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Familie
A L JAREN werk ik ontspannen aan de geschiedenis van mĳn

familie. Dat eist veel onderzoek, ook al omdat er nauwe-
lĳks gegevens overgeleverd zĳn. Lastig, want ik schrĳf liever
dan dat ik in archieven grasduin.
Maar ik moet. Het gaat me om de feiten. Alleen zo kan ik mĳn

voorouders recht doen die misschien meer
een plaats in de geschiedenis verdienen
dan de oplichters en bedriegers van wie we
bĳ geschiedenis op school te horen kregen.
Mĳn voorouders waren boeren in de Gro-

ninger ommelanden, dacht ik, totdat ik
een spoor vond dat naar Veenhuizen leid-
de, de kolonie in Drenthe die deel uit-
maakte van het plan van Johannes van den
Bosch om de woeste gronden in het noorden des lands te laten
ontginnen door de vele armoedzaaiers die Nederland na het
vertrek van de Fransen telde.
Van den Bosch was de man van het Cultuurstelsel in Neder-

landsch-Indië dat ‘inlanders’ dwong voor de Europese markt te
werken, zodat Nederland er grof aan kon verdienen. Multatuli
heeft de uitwassen van het systeem in de Max Havelaar bloem-
rĳk beschreven.

In Veenhuizen bleek zich een voorvader van mĳ op te houden
die er als adjunct-directeur was aangesteld. Het was de eerste
keer dat ik op zoek naar mĳn familie de brede heirweg van De
Grote Geschiedenis kruiste.

Vanaf dat moment begon ik er schik in te krĳgen. Ik had het
niet verwacht. Ik had me er al bĳ neergelegd dat ik alleen maar
naamlozen zou ontmoeten, en nu deze held, wiens naam in de

annalen was geboekstaafd!
Daarna hield het niet meer op. Ik viel van

de ene verbazing in de andere. Te veel om
op te noemen, nou ja, eentje dan. Een
zoon van een onderdirecteur in een ándere
kolonie, Ommerschans, mocht in 1823 naar
de nieuwe landbouwschool in Wateren.
Het was de allermodernste van Europa. De
revolutionaire ideeën van de Verlichting,

van Jean-Jacques Rousseau en anderen, werden daar in Drenthe
op pedagogisch verantwoorde wĳze in praktĳk gebracht.

Mĳn verhaal is nog lang niet af, maar zolang er voor mĳ zoveel
te ontdekken valt, ga ik door. Geschiedenis, zo leert mĳn on-
derzoek, moet je doen.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

L euke binnenkomer: ‘Sinds we te ho-
ren hebben gekregen wie de hoofdre-

dactie op het oog heeft, verkeren we in
een collectieve verdoving. Het is alsof je
van een lomschool de onderwĳzeres in
macramé en nuttige handwerken weg-
plukt om directeur van een gymnasium te
laten worden. Dat is de Umwertung aller
Werte. De hoofdredactie van de Volks-
krant legt de rode loper uit voor een kam-
pioene lichtgewicht.’

Barbara van Beukering citeert in Ele-
gance deze maand de redactie van de
Volkskrant toen bekend werd dat zĳ als
chef Magazine zou worden aangesteld,
opvolger van Jan Tromp, ‘een zeer gere-
nommeerd journalist, maar wel een tikkie
ouder en nogal old school’.
Met name de vrouwen bĳ Magazine za-

gen haar niet zitten wegens haar verleden
bĳ onder andere Veronica, TROS Aktua
en BLVD. Pieter Broertjes nam haar des-
ondanks aan. Van Beukering leidde het
Magazine van 2002 tot 2007, waarna ze
als hoofdredacteur overstapte naar Het
Parool.
In haar column in de glossy Elegance

schrĳft ze over het ‘krabbenmandeffect’,
waarom vrouwen elkaar zo hard veroor-

delen, jaloers zĳn, vals praten over soortge-
noten en elkaar succes misgunnen in plaats
van gunnen.
‘Je zou denken dat de vrouwen op de re-

dactie blĳ moesten zĳn met mĳn komst. Ik
was vĳfendertig, bomvol energie en was
hoofdredacteur geweest van AvantGarde en
BLVD Maar niets bleek minder waar. Toen
een van de vrouwelĳke redacteuren er lucht
van kreeg dat ik de redactiebaas werd, be-
gon het protest. Ik zou te jong zĳn, te blond,
te licht. De redactie keerde zich tegen mĳn
aanstelling en stelde een verklaring op die
werd voorgelezen tĳdens een vergadering
waarbĳ de hoofdredacteur van de Volks-
krant aanwezig was. De brief lekte uit zodat
ik van tevoren wist hoe de vlag erbĳ hing.
Het was niet makkelĳk om aan deze baan te
beginnen en het bleek een moeizaam proces
om de vrouwelĳke redacteuren voor me te
winnen.
‘Een vrouwelĳke journalist schreef in die

tĳd dat ik een ''overrĳpe blondine was die
haar baantje bĳ Volkskrant magazine te
danken had aan haar nachtelĳke avonturen
met Martin Brill en Matthĳs van Nieuw-
kerk''. Terwĳl ik godbetert zeven sollicita-
tierondes had doorstaan.’
Het is toch nog goed gekomen met Barba-

ra. Ze restylede het magazine tot genoegen

van iedereen en maakte vĳf jaar vol.
Waarna de vrouwen bĳ Het Parool
haar met open armen als hoofd-
redacteur ontvingen, in tegenstelling tot
de mannen, wier waardering zich be-
perkte tot het ‘leuke bloesje’ dat ze aan
had. Ze bleef er acht jaar.

Opmerkelĳk: in februari 2018 werd ze
uitvoerig geïnterviewd door Volkskrant
Magazine en zaterdag 4 juli had zĳ daar
een verhaal over haar eigen boek Je
kunt het maar één keer doen, een zoek-
tocht naar het laatste taboe, de dood.

JqJ

Krabben bĳ het Magazine

https://volksknar.nl
https://www.wiewiewie.nl


Rolf Bos Foto Jacques de Jong

Ik kreeg een bore-out, zo saai was het
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snel een pagina maken. Mooiste: een
laat stuk van Willem Vissers over een

Champions Leaguewedstrĳd, net voor de
deadline afgelopen. Bám, met Gĳs van
den Heuvel op twee schermen snel een
kop maken, tekst passend maken,
onderschrift bĳ de heet-van-de-naald-foto
van Guus Dubbelman – en klaar.
‘Het liefst was ik na mĳn terugkomst nog

iets in de verslaggevende sfeer gaan doen,
of terug naar de redactie Buitenland. Maar
de leeftĳdsopbouw ging daarbĳ een rol
spelen. “Op Buitenland zit al een aantal
60-plussers”, kreeg je dan tussen neus en
lippen te horen, het werd natuurlĳk nooit
hardop gezegd. Dacht ik: fuck jongens, ik
loop de marathon nog als een 45-jarige, ik
ben nog nooit ziek geweest, ben nog eager
as hell, waar slaat dit op. Maar goed, dan
zeggen ze dat ze ervaring op de eind-
redactie nodig hebben, het grote overzicht,
blablabla.
‘In 2018 kwam er een goeie regeling, ik

denk: daar maak ik gebruik van. Ik had
nog wat ideeën voor grote verhalen, ideëen
voor twee boeken. Ik ging na mĳn vertrek
meteen terug naar Jeruzalem voor een
oude wens, waar ik als correspondent
nooit aan toegekomen was: langere tĳd in
de Al Wad-straat in de oude stad kĳken
waar de drie grote geloven dagelĳks door-
heen krioelen, een religieus mĳnenveld
kortom. Hoe gaan die mensen met elkaar
om? Heeft in De Groene gestaan.
‘Voor de NRC heb ik ook een en ander

gedaan, bĳvoorbeeld over de pulpboekjes
die de Koninklĳke Bibliotheek sinds kort
in de collectie opneemt. En dan ben ik nu
bezig met een boek waarin veel van mĳn
werkzaamheden – sport, Midden-Oosten,
Duitsland – samenkomen. Deadline 2022.
Athos, de autonome monnikenrepubliek in
Griekenland, waar ik al veertig jaar over
de bergpaden sjouw, daar wil ik ook iets
mee gaan doen.’

Los van de verschillen op de redactie,
welke veranderingen in de Nederlandse
samenleving nam Rolf waar bĳ terug-
komst?
‘Dankzĳ internet was ik in Israël en

Berlĳn minder ver weg van dat Nederland
dan een oudere generatie correspondenten.
Jan Luĳten, Paul Brill, Jan van der
Putten – die waren pas echt weg. Die
kregen af en toe een dik plastic pak oude
Volkskranten per post toegestuurd.
‘Toen ik net in Israël was, kwam de iPad

op de markt. Wát een uitvinding! Daarop
kon je elke dag de Nederlandse kranten
lezen. De afstand tot Nederland was dus
veel kleiner geworden. Ik ontving Neder-
landse televisie, keek ’s avonds soms naar
DWDD, Ajax. Je was ineens dus niet meer
zo heel erg ver weg van huis.
‘De overgang van Jeruzalem naar Berlĳn

was best groot – het gebeurde ook nog
eens in de winter, goh wat is het 's winters
lang donker in Berlĳn. De Nederlandse en
Duitse situatie zĳn verder natuurlĳk heel

vergelĳkbaar. De landen zĳn toch neefjes
van elkaar, of we willen of niet. Duitsland
is alleen wat formeler, en dan die auto-
riteitentaal: vul daar maar eens een
belastingformulier in.
‘Fĳn gewerkt in Duitsland, duizenden

kilometers op de Autobahn afgelegd, met
Daniël Rosenthal naast me, met wie ik
trouwens ook op het voormalige vliegveld
Tempelhof rondjes ging wielrennen. De
eerste Pegida-demonstraties in Dresden,
en dan om negen uur ‘s avonds met de
laptop op zoek naar een Kneipe om je stuk
via wrakkige wifi door te kunnen sturen.
Dat is toch het mooiste wat er is, in een
uurtje 750 woorden tikken en die dan op
tĳd bĳ de krant krĳgen. Ook die rush mis
je natuurlĳk als je op een eindredactie zit.
‘Wat ik nog wel kwĳt wil: voor jouw

generatie zeker, maar ook voor de mĳne
was het vrĳ makkelĳk ingang te vinden in
de journalistiek. Een vaste aanstelling had
je zo. Anno nu is het moeilĳk er een
bestaan in op te bouwen. De tarieven die je
krĳgt als freelancer, ik maak dat nu zelf
mee. Als je er echt van moet leven, is het
volgens mĳ bĳna niet te doen. Dit gaat
ook, vrees ik, niet meer veranderen, ik heb
geen idee of de coronacrisis de situatie nog
gaat verergeren.
‘Uiteindelĳk blĳft, vrees ik, bĳ de

kranten een kleine kern in vaste dienst en
alles eromheen is losse medewerker. Als je
een gezin wilt stichten, een huis wilt
kopen, pensioen opbouwen, moet je veel
dingen aanpakken en nog snel en wellicht
minder zorgvuldig werken ook, wil je een
beetje omzet draaien. Jullie zouden eens
moeten navragen of er weer mensen in
vaste dienst komen, nu een groot contin-
gent goed betaalde oudgedienden bĳ de
krant met pensioen gaat. Ik vrees dat dat
niet een op een gebeurt.’

Rolf heeft drie hoofdredacteuren
meegemaakt: Harry Lockefeer, Pieter

Broertjes, Philippe Remarque. Pieter
Klok net niet meer.
‘Klok is een prima gast, die fietst ook.

Lockefeer was erg afstandelĳk, Broertjes
zat er bovenop, die wist wanneer je
kinderen jarig waren. Remarque, tsja, die
kon op de avond van 1 januari over de
redactie lopen zonder iemand de hand te
schudden. Heeft misschien met dat nieuwe
Belgische systeem te maken waarbĳ je
trouwe onderofficieren op cruciale plekken
neerzet, die uitvoeren wat jĳ wilt. Dan ben
je zelf minder onder het voetvolk. Maar het
kan ook een karakterdingetje zĳn.
‘Er wordt nog steeds een prima – maat-

schappelĳk heel brede – krant gemaakt,
ziet er mooi uit. In mĳn begintĳd maakten
we ook goede kranten, iedere tĳd krĳgt de
krant die zĳ verdient, maar die vanzelf-
sprekendheid van weer een opening over
de FNV – die is godzĳdank weg.
‘De Volkskrant produceert minder

kleurplaatjesjournalistiek dan andere
kranten: vanaf de redactie het zoveelste
bĳeengescharrelde persbureaustuk over
Trump maken.

‘Het mooiste aan de journalistiek vind ik
met een kladblokje of een camera ergens
op een hoekje van de straat te gaan staan:
fly on the wall. Ik heb godzĳdank vaak op
die hoek mogen staan. De spanning van
een oorlog in Gaza, terwĳl je daar loopt als
er Israëlische bommen vallen. De cata-
comben na afloop van een Olympische
marathon in Athene, vol moegestreden
hardlopers. Die nieuwsgierigheid vertalen
in mooie woorden en dat overbrengen op
de lezer. Je moet als krant ernaartoe, erbĳ
zĳn.
'Dus, mein lieber Pieter Klok, je mag

nooit bezuinigen op correspondenten,
fotografen en verslaggevers. En het liefst
in vaste dienst – of met een heel goed
contract.’

Maurits Schmidt

Rolf Bos aan het werk in de Gazastrook. Foto Guus Dubbelman
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6000 woorden
MĲN EERSTE doorwaakte nacht moet in april 1960

zĳn geweest, kleumend op de kille grond in de
portiek van de Nieuwe Muziekhandel in de

Leidsestraat, om 's ochtends als eerste bĳ de voorverkoop
het goedkoopste kaartje op rĳ B van het Concertgebouw
te bemachtigen. Dan keek je, links of rechts pal voor het
podium, weliswaar direct in de schĳnwerpers, maar je zat
op vĳf meter van Miles Davis en John Coltrane.
Eind jaren zestig was ik verslaggever annex jazz-

recensent bĳ Het Parool. Het Amsterdamse avondblad
probeerde toen nog hyperactueel te zĳn, dus wanneer ik
naar een jazzconcert in Paradiso was geweest, toog ik na
afloop naar de Wibautstraat om in een verlaten redactie-
zaal diep in de nacht mĳn stukje te tikken.
Later zat ik als redacteur bĳ de Haagse Post en daar

was het nachtbraken bĳna tot een professionele kunst
verheven. Vooral wanneer we in duo-bezetting een
coverstory gingen schrĳven, stelden wĳ er een eer in om
‘s avonds tegen elven aan de slag te gaan, elkaar afwis-
selend achter de schrĳfmachine, terwĳl de ander in
decimeters hoge stapels aantekeningen en documenten
naar de kleurrĳkste quotes en de bezwarendste feiten
zocht.
De bevrediging was enorm als we bĳ het ochtendgloren

de kopĳvellen met zesduizend woorden hadden gevuld.
Of als we waren doorgeschoten naar veertien of zestien
velletjes en voorzagen dat we met de eindredactie in de
slag moesten om zeven of acht HP-pagina’s te claimen.
Nadien deed ik er vooral eindredactie maar dat garan-

deerde geen ongestoorde nachtrust. Het fameuze duo
Nypels & Tamboer schreef zĳn baanbrekende verhalen
weliswaar geheel op eigen kracht (in hun beleving nam
ik de kopĳ steevast in ontvangst met de woorden:

‘Ongezien te lang’), maar Ischa Meĳer
was een heel ander geval.
Zĳn nachtelĳke scheppingsproces

hield in dat hĳ onze peperdure
kopĳvellen (vier kopieën zonder
carbonpapier) bĳ de eerste tikfout
onmiddellĳk uit de schrĳfmachine rukte
om overnieuw te beginnen. Ischa had ook de
vaste gewoonte mĳ iedere drie kwartier te bellen. ‘Dit is
mĳn eerste zin. Want vind jĳ?’ Gelukkig kon ik meestal
antwoorden dat het een prima binnenkomer was, maar
dat belette hem niet om een velletje verder opnieuw
telefonisch bevestiging te zoeken.
Ik had er, als vitale dertiger, geen grote moeite mee.

Mĳn devies was toen al: het gaat erom wat uiteindelĳk in
de kolommen komt. Sterker nog, ik nam Ischa’s
gewoonte in zekere zin over. Ik werd een keer midden in
de nacht wakker en besloot spontaan Lieve Joris te
bellen, die voor de HP met een groot verhaal bezig was.
Nog jaren later herinnerde ze mĳ eraan dat mĳn
telefoontje precies op het juiste moment kwam; ze was
bĳ het schrĳven ernstig vastgelopen.
Mĳn laatste nachtwerk was, denk ik, tĳdens de Eerste

Golfoorlog op 24 februari 1991. Volgens afspraak werd
ik, als dienstdoende adjunct, om een uur of half twee
door de chef Nacht uit mĳn slaap gebeld: operatie Desert
Storm, de grondaanval, was begonnen. Ter redactie
beleefde ik mee hoe de Volkskrant als enige ochtendblad
het grote nieuws in zĳn complete oplage wist mee te
nemen.
Ik denk nog geregeld met journalistieke weemoed aan

die nacht terug, vooral wanneer ik zie dat de tegen-
woordige Volkskrant op zaterdagochtend in de papieren
krant weer eens geen letter heeft over een
eredivisiewedstrĳd van vrĳdagavond.

Bert Vuĳsje


