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De lessen van
Gerard Reĳn
Uit de afscheidstoespraak van hoofdredac-
teur Pieter Klok:
‘Mĳn bestaan bĳ deze krant heb ik volle-

dig aan Gerard te danken. Doordat hĳ op 1
oktober 2000 overstapte van Economie
naar Verslaggeverĳ kwam er voor mĳ een
plek vrĳ op Economie.

‘Drie lessen heb ik van Gerard geleerd:
1. Een goede journalist is een bescheiden

journalist. Die is niet bezig met zĳn eigen
positie, zĳn eigen rol, maar alleen met de
informatie die hĳ met zĳn lezers wil de-
len. Er zĳn weinig journalisten zo beschei-
den als Gerard.
2. De goede journalist houdt bovenal van

feiten. Hĳ laat zich nooit sturen door emo-
ties of een ideologische agenda. Hĳ wil
zĳn lezers slechts vertellen welke nieuwe
informatie hĳ heeft opgescharreld.
3. Een goede journalist is taai. Die blĳft

net zolang dezelfde vraag stellen tot hĳ
een bevredigend antwoord krĳgt. Het was
dan ook tekenend dat Gerard afscheid nam
met een interview met Pieter Zwart, top-
man van Coolblue, waarin hĳ diens duur-
zame ambities doorprikte.

‘Die taaiheid heeft Gerard ook als lid van
de ondernemingsraad laten zien. Als eer-
ste zag hĳ dat de positie van freelancers
bĳ ons bedrĳf verbetering behoefde.’
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Kaartlezen

Een Nederlands televisieploegje landt in Kopenhagen. Huurt
een auto om ermee, hoog over de Sont, Zweden in te rĳden. Be-
stemming is een plaatsje waar zal worden gefilmd.
De auto is uitgerust met een navigatieapparaat.
De chauffeur van de ploeg tikt de bestemming in.
Het apparaat wĳst de weg. Maar als ze er zĳn, na uren rĳden,

is niet te vinden waarvoor ze kwamen. Een ĳzergieterĳ. Die

blĳkt ergens anders in Zweden te staan, twee uur verder rĳden.
Ook in Zweden komen eendere plaatsnamen vaker voor.
Wie afgaat op navigatie via satellietverbinding, kan raar te-

rechtkomen. Eigen inzicht en een papieren kaart kunnen veel
kilometers schelen. En opleidingen in journalistiek zouden ook
aan kaartlezen kunnen doen. Een stagiair ter redactie van de
Volkskrant kwam elke dag op zĳn motorfiets uit Kampen naar
Amsterdam. Een redacteur vroeg hem naar een persbĳeenkomst
te gaan in Arnhem. ‘Je kan je kilometers declareren.’
De redacteur vroeg voor de zekerheid of de jongeman wist

waar Arnhem ligt. ‘Nee’, zei hĳ, ‘maar bĳ Zwolle staat Arnhem
aangegeven.’ De stagiair, die vanuit Amsterdam via Zwolle
naar Arnhem wilde rĳden, kreeg een spoedcursus kaartlezen.

Wouter Klootwĳk

Afscheid via het beeldscherm.
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