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Prijs voor Bart Dirks
�

Ter ere van De vĳfde Beatles
Collega’s Paul Onkenhout en John Schoorl staan te swingen voor het Beatles-monument in Hillegom, waar The Beatles op 5 juni 1964 hun eerste opreden hadden in
Nederland. De twee promootten er zaterdag 31 oktober hun boek De vĳfde Beatles.
Daarin portretteren ze 64 mannen en vrouwen die onlosmakelĳk verbonden zĳn
met John, Paul, George en Ringo. De een ging met de band de Amsterdamse wallen
op (Maup Caransa), een ander was jarenlang hun manager (Brian Epstein), een derde
rookte als eerste marihuana met ze (Bob Dylan). Volgens de uitgever is het ook een
alternatieve geschiedschrĳving van de popcultuur na 1960.
Foto Willem Brand/Haarlems Weekblad

Dante
I

K LEES een boekje, een prachtig vormgegeven boekje van
Dante over de volkstaal. Zijn volkstaal was het Italiaans.
Geschreven werd er in zijn tijd, die we gemakshalve
samenvatten met het woord ‘middeleeuwen’, in het Latijn.
Niet alleen in Italië, maar in heel Europa.
Kunnen we het ons nog voorstellen? Ik denk het niet, maar
laten we het eens proberen. Probeer je voor te stellen dat
er vandaag de dag een intellectuele bovenlaag in Nederland
zou zijn die Latijn schreef – en sprak. Het zou ongetwijfeld
een minderheid zijn, een elite.
Hadden die lui enige invloed? Ik denk
het niet. Ik denk dat geleerde latinisten
in Europa alleen elkaar bereikten en dat
maakt Dante nog bijzonderder. Hij wilde
iedereen bereiken, ook minder
geletterden.
Ruim zevenhonderd jaar later bereikte hij mij. Ik moest
en zou De Goddelijke Komedie lezen, wat maar niet lukte,
zelfs niet nadat Louis Houët mij op een gesproken versie
had gewezen. Op alle autoritten beluisterde ik daarna
cassettebandjes waarop Dante sprak als de actrice Diane
Lensink.

De Volksknar feliciteert collega
verslaggever Bart Dirks, die vorige
maand de Persprijs Rotterdam heeft
gekregen voor zijn reportage in de
Volkskrant over de Rotterdamse
probleemwijk Carnisse op Zuid. De
jury noemt het een ‘gedegen en
mooi geschreven reportage’ over
pogingen het tij in de wijk te
keren. Guus Dubbelman maakte de
foto’s bij het stuk. De prijs werd
uitgereikt door juryvoorzitter Inez
Weski in debatpodium Arminius in
Rotterdam. Er waren in totaal 22
inzendingen. Het was de laatste
keer (geldgebrek) dat de Persprijs
Rotterdam werd uitgereikt.

Leuk om te weten, maar boeiender is de vraag hoeveel
mensen ruim zevenhonderd jaar geleden in Italië de Divina
Commedia lazen. Geen idee. Wel weet ik dat Dante met
zijn volkstaal mede bijdroeg aan een revolutie, de Renaissance, die het leven in Europa ingrijpend veranderde.
De vraag rijst hoevelen van ons zich nog met dit Europese
verleden inlaten. Er wordt over geklaagd. Behalve de
historicus Mark Rutte en koning Willem-Alexander – en
Thierry Baudet natuurlijk – is er in Nederland geen
autoriteit meer te vinden die het verschil tussen de achter
ons liggende eeuwen kent. Hongersnoden in de dertiende,
slavernij in de zeventiende of was het in de
achttiende? Welvaart in de negentiende?
Een handvol opvoeders maakt zich zorgen.
Moeten we niet aan de slag om aankomende
intellectuelen iets bij te brengen over hun
voorouders?
Het verleden is een ander land waar een
andere taal wordt gesproken. Welke? Geen Latijn, maar ook
geen eigentijds Nederlands. Maar welke taal dan wel?
Zolang ouders en hun kroost niet in taal geïnteresseerd
zijn, zal ook het verleden ze worst wezen en vergeelt de
Goddelijke Komedie nog verder.
Willem Kuipers
wiewiewie.nl
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‘Je leert een land
pas goed kennen
in het zorgsysteem.
Zoals nu ook
met corona.’
⊳ Woudstra, Martine Breunesse – naar
Brussel.’
Oscar: ‘Er is een gezegde onder correspondenten: vertrekken is gemakkelĳker
dan in Nederland terugkeren.’ Willemĳn:
‘Ook tussen de landen onderling hoor.’
Oscar: ‘Haye Thomas had de stelling: je
moet als correspondent in elk geval één
keer door alle seizoenen heen, om te weten
waar je bent, grond onder je voeten te krĳgen. Enfin, in Zeeland kregen we, zeker in
2017, een bigger bang for the buck, als het
om een huis gaat. Die gekte in de Randstad
was toen al op gang; voor dit geld zouden
we niet verder gekomen zĳn dan vĳftig
vierkante meter.’ Ondanks zĳn hoofdredactionele pensioentjes? Oscar: ‘Daar
moet je je, na die korte periodes, ook niet
te veel van voorstellen. En pas toen ik naar
Amerika ging, maakte Harry me klasse 1
extra. In Brussel was ik heel lang tweedeklasser. Harry was een krent.’
Wat was voor Oscar de frappe bĳ terugkomst? ‘De sporen van mezelf als tiener in
Middelburg. De plekken waar je voor het
eerst vree, danste, blowde, maar ook minder aangename herinneringen. Vlissingen
lag me beter, daar ga ik ook liever heen.
Hier in het dorp telt de kwaliteit van je
huis, ruim en rustig. En – bewuste keus –
het strand dichtbĳ. Je kent de mensen uit
het dorp; die vraag je bĳ het opknappen
van je huis.
‘Maar je bent, eenmaal terug, ook altĳd
nog met één deel van je hersens in het buitenland. Als Amerika, China of Gaza in het
nieuws is, weet ik meteen waar het over
gaat. Ik ben op die plekken geweest.
‘Wuhan: ik wist onmiddellĳk dat corona
niet in China zou blĳven, met de internationale contacten van die stad, de grote
Franse auto-industrieën daar. Altĳd volle
vliegtuigen, dat moest zich wel verspreiden.’ Willemĳn: ‘Je deed daar alles met de
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mensen mee. Chinees praten lukte aardig, Oscar at
hond, voor een artikel. Met
koriander en een Heinekenbiertje lukte dat wel.
Als ik schildpaddensoep
wilde, sneed een man op
straat zo de kop en de pootjes van een levende schildpad af.’ Oscar: ‘Je leerde er je gemakkelĳker verplaatsen. Dat raak je nooit meer
kwĳt.’
Terug zĳn betekent dus ook in je herinnering leven. Oscar: ‘Mĳn column in de PZC
is gestart na een interview met mĳ in die
krant over het Chinaboek. Het gaat over van
alles. Corona en de arbeidsmigratie. Er komt
hier op Zuid-Beveland geen appel of peer
van de boom zonder de Poolse plukkers.
Hugo de Jonge wil hun aantal quoteren.
Dat is in Zeeland zeer omstreden. Ze zĳn
hier meer dan nodig. We hebben in dit dorp
vĳf gezinnen uit Syrië, Palestina, Soedan.
De meeste doen het hartstikke goed. Graag
gezien. De economie draait erop.’
Dat is dus een van die nieuwe aspecten
die je aantrof na terugkomst. Oscar: ‘Zeker! Dat verraste me dan ook in hoge mate.’ Willemĳn: ‘Volgens mĳ zĳn die migranten hier gelukkig. We kennen één gezin van nabĳ; ze zĳn moeiteloos opgenomen, al kan ik niet in de ziel van alle
Grĳpskerkenaren kĳken. Als ik met een
Syrische moeder door Middelburg loop, is
het zeven keer: “Hé Rihab, hoe gaat het”.
Voor mĳ een teken dat ze heeft wortelgeschoten.’ Oscar: ‘Natuurlĳk speelt heimwee een rol bĳ die mensen.’
Willemĳn: ‘Dat geldt voor mĳ ook. Dat
had ik al naar het vorige land waar we net
gewoond hadden. Een hele serie dus: waar
gaan we nu weer naartoe.’ Oscar: ‘Zo heb
ik absoluut heimwee naar China. Alleen

naar Amerika heb ik het nooit gehad. Leuk
om terug te gaan, weer rond te kĳken,
maar verder niet. Naar Nederland ook niet
trouwens.’
En toch hier teruggekomen. Willemĳn:
‘Ach, eens ben je overal en nergens thuis.’
Oscar: ‘Het zĳn ook zakelĳke overwegingen. Wat Willemĳn vorig jaar heeft meegemaakt: in Amerika waren we al failliet
geweest.’
Vertel? Willemĳn: ‘Ik heb een nog steeds
niet gedefinieerde kanker gehad. Die is
eruit gehaald, vorig jaar 21 oktober, we
hebben het net gevierd. Een verschrikkelĳk jaar. Het duurde lang voor ze wisten
wat het misschien kon zĳn. Ik werd met
ontelbare medicĳnen naar huis gestuurd,
goed voor afschuwelĳke bĳverschĳnselen.
En maar wachten, wachten: wanneer gaat
dat monster eruit. De artsen dachten op zeker moment: kan het asbestkanker zĳn. Ja,
misschien, we hadden in die ontzettend
smerige stad Sjanghai geleefd. Eén grote
bouwplaats. Auto’s.’
Oscar: ‘Onze mantra was: er zĳn geen
uitzaaiingen. Zo hielden we ons overeind.
En blĳ dat we hier waren. Je leert een land
pas goed kennen in het zorgsysteem. Zoals
nu ook met corona. Dat kun je medisch,
verzekeringstechnisch, sociaal-psychologisch zien: zĳn wĳ als land collectief in
staat tegenslag te verdragen. Bitterheid
eten, heet dat in China. Hier in Zeeland ligt
de vergelĳking met de watersnoodramp van 1953 zeer voor de hand. Tot �

⊳ voor kort althans deden we

ken met USA Today. Een uitstekende, breed toegankelĳke
nieuwskrant. De drie christelĳke kranten zĳn al die jaren
het dichtst bĳ zichzelf gebleven. Volkskrant en NRC zitten
steeds meer bĳ elkaar. Waarbĳ
NRC helemaal niet zo rechts
meer is. Eerder sociaal-liberaal.
Ja, meer dan de Volkskrant
zelfs. Soms heb ik dat gevoel.
De Volkskrant is niet meer herkenbaar zoals The Guardian
herkenbaar links is. Allang al
niet meer. Het verschil tussen AD en de
Volkskrant vind ik niet meer erg groot.
Behalve dat het AD wat breder inzet op de
entertainmentindustrie, zoals de Volkskrant het lichte deel van de cultuursector
vrĳ royaal doet. En het AD onder Jan Hoedeman – ex-Volkskrant – een heel goede
politieke redactie heeft. En een sterke regionale component. Zo is de onderzoekspoot
van de NRC ĳzersterk. De Volkskrant doet
nu dingen waar wĳ destĳds onze neus voor
ophaalden.’
‘De weekbladen, ach ja. We hebben De
Groene nog, Elsevier. Arendo Joustra
doet het wel goed. We zaten samen nog op
de politieke redactie van de Volkskrant, ik
kom hem, ook Zeeuw, hier nog wel tegen.
Vrĳ Nederland stelt niet veel meer voor.
Dat begon al toen ik er zat. HP zie ik helemaal niet meer. De weekbladen zĳn om
zeep geholpen door de uitdĳende bĳlagen
van de dagbladen. Nu zie je de coronatrend:
duizenden abonnees erbĳ. Bĳ NRC heeft
tegelĳkertĳd de omslag naar digitaal doorgezet, wat bĳ andere kranten al eerder was
begonnen.’

‘Het verschil tussen
AD en de Volkskrant
vind ik niet meer
erg groot.’

het goed in Zeeland, anders dan
in de rest van Nederland, dat
toch enorm loopt te hannesen in
vergelĳking met landen waar ze
het virus wel de kop in weten te
drukken. In het poldermodel
krĳg je de koppen niet zomaar
in dezelfde richting. Onze
woonstraat in China kom je nu
niet in zonder getest en getemperatuurd te zĳn.’
‘Daar staat tegenover dat het
zorgsysteem in Nederland heel
bĳzonder is. Ik heb net mĳn moeder verhuisd naar een verpleeghuis, maar die zit
er riant bĳ. Zeker vergeleken met zulke
huizen als in Amerika, Israël en China.’
Willemĳn: ‘Melle vertelde op foto’s van
Nederlandse verzorgingshuizen op internet mooie architectuur te zien, mooie tuinen. In Londen zĳn het allemaal dumpplaatsen uit de Victoriaanse tĳd.’ Oscar:
‘Dan snap ik dat Rutte Nederland een gaaf
land noemt. Dat zie ik dan wel. Maar ik zie
ook de overeenkomst met Amerika: voor
álles zĳn regels. Don’t do dit, don’t do dat.
In Amerika alles uit angst voor vervolging.
Hier omdat we naar een soort perfecte situatie streven. Jazeker, dat is zeker een verschil met de tĳd voordat we naar België
gingen. Het Nederland van de jaren tachtig
was chaotischer. Vuiler. Steden waren verwaarloosd. Zelfs achterbuurten hier zĳn nu
chic.’

Hebben jullie ook sociaal-psychologische veranderingen aangetroffen in de
volksaard? Oscar: ‘Hoe meer ik erover
lees, hoe minder veranderingen ik zie. Bĳ
Jan Blokker senior, en in de boeken met
zĳn zoons, zie je helemaal geen rationele,
beheerste, ingetogen Nederlanders. We
sloegen – en slaan nog steeds – elkaar om
de haverklap de koppen in. Grĳpskerke,
we hebben het tevoren even gecheckt, is in
de biblebelt een van de minst strenge dorpen. Inclusief onze migranten. Het eerste
Walcherse homohuwelĳk was hier. Franca
Treur komt van twee dorpen verderop, Aagtekerke. Dáár wordt literatuur geschapen.
Maar de SGP en de Christenunie vinden
hier dat er meer migranten toegelaten mogen worden. Dat vind ik toch een ontdekking. Daar kom je op de kern van een heel sociaal Nederland. Als je ziet wat hier gebeurt
aan vrĳwilligerswerk: indrukwekkend.’
Wat vinden jullie van de terreur van ultra-rechts op sociale media? Oscar: ‘Het is
een item, ja. Je merkt er hier niet zoveel
van. Natuurlĳk speelt het een rol. Maar wĳ
dromen soms nog in het Chinees, de Chinese radio staat hier aan. Het Amerika van
Trump is aan ons voorbĳgegaan, is onherkenbaar. Dat geldt inmiddels ook voor
Charles en Karin Groenhuĳsen, goede
vrienden: ze zĳn er echt door geschokt, geraakt.’

‘De huidige correspondenten in China vinden wat er nu in Nederland gebeurt op coronagebied schandalig. Totaal onverantwoord. Corona is het vergrootglas op een
wereld met dit soort problemen. Zelf denk
ik niet in complottheorieën, waar jĳ op
duidt met je vraag over ultra-rechts. Het
idee alleen al, dat het in China verzonnen
is om de wereld, come on! Dan begrĳp je
echt niet hoe het systeem werkt, hoe ze
denken. De serieuze media spelen er een
rol in: vergelĳk ze. Dat doe ik voortdurend. Je ziet veel overeenkomsten. Als je
me vraagt naar de kwaliteit van de serieuze

kranten hier, voor en na ons vertrek: allemaal steengoed. Ontlopen elkaar niet
veel.’
Welk medialandschap trof je aan, terug
in Nederland? Oscar: ‘Dat is groter geworden, overweldigend veel. Door de sociale
media, door de uitingsvormen van de
krant. Die heeft nu vier, vĳf kanalen, audiovisueel ook. Ja, dat zie ik wel met plezier. Je kiest zelf welk kanaal je gebruikt.
Je kunt ook toe met één krant. De Volkskrant, NRC. Ja, óók en zéker niet te vergeten, het AD.’
John Jansen van Galen noemde die krant
vĳftig jaar geleden al ‘geen vlees en geen
vis’. Oscar: ‘Dat ben ik dus nooit met hem
eens geweest. Ik heb het AD altĳd vergele-

Je hebt bĳ vĳf kranten gewerkt. Als je er
naar één terug moest, welke zou het zĳn?
‘Als hoofdredacteur in elk geval nergens.
Goh… ehhh… kiezen tussen twee liefdes.
NRC of Volkskrant?
Willemĳn: ‘Ojee! Torn between two
lovers…’
Oscar: ‘Nou, dan toch NRC.’
Willemĳn: ‘Ohôhô, je liegt dat je barst!’
Wil je nog een herkansing? Oscar: ‘Een
echte NRC’er ben ik misschien niet. Hoewel, van huis uit misschien toch, mĳn vader las altĳd Algemeen Handelsblad. Binnen de NRC heeft altĳd wel een groepje
Volkskrant-redacteuren gewerkt. Ik, Guus
van Holland, Michèle de Waard, Jan
Meeus. Tja, wat ik nu doe, die column in
de PZC, is al heel leuk. Mentaal heb ik
toch ook van de Volkskrant wel afscheid
genomen. Ik kom vooral namen tegen die
ik niet meer ken. Een paar oudjes nog.’
Laatste woord, Willemĳn? ‘Let’s eat!’
Oscar: ‘Israëlische uitdrukking hè. Make
war, let ’s eat.’
Maurits Schmidt
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Memphremagog
ls correspondent Utrecht, maar vooral als
A
fervent schaatser – drie keer per week honderd
rondjes op de ijsbaan en alle toertochten in de wijde
omgeving – kreeg ik in februari 1983 de
gelegenheid om de alternatieve Elfstedentocht in
Amerika te verslaan. Maar de jetlag aan het eind
van die trip zou me bijna de das omdoen.
Ik had de tip gekregen om met organisator Aart
Koopmans en nog een paar honderd schaatsers –
wedstrijdrijders en ‘toeristen’– voor duizend gulden
mee te gaan naar Newport op de grens van de
Verenigde Staten en Canada. En ik kreeg zowaar
toestemming van chef Sport Ben de Graaf.
De wedstrijd werd verreden op het meer van
Memphremagog, niet ver van Montreal, een
langgerekt waterlint doorsneden door de landsgrens,
met een naam die je na enig studeren nooit meer
vergeet. Er lag een laag ijs van dik vijftig centimeter. Voor het eerst was daar een baan geveegd
van honderd kilometer, voor die Hollanders. De
Amerikanen keken met stomme verbazing toe.
Speedskating deden ze daar niet, ijshockey wel, in
het stadion.
Tevoren had ik bij wijze van inleiding deelnemer
Jan Uitham geïnterviewd, een van de coryfeeën
onder de marathonrijders, een Fries uiteraard.
Favoriet was Jos Niesten. Maar winnaar werd Jan
Roelof Kruithof, niet zeer geliefd in het peloton, dat
tot dan toe bijna alleen uit bouwvakkers en boeren
had bestaan. Kruithof was architect, een intellectueel, maar tevens een fanatiek schaatser die
bovendien de modernste truken uit de kast trok om
te kunnen winnen. Fietsen op de rollenbank in een
koelcel was een van zijn geliefde trainingsmethoden. Hij was ook een van de eersten die reed

op de speciale ijzers van Franz
Krienbühl, de Zwitser die nooit
won, maar altijd met verbetering van het materiaal bezig
was, schaatspakken en ijzers.
Voor het wedstrijdverslag
kreeg ik assistentie van Max
Paumen, verslaggever van NRC. Geen
van beiden waren we van de Sport en de
einduitslag viel wat moeilijk te reconstrueren.
Eerste drie vermeld. Stuk doorgebeld. Vraag van
Frans van Schoonderwalt aan het bureau in
Amsterdam: hoeveelste is Jan Uitham geworden?
Hij had aan mijn interview gedacht.
Jezes ja, natuurlijk. Tiende.
Met Ben de Graaf had ik ook een sfeerverhaal
voor de zaterdag afgesproken. Ik zou me niet
hoeven haasten.
Woensdagavond steeg het hele marathoncircus op,
richting huis. Een nog steeds opgewonden gezelschap dat niet om gespreksstof verlegen zat.
Uitgerekend op het moment dat ik dacht te kunnen
slapen, zette de piloot de landing in.
Thuisgekomen wilde ik niets liever dan naar bed.
De jetlag sloeg toe.
Telefoon. ‘Met Ben de Graaf. Kun je je sfeerverhaal voor morgen maken?’
We hadden toch zaterdag afgesproken?
‘Ja, maar we hebben het nu nodig, er is ruimte.’
In het vliegtuig had ik wat aantekeningen gemaakt.
Het verhaal moest uit mijn uitgeputte tenen komen.
Vrijdagmorgen telefoon. Ben de Graaf, die ik niet
als de meest complimenteuze collega kende: ‘Goed
verhaal, jongen, er staat precies in wat de lezers
willen weten. Bedankt.’
Verbijsterd legde ik neer. Dit was me bij de krant
nog niet eerder overkomen.
Sindsdien kan Ben bij mij niet meer stuk.
Jacques de Jong
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