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Willem Kuipers (82) overleden

Hĳ kon het schrĳven niet laten
Collega Willem Kuipers was journalist, schrĳver, kunstliefhebber. Op 82-jarige leeftĳd is hĳ
overleden, zondag 30 oktober.
Zĳn uitvaart was op 7 november,
met daarbĳ een tiental collega’s.
Een van de sprekers was collega
Aleid Truĳens.
Hier en op pagina 2 haar tekst.
In de eerste jaren van deze eeuw was ik
de vaste, gretige lezer van een column in
de Volkskrant die geen column heette, geschreven door iemand die geen columnist
wilde zĳn: Willem Kuipers, mĳn collega
bĳ het boekenkatern Cicero. De rubriek
heette Smaak en telde zo’n twintig afleveringen. We volgden daarin de verhitte gesprekken van zes vrienden, vĳf mannen en
één vrouw, die wekelĳks bĳeenkwamen in
De Britse Plooi, ‘het oeroude café in de
binnenstad, waar gelukkig nooit toeristen
kwamen en de obers hun vak nog verstonden’.
In die columns, zoals ik ze maar
noem, of stadse dialogen, herken ik, nu

Fotojournalist
MARCEL MOLLE
bereidt zich voor
op een comeback
Pagina 3 en 4
ADVERTENTIE

ik ze teruglees, de hele Willem. Het zĳn
weliswaar zes hoofdpersonen, de erudiete,
deftige Gerard, de ingetogen, intelligente
Hein, de brallende opschepper Boudewĳn,
troubleshooter Henk, de verstandige en
geestige Gemma en de journalist en cultuurpessimist Kees. Ze hebben het over de
wansmaak, de allesoverheersende smaak
van de kantoorbediendes, over hoogopgeleiden die niet lezen, literair critici zonder
enig benul, ontzielde managers, lelĳke architectuur, over het postmodernisme �

Liever dan een necrologie zag Willem Kuipers op deze plek,
zíj́n plek in de Volksknar, een van zĳn gedichten. Sinds 2016
schreef hĳ hier zĳn columns. Het waren er meer dan honderd.
En het waren meer dan honderd goede columns.

Odysseus
uiten vliegt een Boeing naar Schiphol.
Ik hoor hem, zie hem gaan, kĳk,
steeds lager daalt hĳ naar de aarde.
Hĳ landt, het is een vogel, bedacht
door ingenieurs, gebouwd met
onmenselĳke machines.
Een voorwereldlĳk dier, nog altĳd
onder ons, een gevleugeld paard
van Troje. Ik heb erin gevlogen.

B

Een cocon van koolstofstaal, een
kooi vol bange vogels, zo nietig
in de lucht, zo hoog verheven.
O, waanwĳze reiziger, wie brengt jou
thuis? Wat dwaal jĳ in je hovaardĳ,
hoe door en door verward ben jĳ?
Alles in je hoofd is werkelĳk,
in werkelĳkheid niets.
Willem Kuipers
wiewiewie.nl
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en of dat wel bestaat. Op de dag na 11
september 2001 vallen de vrienden even
stil in De Britse Plooi. Dit armageddon
hadden zelfs zĳ niet kunnen voorspellen.
Wie de vriendenkring van Willem en
Liesbeth kent, zal de zes opgewonden
drinkers herkennen, maar niet helemaal;
Willem smeerde zichzelf uit over alle personages. Ik hoor hem praten, via hen. Hoe
hĳ bevlogen en onverstoorbaar zĳn mening uiteenzette en vileine grapjes maakte.
En hoe zĳn enthousiasme voor mooie dingen en aardige mensen het altĳd met glans
won van de altĳd op de loer liggende teleurstelling en het cynisme. Het waren
geen gemakkelĳke jaren bĳ de krant. Na
een lange, succesvolle carrière in de journalistiek en de uitgeverĳ, waarvan de laatste 22 jaar als chef Kunst en literair redacteur bĳ de Volkskrant, had Willem het wel
een beetje gezien, hoewel hĳ plichtsgetrouw zĳn werk deed, onderwerpen bedacht, recensies en interviews uitzette en
schreef. Hĳ kon zich in toenemende mate
niet meer vinden in het beleid van de
hoofdredactie, het concern en het heersende culturele klimaat. Helaas was zĳn rubriek ISBN, waarin hĳ lezers gidste door
de jungle van recente uitgekomen boeken,
gestopt. Gelukkig verscheen er toen van
Willem een gids door de wereldliteratuur
in boekvorm, op basis van de rubriek
ISBN.

Willem Kuipers in zĳn favoriete omgeving.

en liefde voor literatuur, ook de buitenlandse. Door hem maakte ik kennis met
schrĳvers als Sandor Marai, J.J. Coetzee
en Per Olov Enquist, ruim voordat ze beroemd werden. Hĳ wist enorm veel van
poëzie en beeldende kunst, vooral van de
avant-garde van de vorige eeuw. Hĳ bleef
niet hangen bĳ de favorieten van zĳn generatie; in 2001 stelde hĳ een nieuwe Grote Drie voor: Frans Kellendonk, Oek de
In 1999 was ik chef geworden van het
Jong en A.F.Th van der Heĳden.
boekenkatern. Ik was gewaarschuwd door Maar we hadden het niet voortdurend
de hoofdredacteur: je krĳgt te maken met
over kunst. We fietsen samen naar huis en
een redactie van lastige mannen, met jou
spraken over van alles. Hĳ bleek ook een
als enige vrouw.
sportliefhebber,
Het viel me innet als de mannen
derdaad niet
bĳ mĳ thuis. Hĳ
mee, en dat was
praatte met veel
niet omdat ik
liefde over Lieswerkte met albeth, Tobias en
leen maar manRogier. Onze
nen, maar wel
zoon Sam kreeg
omdat ik mĳ tusvan Willem en
sen die ervaren
Liesbeth zĳn eeroud-chefs en eindredacteuren een groentje ste echte lederen voetbal.
voelde, én omdat ik liever schreef dan leiDe aangename sfeer op de toenmalige
ding gaf.
Cicero-redactie duurde tot 2002. Er barstte
Ik vond Willem van meet af aan géén las- een conflict los - waar ik nu niet over zal
tige man, al begreep ik waar die typering
hebben maar dat Willem en mĳ het plezier
vandaan kwam. Hĳ kon enorm foeteren en in het werk een tĳdlang ontnam. Ik schrok
mopperen, op alles en nog wat, vooral on- erg toen hĳ niet lang daarna een ernstig
kunde en gebrek aan kennis. Maar achter
hartinfarct kreeg.
die boosheid school een aimabel mens. Hĳ
bleef altĳd loyaal aan het krantenvak waar- In de laatste jaren dat hĳ bĳ de krant
van hĳ hield, aan de meeste collega’s en
werkte, koos hĳ steeds meer zĳn eigen
aan de literatuur.
richting. Hĳ had grote behoefte over zĳn
eigen dingen te schrĳven. Zĳn recensies
werden steeds meer persoonlĳke, beschouWe werkten jarenlang in aangename
wende stukken over literatuur. En toen
sfeer en met plezier samen, Adriaan de
kwamen die geweldige Smaak-columns.
Boer, Jan Luĳten, Michaël Zeeman,
Hĳ is in de twintig jaar na zĳn vertrek bĳ
Willem en ik. Willem imponeerde en inde krant doorgegaan met schrĳven. Eerst
spireerde mĳ met zĳn enorme kennis van
publiceerde hĳ de – vermoedelĳke enigs-

Zĳn recensies werden
steeds meer persoonlĳke
stukken over literatuur.

Foto Jacques de Jong

zins autobiografische – roman De werkplaats, een onderschat boek, dat gevolgd
werd door Een nieuw alfabet of De opdracht van de lettersnĳder een roman over
een jonge journalist in de jaren zestig van
de vorige eeuw. Die verscheen alleen online, op zĳn eigen website. Daarop is ook
het Het levensverhaal van Willem Kuipers
te lezen, geschreven door Wytze Benner,
de hoofdpersoon uit De werkplaats. Op die
site zĳn ook gedichten te lezen van Willem, en een logboek. Ook schreef hĳ voor
de Volksknar, het tĳdschrift van oud-redacteuren.
Neem eens een kĳkje op die site en je
ziet hoe groot en levendig zĳn oeuvre, en
hoe groot zĳn drang om het leven te becommentariëren tot op het laatst was. In
zĳn allerlaatste blog, op 15 september
schreef hĳ: ‘Literatuur geeft me op vleugels van het gevoel, en met de wiekslag
van de ratio, toegang tot een wereld die ik
niet ken – en ook nooit zal leren kennen –
en tot de ziel, de gevoelens en gedachten
van levende wezens – ja, ook dieren – die
je in de werkelĳkheid van alle dag iets tonen wat niemand, nee, echt niemand, je
daarbuiten kan geven.’
Toen mĳn man Rik en ik Willem onlangs
bezochten in het ziekenhuis was hĳ doodziek, maar opvallend monter. Als vanouds
lag hĳ te oreren over de toestand in de wereld, en de kunst, literatuur en journalistiek
in het bĳzonder. In die broze man, iel in
de kussens gedrukt, school een sterke man,
die zonder spĳt of wrok afscheid nam. Hĳ
vertelde dat hĳ niet bang was om te sterven, dat hĳ een mooie leven had gehad en
berustte in het einde. En ik bewonderde
hem, als vanouds.
Aleid Truĳens
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MARCEL MOLLE voelt zich prima in de provincie

Terug bĳ het vak fotojournalist
Marcel Molle (58) is, na Daniel
Koning en Wim Ruigrok, misschien wel de meest beeldbepalende fotograaf van de Volkskrant geweest. Toch was hĳ er
nooit in dienst; werkte altĳd
op contract. Won in 2000 de
Zilveren Camera, waar hĳ vanaf 2015 directeur werd. Heeft
zichzelf hervonden als fotojournalist met een wekelĳkse
beeldcolumn (plaatje plús
praatje) in het Noordhollands
Dagblad.
Maurits Schmidt zocht hem op.
oe noem je jezelf?
‘Na de Volkskrant, zo vanaf
2000, noemde ik mezelf fotograaf,
omdat ik er andere dingen naast ging doen,
ook commercieel. Bĳ de krant was het fotojournalist. Dat komt nu weer terug. Vorig jaar vroeg Jan ’t Hart, ook ex-Volkskrant, nu adjunct-hoofdredacteur Noordhollands Dagblad, mĳ bĳ hem te werken.
Hĳ kleedde het in of ik niet iemand wist
als fotograaf voor Zaanstreek-Waterland.
Dacht dat ik te duur was. Dat is na de Zilveren canera altĳd aan mĳ blĳven kleven.’

H

Ben je ooit in vaste dienst bĳ de Volkskrant geweest?
‘Daar stak Personeelszaken een stokje
voor: ‘Geen mogelĳkheden.’ Dan niet, ik
wilde alleen maar fotograferen. Naast Daan
en Wim was Bert Verhoeff er ook al als
freelance. En andere witte mannen. Nee,
‘Piet Vliet’, was al weg. Na mĳn stage vanaf 1987 kreeg ik van Theo Audenaerd in
1990 een contract: vast bedrag, erbovenop
per foto betaald. Dat werd lucratief. Ik was
de enige freelancer met een Kadett van de
zaak. Dat was tot 1995, toen Pieter Broertjes hoofdredacteur werd.’
Vriendschap met Pieter.
‘Die was er al. Vanaf de dag dat ik binnenkwam in 1987. Zoals dat met vriendschap gaat: het klikte vanaf de eerste vrĳdagborrel bĳ Lockefeer op de kamer.’
Wĳ kenden verhalen dat jullie, met collega’s als Lydia Rood, ’s nachts stonden
te dansen op de bureaus.
‘Je wilt daar nu bevestiging van? Ja, dat
klopt. Jongen, zoals dat gaat, het is één
keer gebeurd! (aarzelt lang) Daarbĳ waren

we aan ’t dollen, vriendschappelĳke tik, ik
nam Pieter in de houdgreep, hĳ viel met
z’n voorhoofd op een toetsenbord… maar
vind je dat interessant? Pieter heeft er, zei
hĳ pas, geen actieve herinnering meer aan.
We zĳn nog steeds bevriend.
‘Het is niet zo gek dat ik als vaste fotograaf werd gezien. Na vĳf jaar had het wel
eens gemogen. Maar ik hoefde niet. Er
werd al genoeg geluld, ik wilde Pieter er
niet mee belasten, wilde mĳn vrĳheid. Dus
de situatie bleef zo tot Edie Peters, met wie
ik het ook goed kon vinden, in 2001 bĳ zĳn
afscheid als chef foto tegen me zei: “Molle,
jĳ moet ook kĳken of het jouw tĳd niet is
geweest.” Ik dacht sodemieter op. Maar hĳ
zag misschien eerder in dat de Volkskrant
mĳn verdere ontwikkeling in de weg stond
dan dat ik er zou stĳgen. Vooral commercieel deed ik veel. Voor de politie in Amsterdam. Overheidscampagnes. Arbeidsmarktcommunicatie. Banken. Ging ook filmen.
Werd voorzitter, later directeur van de Zilveren Camera. Grote omweg om mezelf
uiteindelĳk nu weer fotojournalist te noemen, hier in mĳn regio.’

De Volkskrant was in onze tĳd een
denkwĳze, de ouderwets-linkse krant,
wat hĳ nu aan commercie verkwanselt.
Heb jĳ die journalistieke wortel ook nog
gevoeld?
‘Goeie! Ik positioneer mezelf wel links
van het politieke midden. Zou ook toen al
geen andere krant weten waarvoor ik zou
willen werken. Ik heb als scholier veel gedemonstreerd, was van PSP, IKV. Woens-
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drecht. Volkel.’
Volkskrantbloed?
Da’s een ingewikkelde. Dat suggereert
‘familie’, waartoe ik toch niet behoorde. Ik
in de marge? Beledig me niet. Maar na
mĳn vertrek heb ik heel lang niets van de
krant gehoord.
In 2000 kreeg ik de Zilveren Camera. Fotojournalist van het jaar, Publieksprĳs. Het
hoogtepunt, tevens de afsluiting van die
journalistieke periode, achteraf gezien.
Terwĳl iedereen zei: de journalistieke deuren zullen nu wel voor je open gaan. Nou,
niet één. Er gebeurde niets. Mĳn naam had
ik aan de Volkskrant te danken. Dat journalistieke maakt me gelukkig: over álle andere dingen die ik doe, deed, ben ik onzeker. Behalve journalistieke fotografie. Daar
maakt niemand mĳ iets wĳs. Nu weer. Het
gevoel dat ik ten diepste fotojournalist ben.
Klinkt een beetje zĳig, dat ik op de wereld
ben om foto’s in een krant te maken. Toch:
nergens anders voor.’
Nieuwsjager?
‘Vroeger zat ik veel op het nieuws. Hier
niet. Mĳ is altĳd voor de voeten geworpen
dat ik esthetiek, vorm boven inhoud liet
gaan. Ik zie Jan Tromp nog stuiteren omdat ik niet de massa’s had gefotografeerd
op het Museumplein bĳ de huldiging van
Ajax voor de Europacup I. Ik had de beker
gefotografeerd, met daarin die massa’s
weerspiegeld. Ik zei tegen Jan: fantastisch
toch? Die foto kun je zo aan de muur hangen. Precies, zei hĳ, aan de muur. Niet op
pagina 1.’
�

�

Voor mĳ was jouw beroemdste foto
die van de aankomst van Bush op Schiphol. In die limo, tegen een schuine horizon.
‘Stoorde het je? Ja, nu zouden we hem
recht hebben gezet. In 1989 was het summum de foto in je camera, wat je bewees
met een zwart randje. Dan wisten je vakbroeders: in één keer gemaakt, niets meer
aan gedaan.
Wat er na die foto met mĳ gebeurde …
Alles ontplofte. Ik zat in talkshows, Jan
Mulder schreef er een column over, pagina’s ingezonden brieven, prins Claus
vroeg een print, Erwin Olaf heeft een origineel; ik was in één keer een BN’er. Ben
ik qua impact nooit meer overheen gekomen.’

Heb je dat commercieel nog kunnen
verzilveren?
‘Nee, dat was echt pas veel later. De Zilveren Camera in 1999, politiemensen met
getrokken pistool, nog wel. De eerste digitale foto die de prĳs won.
‘De Bush-foto heeft wel mĳn positie bĳ
de Volkskrant bevestigd. Werry Crone van
Trouw ging er met de prĳs ‘Binnenlands
Nieuws’ vandoor. Ik kan zĳn naam verzwĳgen, maar die vind je toch bĳ de prĳswinnaars van dat jaar. Ik mag na 35 jaar
wel zeggen dat ik hem dat toch kwalĳk heb
genomen: we stonden naast elkaar, hĳ
keek eroverheen bĳ het uitzoeken van zĳn
krantenfoto. Ik zag hem de volgende dag
ineenkrimpen toen hĳ mĳn foto op de
voorpagina zag.
‘Een half jaar later zet hĳ bĳ de inzending voor de Zilveren Camera de horizon
recht, haalt wat vuiltjes weg, en de jury
geeft hem de prĳs. Alleen al dat hĳ hem
instuurde heb ik hem kwalĳk genomen, ja.
Maar ach, wie weet had ik het ook gedaan.
Mĳn foto was echt de enige die de Zilveren Camera had mogen winnen.
‘Tien jaar lang had ik zó’n drang om die
prĳs te winnen. Enorm ambitieus, ik moest
en zou. Ik sta nog steeds in de toptwintig
van categorie-winnaars.’
Je vertrek bĳ de Volkskrant.
‘Na Edie komt er een in 2001 een periode
van grote onrust op de fotoredactie, met ieder jaar wel een chefswissel. Al die chefs
wilden hun eigen stempel zetten met nieuwe fotografen. Zoals ik bĳ het NHD
kwam. En terwĳl de buitenwereld dacht:
het kostje van Molle is gekocht, met zelfs
het prestigieuze Magnum in het verschiet:
niemand belde. De Volkskrant nog af en
toe. Vier jaar lang dacht ik: ze houden niet
meer van me.
‘Reclamebureaus belden wel. Ze wilden
- toen modieus - een soort authenticiteit in
hun uitingen. Dat kon ik goed, ensceneren
dat het echt leek. Maar ik werd dus niet
méér opgenomen in de Volkskrantfamilie.

ben voor de Zaanstreek-Waterland. Telefoontje: of ik wilde meedenken. Zo werd
ik erin geluld, de betaling was minder
slecht dan ik dacht. Het leek me leuk. Nu
schrĳf ik tekstjes bĳ eigen foto’s.’
Vroeger was dat een doodzonde, broodroof, als verslaggevers eigen foto’s bĳleverden. Het omgekeerde zie je steeds vaker. Dat noemen we nu nieuwe journalistiek.
‘Precies wat je zegt. Mĳ hoor je niet als
een schrĳvende journalist goed fotografeert. We zĳn twintig jaar verder. Ik heb er
ook over getwĳfeld. Ik ben niet opgeleid
voor schrĳven. Toch ik krĳg alleen schouderklopjes. Met die stukjes blĳf ik onzeker. Ik laat ze ook altĳd even aan iemand
lezen.’

Het tegenovergestelde. Een afscheid kreeg
ik niet. Bĳ mĳn afscheid kreeg ik, na jaren
van afnemende aantallen opdrachten, één
telefoontje: “We hebben jou niets meer te
bieden”.’
Vonden ze jou een lastige eigenwĳze gozer? Te veel noten op je zang: weet u wel
wie ik ben?
‘Niet uit te sluiten. Bĳ de krant werden
andere fotografen naar voren geschoven.
Allerlei meisjes ook. Mĳn vrouw had een
vaste baan. Dus ging mĳn telefoon als ik
de kinderen van de crèche moest halen. Zo
verwaterden de opdrachten. Zo vloeide ik
de krant uit. Ik kan dat achteraf niemand
kwalĳk nemen.’
Bĳ de Zilveren Camera had je ook wel
eens een ruzietje.
‘Ik had zes jaar in de jury gezeten, wilde
daar wel voorzitter van worden. Arno
Haĳtema, stichtingsvoorzitter, had daar al
iemand voor. Zei: volg mĳ dan op als
voorzitter van de stichting. Dat drukte hĳ
erdoor. Misschien ben ik daarom niet helemaal goed geland. Er ontstond een conflict
over de enige betaalde kracht, de directeur.
Eén bestuurslid stapte op. Anderen volgden. Splitsing in het stichtingsbestuur.
Vier jaar later werd ik zelf directeur. Ik
moest gewoon iets verdienen. Maar ik zat
niet meer bĳ het bestuur aan tafel. Moest
alleen nog uitvoeren wat ik voorheen eerder zelf opdroeg. Was niet meer de spin in
het web. Werd ik zeer ongelukkig van,
stapte op. Toen kwam corona, ging ik mĳn
straatfoto’s op Facebook zetten. Verder
niets. kon ik niet van leven. Commerciële
opdrachten droogden ook op.’
Toen kwam het Noord-Hollands Dagblad voorbĳ.
‘Een nieuwe redactiechef wilde mĳ heb-
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Je gaat hier dus door.
‘Ook ik denk over mĳn toekomst, ik ben
nu 58, maar voel me echt weer een jonge
hond. Of ik nog een persprĳs wil winnen?
Ik ben nog steeds buitengewoon ambitieus, maar niet op dit vlak. In de jaren negentig heb ik gehúíld dat ik geen Zilveren
Camera won en iedereen om me heen wel,
inclusief mĳn eigen stagiaires. Ik wil nu
niet te veel op de voorgrond. Eerst een tĳdje gewoon in stilte werken aan een mooi
oeuvre; laat me aarden in deze streek waar
ik al zestien jaar woon. Ik hoef mezelf in
deze omgeving al niet meer te introduceren. Deuren gaan voor me open.
‘Ik ben intens gelukkig dat ik weer iedere
dag kan fotograferen voor een krant. Het
voelt als thuiskomen. Laat me hier langzaam bekend worden en, wie weet, over
een, twee, drie jaar... misschien toch weer
landelĳk.’
Maurits Schmidt

Aanvullingen
& verbeteringen
Restaurant
Sportcollega Willem Vissers heeft zĳn
boek Leven met Louis aan zĳn hoofdpersoon aangeboden in een Portugees restaurant, niet bĳ Van Gaal thuis zoals de
Volksknar (nummer 390) abusievelĳk
ver-meldde in een bĳschrift.
Beledigd
Niet dochter Renée, maar haar vriendin
Yael stelde in het verslag van de boekpresentatie Levenslessen van honderdjarigen
(Volksknar 390) de vraag of ze vroeger
weleens in een koets reden. Toen ze dat
haar moeder ooit voorlegde, was deze beledigd. Dus de belediging gold niet
Marjon Bolwijn:‘Ik zou vertederd zĳn
geweest, vermoed ik.’

Guus Bosch, feilloze eindredacteur
e kwalificatie ‘bureauklooi’ is definitief uit het jargon verdwenen
sinds Guus Bosch in 2005 aantrad
als eindredacteur. De term werd vroeger
nog wel eens door de redactieruimte geslingerd als een kwade verslaggever zag
dat er in zĳn stuk was ingegrepen. Maar bĳ
het afscheid van Guus (65) donderdag 3
november in de redactiezaal klonken alleen bewondering en respect: ‘Steunpilaar
en vraagbaak voor de hele redactie.’

D

Chef centrale redactie Robin Gerrits memoreerde dat Guus weliswaar nooit een
universitaire studie had afgerond, maar dat
hĳ wel zes talen beheerst, en dat hĳ aardrĳkskunde had gestudeerd, plus Nederlands en klassieke talen en dat hĳ op zĳn
veertigste nog een hbo-diploma Bibliotheek en Documentatie had behaald.
Hoofdredacteur Pieter Klok memoreerde
de enorme belezenheid van Guus, die ook
elke ochtend alle kranten leest, de buitenlandse incluis. Ook Le Monde, wist Pieter.
Jaja, bevestigde Guus. Pieter: En echt elke
ochtend? Nou ja, Le Monde verschĳnt tegen de avond, corrigeerde Guus droogjes.
Vanaf de bank waar hĳ computerprogrammeur was, verhuisde hĳ in 1998 naar
de Volkskrant, zĳn hartenwens. De echte
ouweknarren hebben hem nog even meegemaakt, maar toen zat hĳ bĳna onzichtbaar op Documentatie. Dat was hem te
saai, hĳ wilde naar de redactie. Hĳ sprak
er adjunct Jan ’t Hart op aan, maar die
hield hem lange tĳd af. Guus was immers
geen journalist en zat bovendien in een andere cao. Maar die bleef aandringen en jawel, in 2010 mocht hĳ overstappen naar de
eindredactie. Daar viel alles samen, zĳn
eruditie, zĳn belezenheid, zĳn taalgevoel,

‘Le Monde verschĳnt ’s avonds’, corrigeert Guus Bosch zĳn hoofdredacteur.
Foto Jacques de Jong

zĳn bedrevenheid in het opsporen van
data, en zĳn handigheid met de computer.
In de dikke afscheidskrant die Guus ten
deel viel, omschrĳft collega Cecilia Tabak
hem als ‘taalgeweten, computerspecialist,
kwaliteitsbewaker, enigma en extreem gewaardeerde collega’. Andere kwalificaties,
van Peter de Greef: grensverlegger, hokjesvernietiger, barrièredoorbreker.
Guus als fervent lezer heeft ook een goede relatie opgebouwd met columnist Arnon Grünberg. Die schrĳft in de afscheidskrant: ‘Geleidelĳk ben ik een groot mysterie in Guus Bosch gaan zien, groot genoeg
in elk geval. Dat mysterie kan het best
worden toegelicht door Guus zelf aan het
woord te laten - dit komt uit een e-mail van

Zout
e bent boer en met buurboeren begin je een markt. Om je
koopwaar direct aan burgers te leveren. Maar noem het
geen boerenmarkt, agrariër. Want dat is voorbehouden aan de
organisatie van boerenmarkten.
De eerste Boerenmarkt met een hoofdletter kwam in Amsterdam.
Iedereen kĳkt er blĳ. Op zaterdagochtend. Alles is biologisch. Of wordt biologisch genoemd. En journalisten hebben op
zaterdag vrĳ. Behalve de klier van dienst.
Een kraam met dure olĳfolie verkoopt ook een paar andere
kruidenierswaren. Verslaggever koopt voor zĳn werk een klein

J

12 juni 2020: ‘Ik lees, opdat er lezers zĳn
voor de schrĳvers. Het is het minste wat ik
kan doen.’
Guus Bosch hield bĳ zĳn afscheid een
pleidooi voor behoud van de papieren krant.
Hĳ refereerde aan de econoom Thomas Piketty. ‘Beleid is een keuze en dus niet onontkoombaar. Dat geldt natuurlĳk ook
voor de beslissing om de papieren krant te
laten doodbloeden.
‘Als ik ervoor pleit om ook de papieren
krant in ere te houden, is dat níét uit ouderwetsigheid. Het is waar dat je online snel
iets kunt vinden, kopiëren of doorzoeken.
Maar het is niet minder waar dat wat je van
papier leest, beter beklĳft. Onderzoek wĳst
dat uit.’
Jacques de Jong

glazen potje zoutkorrels. Zeezout. Op het schroefdekseltje
kleeft een smal stickertje. ‘Biologisch’ staat er op. Onderop
zegt een etiketje geruststellend dat er geen conserveermiddel
in zit.
Nee, zout is zelf een conserveermiddel. Dat wisten we al
voor we het haringkaken bedachten. (Tussen haakjes: zout in
supermarkten heeft soms een uiterste houdbaarheidsdatum of
in elk geval laatste dag dat het verkocht kan worden.)
Maar biologisch? Een ondernemende vrouw in Eindhoven had
een grote zak zeezout gekocht en het zout in kleine glazen
potjes gedaan. Handel!
Maar hoezo biologisch? vroeg verslaggever aan haar. Vergissing van haar assistente, was de spontane smoes.
En kĳk nou! De Europese regering gaat het binnenkort goedvinden dat zeezout biologisch wordt genoemd.
Wouter Klootwĳk
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