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Uit de oude doos (1)
VLAK BĲ de Dom in Utrecht bevond zich een winkeltje met

tweedehandsboeken. Ze kostten soms maar tien cent per
stuk. Meestal was de winkel dicht. Dan las je op de deur: Ben
even weg, kom zo terug.
Dat kon lang duren. Heel lang. Soms da-

gen. Daarom fietsten we er na schooltĳd tel-
kens weer heen om te zien of we eindelĳk
toegang tot die schatkamer konden krĳgen.
De Amerikaanse pockets in de etalage ver-

lokten je met zinnenprikkelende omslagen.
Zulke boeken móest je hebben. Vooral Ray-
mond Chandler, Dashiell Hammett en Mick-
ey Spillane beloofden je avonturen die hun
weerga niet hadden. Als literatuur zo sensueel aan de man ge-
bracht kon worden, moest het wel om iets gaan wat de verve-
ling voor ons pubers in een provinciestad verdreef.

Ik wist vaak niet wat ik kocht. Een zekere Simenon maakte
grote indruk op me en ik las alles van hem in puntgave Engelsta-
lige Penguins die Simenon voor mĳ tot een Engelse schrĳver

stempelden. Zĳn werk behoorde tot de ontdekkingen die je in
dat winkeltje deed. Heel andere koek dan de Tachtigers, Louis
Couperus of Aart van der Leeuw die we op school lazen.

Heel goed herinner ik me een boek van de mĳ onbekende Tho-
mas Merton. The Seven Storey Mountain heette het. Het omslag
beloofde heftig Amerikaans avontuur, maar het bleek om het le-
vensverhaal te gaan van een man die zĳn zondige leven – en hoe

zondig, daar had je in Utrecht geen idee van –
op zĳn zesentwintigste voor een Trappisten-
klooster had verruild, waar hĳ tot grote mys-
tieke hoogten opsteeg.
Ik heb het boek nog steeds, maar veel uit

die tĳd is verdwenen. Ik realiseer het me als
ik in de stromende regen bĳ de papierbak
sta en een doorweekte doos met boeken zie
die ik een voor een bekĳk, niet bĳ machte

ze tot leven te wekken, zo verzopen zien ze eruit.

Het laatste boek dat ik oppak is The Old Man and the Sea van
Ernest Hemingway. Ik aarzel even, maar laat dan ook dit mees-
terwerkje in de papierbak glĳden. Ik las het zestig jaar geleden,
maar ik heb het gevoel dat ik het nu pas begrĳp.

wiewiewie.nl

ROLF BOS beschrĳft
aanslag op Spelen
Palestĳnse terroristen gĳzelen op 5
september 1972 tĳdens de Olympische
Spelen in München Israëlische sporters.
Elf van hen, vĳf Palestĳnen en een
Duitse politieman komen om. De Spelen
gaan door. Rolf Bos schreef er het
haarfijn gedocumenteerde Een Duitse
zomer over (Alfabet Uitgevers).
Hieronder een fragment.

Zie ook pagina 4.

We schrĳven over het jaar 1972, maar
toch staat de geest van Adolf Hitler nog
steeds tussen de coulissen. Alleen al van-
wege het feit dat de Spelen van ’72 in de
fraai gelegen stad werden gehouden
waar hĳ vĳftig jaar eerder zĳn opmars
begon. Natuurlĳk waren de vergelĳkin-
gen met de ‘nazi-Spelen’ van
alom aanwezig in de artikelen in de aan-
loop naar ‘München 1972’.
De Duitsers kregen veel buitenlandse

journalisten over de vloer, die de oorlog
als kind of als jongvolwassene nog be-
wust hadden meegemaakt. De Zweedse
schrĳver Per Olov Enquist, als columnist
aanwezig in München, vreesde het al:
‘De talloze Duitslandhaters die er nog
steeds over de hele wereld zĳn, zullen

zorgvuldig elk detail noteren dat aan het
verleden herinnert...’
En ja hoor. De Amerikaanse journalist

Howard Cosell had zich nooit erg voor
zĳn Joodse afkomst geïnteresseerd, maar
eenmaal in München voelde hĳ zich ‘on-
gemakkelĳk’. Tĳdens de openingscere-
monie werd hĳ zich plots intens bewust
van zĳn Jood-zĳn: ‘I got a sense of
World War II and the days that preceded
it.’Hĳ was eerder al met Muhammad Ali
in Duitsland geweest, als verslaggever
van diens bokswedstrĳden, maar toen
was hĳ zich minder bewust geweest van
zĳn Joodse wortels. Nu, in München, lag
‘Dachau only 22 miles away’.

2022
Dus 2022 hebben we ook gehaald.
Nummer 374 van de Volksknar ligt
voor u.
Driehonderdvierenzeventig, sinds
maart 2005. Alleen vorig jaar al 21
edities. Toch een soort unicum, dit
blad, al zeggen we het zelf. Het
bestaat bĳ de gratie van de betrok-
kenheid van de pensionado’s.
Zoals bĳ elk blad van deze aard, is
het vinden van onderwerpen de
grootste uitdaging (uitdaging???
welnee, maar kost wel de grootste
inspanning). Dus heb je net weer een
boek geschreven, een lezing gegeven,
een interessante schnabbel gevon-
den, een kunstwerk geproduceerd of
de marathon gelopen, vertel het ons.
We maken er graag melding van.
Dit blad heeft duidelĳk een functie,
gezien de sympathieke reacties van
de lezers. Wat ons betreft gaan we
gewoon door, eens per keer.
Kortom, we wensen u en onszelf een
creatief en vooral gezond jaar toe.

Redactie de Volksknar

https://www.volksknar.nl
https://www.wiewiewie.nl
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J AN LUĲTEN (80) keerde, alweer
35 jaar geleden, terug na correspon-
dentschappen in Bonn (1970-‘79) en

Brussel (’79-‘86) voor negen jaar chef-
schap Buitenland. Daarna was hĳ zo uitge-
put dat Pieter Broertjes hem een sabbati-
cal gaf in plaats van de post Londen
waarop hĳ toen had gesolliciteerd: slacht-
offer van leeftĳdsdiscriminatie.

In 1996 begon hĳ bĳ boekenkatern Cice-
ro, de verbrede opvolger van non-fictie-
bĳlage Folio. De redactie - Han van
Gessel, Adriaan de Boer - werd versterkt
metWillem Kuipers, Michael Zeeman en
Paul Depondt. Na de VUT in 2002 eerst
voor De Groene Amsterdammer, omdat je
niet bĳ de krant mocht blĳven. Daarna ook
weer voor de Volkskrant. Jan had wel ver-
wacht dat hĳ door de Volksknar zou zĳn
uitgenodigd voor de special over doorwer-
kende pensionado’s. Dat doen we dus nu.
Hĳ heeft de laatste maanden bĳ de krant

‘een beetje naar’ gevonden: ‘Dat einde
was minder leuk, niet erg mooi. Begin
2002 spatte de hele Cicero-redactie met
een geweldige klap uit elkaar door een bi-
zarre ruzie tussen Michaël Zeeman enWil-
lem Kuipers. Waar het over ging, ik weet
het nog niet, al sla je me dood. Twee ego’s
die niet met mekaar door een deur konden.
Ik heb geen partĳ gekozen. De laatste drie
maanden hebben Adriaan en ik prettig sa-
menwerkend Cicero gemaakt. Uiteindelĳk

nam ik na die 38 jaar toch goed afscheid.
‘De huidige boekenredactie? Tja, ach ja,

ik heb er eigenlĳk geen mening over. Ieder-
een doet het op zĳn manier. Ze hebben nu
ook minder ruimte, geen eigen bĳlage, min-
der mensen.’

Duitsland is Jan Luĳten niet vreemd; hĳ
werd geboren in Krefeld. Zĳn vader keer-
de zich, vanuit de katholieke verzetsbewe-
ging onder leiding van de bisschop van
Münster tegen Hitlers euthanasieprogramma,
de massamoord op zieken en gehandicapten.
Hoe zĳn ouders daar terechtkwamen weet hĳ
niet; dat kwam thuis niet ter sprake. Vanaf
zĳn eerste jaar groeide hĳ op in Breda.
Hĳ wilde verkeersvlieger worden. Bĳ

een zweefvliegclub spatte de droom uit-
een: daar werd ontdekt dat hĳ steeds
bĳziender werd.
Op hetzelfde lyceum waarop ook Jan

van der Pluĳm had gezeten schreef hĳ in
de schoolkrant. Tegen de zin van zĳn ou-
ders werd hĳ journalist. Hĳ begon bĳ
Eindhovens Dagblad, inclusief cursus
journalistiek in Nĳmegen.
In 1964 kwam Jan bĳ de Volkskrant. Zĳn

studie politieke wetenschappen maakte hĳ
niet af. ‘Bĳ mĳn sollicitatie, nog op de
Nieuwezĳds, kwam ik Ineke Jungschle-
ger tegen, die ik nog van vroeger kende.
“Kom jĳ bĳ Manus van Wordragen?
Dan mag je wel oppassen, da’s geen ge-
makkelĳke.” Manus bleek verschrikkelĳk

aardig te zĳn. In 1986 volgde hĳ Paul
Brill op, die met Janny Groen naar Ame-
rika vertrok: gevoelige aderlating voor de
buitenlandredactie.

Hier past dan de vraag: Jan komt na ze-
ventien jaar terug in een hoe dan ook
veranderd landschap. Wat valt hem op?
‘Dat viel best mee. Ik heb er voor dit ge-

sprek over nagedacht: vond ik Nederland
zo veranderd in 1986? Eigenlĳk niet. Het
was wel een grote overgang, daar wind ik
geen doekjes om. Je leeft zeventien jaar
lang in een andere samenleving, andere
cultuur, zeker in Duitsland. Ook tussen
Vlaanderen en Nederland was flink ver-
schil. De eerste twee jaar in Brussel heb ik
nog samengewerkt met Kees Sikkink.
Aardige man, maar die had na twintig jaar
elke voeling met de Volkskrant verloren.
Dat voldeed niet meer. Dus ik nam de zaak
over.’

Nadat je een mooie prĳs in Duitsland
had gekregen.
‘Het Bundesverdienstkreuz eerste klasse.

Terugkomst rechtstreeks uit Bonn zou las-
tiger zĳn geweest. De verschillen zĳn nu
wat kleiner dan veertig jaar geleden. Als
correspondent moet je je toch aanpassen
aan je omgeving. De regels en normen
kennen: anders kun je niet functioneren.
Tegelĳk voor ogen houden dat je met de
nieuwsgierigheid van de Nederlandse

In Terug van weggeweest
spreken we Volkskrant-colle-
ga’s die na een buitenlands
correspondentschap zĳn te-
ruggekeerd in Nederland.
Brandende vraag: wat was
voor hen in de tussentĳd
hier veranderd en hoe rea-
geerden ze daarop?

Tekst en foto’s
Maurits Schmidt

Jan Luĳten waant zich in een wat vreemde wereld

Woke, ik weet niet eens wat het betekent
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Huishoudbeurs

E en krant van stand heeft een toneelrecensent, een filmrecen-
sent, een muziekrecensent die ook grammofoonplaten en

cd’s doet. Apart van oude kunstmuziek doet een tikje jonger ie-
mand popmuziek. Dan zĳn er medewerkers in vaste dienst of
los thuis, die boeken bespreken. En elke dag opnieuw schrĳft
iemand over wat gisteravond op tv was. Geen nauwkeurig ver-
slag maar vooral mening.
Een paar keer per jaar vertelt een vrouw over de aanstaande

overheersende kleur in de vrouwenmode en iets over de zoom in

de rokken, boven de knie of voor de verandering weer eronder.
Dan zĳn er nog bĳdragen over kunsttentoonstellingen, nationaal
en internationaal, en doet de krant verslag van het Boekenbal.
Maar nooit stuurt de chef Samenleving nieuwsgierige verslag-

gevers (m/v) naar bĳeenkomsten waar het dagelĳks leven nieu-
we vorm krĳgt. Komt de Huishoudbeurs in de krant, dan is het
lacherig. Een reportage over vrouwen uit de provincie in bloe-
menjurken, al vroeg in de ochtend op weg naar Amsterdam. In
de trein.
Welke trein? Nou gewoon, de trein die de verslaggever zelf

nam naar zĳn werk ter redactie. Dan pak je even wat kwebbe-
lende vrouwen mee, onderweg.
Dat moet anders, mompelde een collega. Hĳ nam de Huis-

houdbeurs ernstig. En zĳn werk serieus.
Wouter Klootwĳk

lezer moet kĳken en schrĳven. Dat
werd steeds moeilĳker. In die spagaat zit
je.’

Vooral in die tĳd dat links Nederland
nog erg anti-Duits was.
‘Ja. Ja, ja. Een clash van twee culturen.

Politici als Kohl werden thuis met veel
egards behandeld, ook door journalisten.
Hier tutoyeerde een groep linkse mensen
hem recht voor z’n raap in een televisie-
debat. Overigens, ik zei nog “meneer Van
der Pluĳm” tĳdens mĳn eerste jaren bĳ de
krant.
‘Maar terug naar de overgang: de ver-

schillen met Brussel waren voor mĳ klei-
ner bĳ terugkomst. Door de taal, maar ook
dankzĳ het voortdurende contact met Ne-
derlandse ambtenaren, ministers, minister-
president zelfs. De terugkomst was ook
spannend voor onze kinderen, die nu hier
naar school moesten. Voor hun rust zĳn
we hier in Amersfoort gaan wonen. Ze wa-
ren beschermd opgevoed, in Bad Godes-
berg en Overĳsse.
‘Een grotere overstap was van op jezelf

aangewezen eenmanspost terug naar de re-
dactie. Ik verheugde me op samenwerking,
met Bob Groen, Kees Los en anderen.’

Zĳn in de loop der jaren je eigen politie-
ke opvattingen veranderd?
‘Kan ik niet zeggen. Ik gematigd? Heb ik

me nooit zo mee beziggehouden. Ik heb
me nooit door ideologieën laten leiden. Of-
schoon ik ook commentaren moest schrĳ-
ven. Ik vond dat je geen partĳlid kon zĳn
als journalist, wel was ik altĳd overtuigd
PvdA-stemmer. Tot 1977, toen de partĳ de
formatie van het tweede kabinet Den Uyl
uit de handen liet glippen. Daar wilde ik
niets meer mee te maken hebben. Ik ging
D66 stemmen.
‘Juist als journalist moet je niet handelen

vanuit een politieke overtuiging. Het was
er in de jaren zeventig wel ingeslopen bĳ
de Volkskrant. Niets anders dan de feiten
moeten je leidraad zĳn. Vervolgens moet
je vanuit brede kennis, ontwikkeling, je

licht laten schĳnen. Simpel gezegd: een
journalist weet van heel veel dingen een
klein beetje. Een breed inzicht helpt
enorm. Duitsland, Brussel, waren toch
specifieke onderwerpen.
‘Als chef Buitenland was dat minder.

Aanvankelĳk was je bezig met organisato-
rische zaken, het correspondentennet, de
redactie. Bob Groen was de commentator.
Helaas ging het al snel mis met hem; hĳ
werd ziek, kanker. Zĳn dood was een van
de meest aangrĳpende dingen die ik heb
meegemaakt. Daarna werd ik, ook op ei-
gen verzoek, lid van de Ten Geleide-club,
commentaren schrĳven. Een tamelĳk zwa-
re belasting.
‘In die tien jaar veranderde de halve we-

reld. Gorbatsjov met zĳn glasnost en
perestrokka in 1986. Val van de Muur. De
Sovjet-Unie verdween. Maar niks “einde
van de geschiedenis” zoals die wĳsneus
Fukuyama in Amerika riep. Oorlogen be-
gonnen. Irak, de Balkan. Van de ene naar
de andere gebeurtenis. Einde van de Apart-
heid, vrede in Ierland. Camp David. Fasci-
nerend, maar slopend. Voor de commenta-
ren moest je je verdiepen in alles wat er ge-
beurde. Inderdaad, na mĳn terugkeer ver-
anderde er volgens mĳ meer in de wereld
dan in Nederland.’

Je wilde je niet ideologisch laten leiden.
Maar in artikel 1 van het redactiestatuut
stond toch, toen nog wel, dat de Volks-
krant opkwam voor ontrechten en ver-
drukten. Dat moet dan toch ook bĳ jou
doorgeklonken hebben.
‘Daar heb je volkomen gelĳk in. Maar

voor mĳ was dat een vanzelfsprekendheid.
Ik kan me niet anders voorstellen dan dat
ik ben voor een algehele rechtvaardigheid,
voor gelĳke behandelingen. Dat alle men-
sen gelĳkwaardig zĳn is voor mĳ zó van-
zelfsprekend. Als je dat links wilt noemen,
noem je het voor mĳn part links. Dat het
eruit gehaald is, is me ontgaan. Wanneer is
dat gebeurd? O, onder Remarque. Tja, die
heb ik niet meegemaakt. Het is goed dat
het er stond. Anderzĳds betekent het voor

mĳ niets, omdat het zo’n vanzelfsprekend-
heid is dat je opkomt voor mensen die het
slechter dan jĳ hebben. Je kunt dus ook
zeggen: het betekent alles. Ook door de
manier waarop ik ben opgevoed.
‘We leven nu in een samenleving die ik

eerder wat vreemd vind. Dat we plotseling
wél veel nadruk leggen op dat er verschil-
lende soorten mensen zĳn. Dat je “woke”
moet zĳn; ik weet niet eens wat dat bete-
kent. Bewust van gender. Diversiteit, iden-
titeit, lhbti: vreemd dat je het tegenwoor-
dig daarover moet hebben. Black lives
matter: natuurlĳk, wat een vanzelfspre-
kendheid. Ik heb nooit mensen beoordeeld
op kleur of geaardheid. Dat zĳn algemene
menselĳke waarden en uitgangspunten die
voortdurend een rol spelen.
‘De grootst mogelĳke zogenaamde jour-

nalistieke objectiviteit moet je hooghou-
den. Ik zeg zogenaamd, omdat objectiviteit
op zich niet bestaat. Jĳ en ik hadden toch
nooit bĳ De Telegraaf kunnen werken. In
die zin heb je je overtuiging.’

In je onderwerpkeuze kun je laten zien
wat je belangrĳk vindt.
‘Ja, dat mag wel.’

Maurits Schmidt
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Dat heet inlezen: een bibliografie van
olympische allure. Van Bikila, Abe (en
Ludlum, Robert) tot Zsolt, Bela. Films,
documentaires, kranten, tĳdschriften.
‘Veel bronnen zĳn online in te zien. Oude

nummers van Time, Newsweek, L’Express,
Elsevier, Der Spiegel, noem maar op. Del-
pher beheert alle Nederlandse kranten tot
1995. Voor een deel van de honderden
boeken, biografieën en memoires kon ik
niet in de digitale hemel terecht. Bĳ de Ko-
ninklĳke Bibliotheek heeft de onver-
moeibare Sytze de Boer nog wat verborgen
materiaal weten op te diepen.’

Je thrillerliefde betaalt zich uit. De
spanningsboog van een globe omspan-
nende plot.
‘Elk hoofdstuk eindigt met een zin die

uitnodigt verder te lezen. Het Naspel was
lekker om te schrĳven. Vooral over de lang
ongrĳpbare Ali Hassan Salameh, een van
de bedenkers van de aanslag, die eind jaren
zeventig alsnog door de Mossad werd op-
geblazen. De Rode Prins komt kort ter
sprake in de filmMunich van Spielberg. Ik
zou er een héél filmscript omheen kunnen
bouwen. Salamehs Palestĳnse vader volg-
de tĳdens de Tweede Wereldoorlog een
opleiding aan een SS-spionnenschool in
bezet Nederland, in het Catshuis nota be-
ne.’

Wat deed je in 1972?
‘Ik was die zomer kort in München, als

17-jarige gebruiker van de fameuze Inter-
railkaart. Ik treinde door naar de Middel-
landse Zee en heb het nieuws spaarzaam

kunnen volgen. Ik sliep voornamelĳk in
het gangpad van nachttreinen of op het
strand. Geen tv, vond soms ergens een In-
ternational Herald Tribune of De Tele-
graaf. Later heb ik veel verzameld over die
periode. De fascinatie is nooit verdwenen.

‘In 1975 las ik in een bibliotheek in Je-
ruzalem oude nummers van de Jerusalem
Post over de aanslag. Twee jaar later werd
ik als dienstplichtig militair in West-Duits-
land geconfronteerd met acties van de
RAF, de terreurgroep die al nauw samen-
werkte met de Palestĳnen. Mĳn tĳd als
sportjournalist en correspondent in Jeruza-
lem en Berlĳn is ook nuttig geweest. Tĳ-
dens latere Spelen of ontmoetingen met
nabestaanden en overlevenden in Israël
kwam de aanslag steeds ter sprake. Ik heb
de afgelopen decennia veel getuigen ge-
sproken. Sporters, IOC-bestuurders, jour-
nalisten. Vaak over andere zaken, maar al-
tĳd zĳdelings ook over München.’

Twee Titanenklussen. Verzamelen en
selecteren. Rangschikken en schrĳven.
‘Het idee om een boek te schrĳven ont-

sproot pas rond 2015. Met in het achter-
hoofd 2022 - vĳftig jaar na de aanslag -
ben ik halverwege 2020 begonnen. Het
ging snel, binnen de kortste keren al ruim
140 duizend woorden. Begin 2021 begon
het schaven en hakken in de ruwe versie.
‘Ik had besloten mensen te volgen die in

München een belangrĳke rol speelden.
IOC-president Avery Brundage, de Neder-
landse atleet Jos Hermens, Shaul Ladany,
de genoemde Ali Hassan Salameh. De

Duitse zakenman en olympisch ruiter Josef
Neckermann, van het latere postorder-
bedrĳf, die in de nazitĳd Joodse bedrĳven
goedkoop opkocht. Zo kon ik beginnen
met Berlĳn 1936, de Spelen van Adolf Hit-
ler zogezegd.
‘Langzaam bouw ik op richting het olym-

pische jaar 1972, dat behoorlĳk geweldda-
dig was. Koude Oorlog, Vietnam, Trou-
bles in Noord-Ierland, Amin in Oeganda.
Je kunt het een sportboek noemen, maar
Een Duitse zomer is ook een geschiedenis
van het naoorlogse West-Duitsland, de
jonge staat Israël en de moderne Olympi-
sche Spelen. Het centrale thema is de ver-
knoping van sport en politiek, actueel van-
wege de omstreden Winterspelen in
Beĳing en het WK voetbal in Qatar.
‘Helaas gooit Covid-19 roet in het eten

bĳ de presentatie. Geen bĳeenkomst in het
Olympisch Stadion - thema: München,
sport & politiek - met, als in het boek, een
prominente rol voor Jos Hermens, de deel-
nemende atleet die als een van de weinigen
na de woorden van Brundage - The games
must go on- zonder nog te sporten huis-
waarts keerde.
Theo Reitsma was erbĳ. Hĳ maakte als

jonge tv-verslaggever onder de hoede van
de legendarische Bob Spaak in München
zĳn debuut, net als trouwens Mart Smeets,
Hans vanWissen en Frits Abrahams. Erva-
ren collega’s als Ben de Graaf waren er
ook. Toen ik hem voor het boek sprak, wist
hĳ zich niet veel details te herinneren,
maar zĳn productie in de Volkskrantmocht
er zĳn.’

Adriaan de Boer

Rolf Bos (1955) studeerde een
tĳd geschiedenis. Tussen 1983

en 2018 was hĳ bĳ de Volks-

krant fotoredacteur, verslagge-

ver, sportverslaggever, redac-

teur Buitenland, chef Nacht en

correspondent in Jeruzalem en

Berlĳn. Over de bloedige

Palestĳnse aanslag bĳ de

Olympische spelen in München

(1972) schreef hĳ Een Duitse

zomer, een magnifieke recon-

structie. Adriaan de Boer ging
met hem in gesprek. Rolf Bos Foto Jacques de Jong

Rolf Bos: ‘Mĳn fascinatie voor die gebeurtenis is nooit verdwenen’

Aanslag München beschreven als thriller


