?
‘Niet alleen de mooie foto, maar ook het 

belang van een gebeurtenis. De Bijlmer  
ramp bijvoorbeeld in 1992 of de actie te
gen de kruisraketten in 1985. Mijn laatste 
nieuwsfoto was die met minister Zalm in 
de Amsterdamse beurs. Die kreeg een taart 
in zijn gezicht gesmeten op de eerste dag 
van de euro. Gefotografeerd voor de Volks
krant.

‘Vanaf toen begon mijn nieuwe trend. 
Ik wilde weg van het nieuws, van het mo
ment van de dag. Vanaf toen ben ik meer 
documentaireachtig gaan fotograferen. 
Ik wilde het dagelijkse bestaan laten zien. 
Maar dan wel met een bepaalde blik. De 
manier waarop je kijkt als fotograaf, is een 
verlengstuk van je karakter. Ik houd van 
de ironie.

‘Een nieuwsfotograaf, zoals bij De 
Telegraaf of bij de regionale kranten, wil 
gewoon het moment pakken, rechttoe 
rechtaan. Maar je kunt ook kijken wat er 
omheen gebeurt, van achteren of opzij. 
Niet alleen op een podium bijvoorbeeld, 
maar ook in het publiek. Dat vond ik goed 
bij de Volkskrant toen ik daarvoor ging 
werken. Daar krijgen fotografen de ruimte 
voor iets anders.

‘Toen ik als persfotograaf bij Anefo 
begon, keek ik steeds hoe andere col
lega’s het deden. En dan hoopte ik het 
net zo goed te doen. Maar langzamerhand 
ontwikkelde ik een eigen blik. Wat kon ik 
toevoegen in een foto? Daar kreeg ik geen 
ruimte voor bij Anefo. Toen ben ik voor 
mezelf begonnen, ik werkte voor allerlei 
kranten tot ik een vast contract kreeg bij 
de Volkskrant.’

In het nieuwe boek, het twaalfde of der
tiende, ziet de lezer een halve eeuw ge
schiedenis aan zich voorbijtrekken. De 
foto’s, of een deel ervan, zijn tot begin 
maart in Nieuwspoort te zien.

Bert Verhoeff heeft het boek in eigen 
beheer uitgegeven. Het voorwoord is van 
zijn collega Eddy Posthuma de Boer. 
Het boek (136 pagina’s op A4formaat)  
is voor € 22,50 (ex verzendkosten) te 
bestellen bij bertverhoeff@gmail.com 

Jacques de Jong

De laatste nieuwsfoto van Bert Verhoeff, voor de Volkskrant: 
minister Zalm die een taart in zijn gezicht krijgt bij de introduc-

tie van de euro in 2002. Na deze foto is de fotograaf zijn eigen 
weg gaan volgen.

Met dertig van dit soort tekeningen (for-
maat A3) exposeert Jacques de Jong ko-
mende maand in café Raecks in Haarlem. 
Het zijn portretten, cartoons, van zijn 
kunstcollega’s van tekenvereniging Kring 
De 8. Motto: ‘De 8 Lacht’. De kring bestaat 
tachtig jaar (net zo lang als de exposant). 
Van de tekeningen is ook een verjaar-
dagskalender gemaakt voor alle leden.

Expo van cartoons
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Hij heette Wilhelmus Johannes 
Antonius Phylipsen, maar op de 
redactie was hij kortweg Flipsen. 

Hij overleed in de avond van 4 januari in 
het ziekenhuis in Deventer. Daar was hij 
die ochtend opgenomen met obstipatie 
en uitdrogingsverschijnselen. Hoewel hij 
liters vocht kreeg toegediend en de klach
ten werden verholpen, verslechterde zijn 
toestand in de loop van de dag. Wim is 80 
jaar geworden.

Hij kwam in 1964 bij de Volkskrant, als 
hulpje van de Rotterdamse correspondent 
Henk Uilenbroek. Toen ‘Uil’ zich meer 
ging bezighouden met verslaggeverij 
buiten de Maasstad – vooral als landelijk 
rechtbankverslaggever – was Wim onze 
man in Rotterdam. Hij kende de stad waar 
hij was geboren en getogen door en door 
en nam makkelijk het door Uilenbroek op
gebouwde relatienetwerk over.

Als vijftienjarige had hij na de dood van 
zijn vader allerlei baantjes gehad om zijn 
bijdrage te kunnen leveren aan het levens
onderhoud van zijn moeder, zijn twee jon
gere zusjes en zijn broertje. Hij maakte in 
avondstudie de hbs af. 

Dit diploma betekende voor Wim niet 
alleen toegang tot  een hoger treetje op 
de maatschappelijke ladder (de baan bij 
de Volkskrant), maar het maakte hem ook 

geschikt als huwelijkskandidaat voor An
neke Bloos, die hij eind jaren vijftig leerde 
kennen op een feestje toen hij als militair 
was gelegerd in Arnhem. Vader Bloos zag 
een relatie niet zitten; niet alleen omdat 
Wim katholiek was en Anneke hervormd 
(‘twee geloven op een kussen, daar slaapt 
de duivel tussen’), maar ook omdat hij 
eerst maar eens moest zorgen voor een 
hbsdiploma. 

In 1966 trouwden Anneke en Wim. In 

1971 werd hun enige kind JanWillem ge
boren.

Wim was een ondernemend type. Naast 
zijn Rotterdams correspondentschap be
gon hij in zijn toenmalige woonplaats 
Bergschenhoek een huisaanhuisblaad
je, De Hoekse Heraut.  

Hij schreef het blad vol en deed samen 
met Anneke de advertentieacquisitie en 
de bezorging. De titel bestaat nog als on
lineuitgave.

Het was eind 1976 een idee van hoofd
redacteur Jan van der Pluijm om een 
nieuwsdienstnieuwestijl op poten te 
zetten. Joost mag weten waarom, maar 
voor de bemanning daarvan koos hij Wim 
Phylipsen en mij uit. Ik was in 1963 bij de 
krant gekomen en had het inmiddels ge
bracht tot chef Stadsredactie en gemeen
teraadsverslaggever. Wim en ik kenden 
elkaar nauwelijks. Pluijm bracht ons bij 
elkaar in het motel in Vianen. Alles speel
de zich in het geheim af; de rest van de 
redactie mocht er pas van vernemen als de 
blauwdruk voor de nieuwsdienst klaar was 
en er overeenstemming was bereikt met 
de twee kandidaatchefs Nieuwsdienst.

Het werd een soort duobaan. De een be
gon ’s ochtends tegen tien uur (nadat hij 
thuis al alle ochtendkranten had doorge
vlooid), de ander kwam een paar uur later 
en werkte door tot in de avond.

Zou Pluijm ons hebben gekozen omdat 
wij twee zulke verschillende vogels wa
ren? Wim, de robuuste Rotterdammer; 
die kwam binnen, ontdeed zich van zijn 
pluizige dikke grijsblauwe trui en stroopte 
de mouwen op om te doen wat gedaan 

moest worden. In alles ging hij recht op 
zijn doel af. En ik, een veramsterdamste 
Limburger, niet afgestudeerd maar wel 
corpspik geweest en daarom door veel 
collega’s aangezien voor een rechtse bal, 
wat minder direct, misschien wat last van 
Mokumse kapsones. 

Hoe dan ook, we konden het voortreffe
lijk met elkaar vinden, hadden een span
nende tijd op de Nieuwsdienst en – in alle 
bescheidenheid – we droegen ons steentje 
bij aan het stormachtige succes van de 
krant in die tijd. 

Vergaderen deden we nooit. Wij bespra
ken de zaken tijdens een middagwandelin
getje van brug tot brug langs de Amstel. 
Een enkele keer pauzeerden we onderweg 
in café De Unie aan de Amsteldijk. 

Dat kwam ons op een ernstige schrob
bering van Van der Pluijm te staan: ‘Dit 
kan echt niet, de nieuwsdienst is al een 
uur onbemand.’ Hij zag over het hoofd dat 
Edie Peters en later Gijs van den Heuvel 
het fort zorgzaam bewaakten tijdens onze 
wandeling.

In 1981 nam Wim een jaar onbetaald 
verlof en trok met Anneke en de tienjarige 
JanWillem in een camper door Amerika, 
Canada en Mexico.

Na terugkeer werd Flipsen in 1983 cor
respondent voor de drie noordelijke pro
vincies en ging wonen in Leek. Hij was 
de godsganse dag bezig met de krant, hij 
schreef honderden stukjes over allerlei on
derwerpen. 

Hij was geen man van lange beschou
wende artikelen. Maar de manier waarop 
hij het correspondentschap invulde, 

Wim Phylipsen neemt (1981) voorlopig afscheid van de redactie om een jaar met zijn 
gezin door Amerika te trekken. Links Victor Lebesque.                  Foto Wim Ruigrok



Nieuwsdienst 
nieuwe stijl 
als duobaan

Op 4 januari overleed collega Wim 
Phylipsen, 80 jaar oud, voormalig 
correspondent, chef Nieuwsdienst 
en docent. Victor Lebesque was 
bij zijn uitvaart en schreef on-
derstaande necrologie. Jeroen 
Trommelen verdiept zich in per-
soonlijke herinneringen.

Wim Phylipsen, dementerend, overleden in ziekenhuis Deventer

Flipsen, van verslaggever tot docent
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‘Ik heb nog wel een huis voor je’, 
zei Wim Phylipsen begin jaren 

tachtig. Hij bedoelde zijn eigen huis in 
Ouderkerk aan de IJssel, even buiten 
Rotterdam. Een geschakelde woning 
met hoge vide en een imponerende 
glazen achterwand die overliep naar het 
terras aan het water. Vrij zicht over de 
weilanden, zo ver het oog reikte. Wim 
ging met zijn gezin een jaartje reizen in 
Amerika. Als ik behoefte had aan een 
huis, kon dat voor een bescheiden be
drag worden geregeld. Daar hoefde hij 
niets aan te verdienen, dat sprak vanzelf. 
Zo woonde ik als beginnend verslag

gever een jaar lang ver boven mijn stand 
in een forensendorp in het groen. Mijn 
enige taak was om de goudvis te voeren. 
Die ging gelukkig snel dood.

Ik heb me vaak afgevraagd hoe Wim 
het eigenlijk uithield op de Amster
damse redactie. Hij als geboren Rot
terdammer; simpel en recht door zee, 
allergisch voor kapsones en divagedrag. 
Als we het daarover hadden – wat niet 
vaak gebeurde – haalde hij zijn schou
ders op en zei iets Rotterdams in de 
sfeer van ‘gewoon doen en niet zeiken’. 
Als nieuwsdienstredacteur, wat nu Chef 
In zou heten, moest hij de krant vol zien 
te krijgen en daarmee uit. 

Journalistiek stelde hij geen grote eisen. 
Misschien was dat zijn natuurlijke rol 
in het Amsterdamse theater vol diva’s; 
halve liters Heineken en whisky met ijs 
uit bevro ren koffiebekertjes: op het eind 
van de middag begon hij te roepen dat 

het speelkwartier voorbij was, en dat er 
gewerkt moest worden.
 Zijn vrouw Anneke werkte bij de 

vakbond en Wim was zelf ook van de 
solidariteit. Niet in theorie, maar in de 
praktijk. Na de Amsterdamse redactie 
werd hij correspondent in NoordNeder
land. Wat zou er met hun mooie huis in 
Ouderkerk aan de IJssel gebeuren? Dat 
was al opgelost, vertelde Wim nuchter. 
In een rijtjeswoning in een nieuwbouw
wijk in het Groningse Leek woonde 
iemand die naar Ouderkerk wilde 
verhuizen. Hun huizen zouden ze sim
pelweg ruilen, met gesloten beurs. Niet 
over nadenken, gewoon doen, verder 
geen gezeik. 
 

Jeroen Trommelen

trok een wissel op zijn gezondheid. 
Toen hij vervolgens van Amsterdam niet 
de erkenning kreeg die hij volgens hem 
had verdiend, raakte hij gebrouilleerd met 
de krant. 

De laatste jaren tot zijn pensioen in 1998 
werd hij gedetacheerd bij de journalisten
opleiding van professor Harry Lockefeer 
aan de Rijksuniversiteit van Groningen. 
Wim Flipsen, de journalistieke buffelaar, 
leerde eerstejaarsstudenten journalistiek 
de kneepjes van het vak.

In 2000 kreeg Wim een ontsteking in 
zijn hoofd waaraan hij een hersenbescha

diging overhield. Door zijn ziekte moest 
hij een nog groter beroep doen op Anneke 
dan hij al deed. Maar in 2008 kreeg zij 
een herseninfarct, moest naar een verzor
gingstehuis en Wim bleef alleen thuis. 

Hij bracht veel tijd door achter de com
puter, keek naar conférences van Youp 
van ’t Hek en luisterde naar muziek van 
het Rosenberg Trio. Meerdere keren per 
dag controleerde hij zijn financiële situ
atie. Hij ging een paar keer op reis met 
de Zonnebloem; hij nam lessen Spaans 
en maakte in 2006 met zijn zoon een reis 
door ZuidSpanje.

In 2017 kreeg Wim de diagnose vascu
laire dementie. Zijn toestand ging snel 
achteruit en hij werd in december 2017 
opgenomen in een gesloten dementieaf
deling in Deventer.

Wim werd begraven vanuit de mooie 
twaalfdeeeuwse kerk in Midwolde. Er 
waren een vijftigtal mensen bij zijn begra
fenis. Journalistiek Nederland werd ver
tegenwoordigd door slechts één persoon. 
Het laatste nummer dat in de kerk werd 
gedraaid, heette Morgen ben je dood van 
Youp van ’t Hek.

Victor Lebesque 



Gewoon doen, verder geen gezeik

Bart Jungmann blije postbode

Bart Jungmann in tenue en met volle 
fietstassen voor het Leidse Centraal Sta-
tion, op weg naar wijk 1110. 

Foto Jacques de Jong

Wat zag fotoknar De Jong woensdag
middag 16 januari rond half twee 

door zijn lens? Ik vermoed een schraal
hans in een jack van PostNL. Onder hem 
een dienstfiets, zo zwaar beladen als een 
vrachtschip.

Aan dit fotomoment ging een mail voor
af. Jacques had gehoord dat ik iets geks 
deed, buschauffeur of zoiets. Hij beëin
digde zijn digitale post met de dwingende 
boodschap ‘Vertel’.  

Het oranje jack verraadt al dat het zoiets 
is geworden. Sinds een maand of vier be
zorg ik analoge post die vooral bestaat uit 
gidsen en glossy’s, een verrassend aantal 
ansichtkaarten en vermoedens van bekeu
ringen. O ja, op zaterdag de AH Bonus. 
Een sociaaldemocratische postbode met 
lef zou die overboord kieperen. 

Van dinsdag tot en met zaterdag meldt 
ondergetekende zich om half een op het 
depot voor zijn wijk(en). Sorteert de post, 
start de app, checkt en scant de pakketjes, 
en laadt zijn schip vol. 

Piek en daldagen wisselen elkaar af. 
Op een piekdag ploegt mijn schip door de 
klinkers van Leiden. 

Waarom postbode? Doordeweekse da
gen blijken een vast ritme nodig te heb
ben. Schrijven gaat beter en sneller als je 
weet dat er nog een taak wacht. Dat die 
taak bestaat uit postzakken, komt door 
vroeger. In het leven van de peuter is de 
postbode de eerste werkmens. Mij leek 
dat destijds ook wel wat, postbode. Ik 
vervul dus mijn eigen kinderwens.

Is het leuk? Ja, het is erg leuk. Veel col
lega’s zijn leuk. Als ze dat niet zijn, zijn 
ze op een leuke manier eigenaardig. Leuk 
is het ook om opeens een functionaris in 
het openbare leven te zijn. De postbode is 
een graag geziene gast die men groet. En 
het geeft veel voldoening. Van start met 
volle zakken en finishen met lege zakken. 

Zo, De Jong heeft op zijn knopje ge
drukt. Gauw de 1209 afmaken en dan 
terug naar het depot voor de 1110.

Bart Jungmann    


