
Tenzij De Telegraaf ingrijpt, gaat
columnist Rob Hoogland met pensioen.
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bar hangen, enkel en alleen voor hem.
En voorWilmaNanninga. Jarenlang
reeg hij de PvdA, deNPO en andere ‘elite’
aan het spit omhet voor de gewone
man op te nemen.Maar het gestrekte
beenwordt ingetrokken. De vooruitge-
schoven pion van hardwerkendNeder-
land gaatmet rasse schreden naar de
pensioengerechtigde leeftijd en een ga-
pend gat dreigt op de rechterflank.We
moeten hem spreken. Enwaar beter dan
inMadurodam –metmaat 49 in een
halfuurtje door het landwaarvan hij al
zo lang chroniqueur is.
‘Is er niet ergens eenmegamoskeetje

datwe omver kunnen schoppen?’ Hoog-
land draait zich om. ‘Ach. Een beetje jen-
nen. FreddyHeineken beldeme ooit om
te zeggen dat ik hetmooiste vak van de

DeGrote
Vriendelijke
Columnist

vrede hebbenmet het feit dat je wel-
eens een kutstuk schrijft. Daar had ik
vroeger problemenmee.’ Hij lacht.
‘Maar dat kostme steedsminder
moeite.’

De bezoekers schuifelen richting de uit-
gang. Net nuwe een beetje op stoomko-
men, rijden de touringbussen voor om
hun grijze vracht op te halen. Het park
gaat sluiten. ‘Ach jongens. Dan drinken
wemorgen toch een kop koffie.’

En zo zittenwe de volgende dag, van
de opwinding een uur te vroeg, op een
terras in de Amsterdamse binnenstad.
Het duurt niet lang voor de Grote Vrien-
delijke Columnist aan komt slenteren.
Hij heeft zijn hond Ruby bij zich. ‘In
mijn columns noem ik haar Bavink. Ik
ben eenNesciofan.’ Hij kijkt vertederd.
‘Ze is hoofdzakelijk een Spaansewater-
hond. Ze heeft heel zacht haar. Beetje
babyhaar. Lief, hè? Sjuul heeft er ook
een. Uit hetzelfde asiel in Gibraltar, La
Línea de la Concepción.Misschien kun
je je nog herinneren datwe bijDe Tele-
graaf toen die actie op touwhebben ge-
zet.’

We laten de glazen Verdejo aanruk-
ken en bekennen schoorvoetend dat er
de afgelopen jarenmisschien hier en
daar een Telegraaf-actie aan onze aan-
dacht is ontsnapt. ‘Nee, dit was een heel
aparte actie, twee, drie jaar geleden. Dat
asiel daar barstte uit zijn voegen. Toen
hebbenwij ons het lot van die beesten
aangetrokken. Ik ben ernaartoe gegaan
en heb een reportage geschreven. Uit-
eindelijk hebbenwe er honderdtachtig
naar Nederland gehaald.’

Een tsunami van zwerfhonden, als
het ware.
‘Transavia zou ze gratis vervoeren,maar
die knepen er later tussenuit. Toen heeft
JeroenDubbeldam, de springruiter,
twee vrachtwagens naar Spanje laten
rijden en de rest hierheen gebracht.
Sjuul zit nu in Spanje, hè?Hij gaat vol-
gensmij zelfs vandaag bij dat asiel op
bezoek.’

Daarover gesproken. Heb je nog
overwogen om solidair te zijn met
je baasje?
‘Voordat ik überhaupt in staat was het
te overwegen had-ie al gezegd dat ik dat
nietmoest doen. ‘Jongen, komop’, zei
hij, ‘gewoon een krant blijvenmaken.’
Nu bleek achteraf dat hij er al weken
mee bezigwas,met een goeie regeling.
Nou, dat neem ik hemook niet kwalijk.
Onder Paradijs isDe Telegraaf echt een
actiekrant geworden. En de grote kop
en die chocoladeletter is ook heel Sjuul.
Ikmoet eerlijk zeggen: hij is nu een
paarwekenwegmaar die grote kop heb
ik nietmeer gezien.’

Hij zet zijn glas neer. ‘Trouwens, de
hoofdredacteur van hetHaarlems Dag-
bladheeft gisterenmet onze adjunct ge-
beld. Serieus. Er waren blijkbaar redac-
teuren die zich stoorden aanmijn co-
lumn. Dan snap je er toch niks van?Het
is toch gewoon een grap?’

Hoogland ziet de eigenaar van het
café langslopen. ‘Hee, Dennis! Ik heb tot
mijn plezier vastgesteld dat je eindelijk
De Telegraaf op de leestafel hebt liggen,
schoft.’ Dennis voegt zich kort bij het
gezelschap. Ze hebbenHet Parool, zegt
hij (‘kan niet ontbreken’), het AD (‘van-
wege de sport’), deNRC (‘omdatwe
graag jongeren trekken’), en de Volks-
krant (‘al jaren’). DatDe Telegraaf er die
dag ligt, is volgens Dennis een vergis-
sing. Ze lachen. Hoogland roept hem
na: ‘Jij bent gewoon zo’n linkse hufter.’

Hij neemt een slok. ‘Schitterende plek
dit. Ik heb hier alleWK-wedstrijden ge-
keken. Zaten er achthonderdman op
het terras. Die anti-VanGaalcampagne
van ons toen, daar heb ikmewel aan
geërgerd. Ik ben een VanGaalbewonde-

wereld heb. ‘Want jij verdient je brood
met jennen.’ En eigenlijk is dat gewoon
zo.Weet jewat het is? Er is zo langza-
merhand een sfeer ontstaan dat je niks
meermag zeggen. Daar erger ikme
dood aan. Ze zijn zo overgevoelig. En
niet alleenmoslims zelf. Demensen die
zich geroepen voelen omhet voor ze op
te nemen ook. Komop zeg. Het zijn toch
volwassenNederlanders? Zo levenwe
hier – en je bent van hartewelkom,
maar doe lekkermee.’

Rustigwachten de oudjes voor ons op
een Aziatisch stel dat zichmiddels een
selfiestickmet de Kaasmarktwil vereeu-
wigen. Niemand lijkt hier ookmaar de
minste haast te hebben.Waarschijnlijk
haddenwe in dit tempo opnormale
schaal evenveel vanNederland gezien.
En zelfsmet de bijna gepensioneerde
aan onze zijde halenwe de gemiddelde
leeftijd fors naar beneden.

‘Het is ookmijn opvoeding’, vervolgt
Hoogland. ‘Mijn vaderwas precies zo.
Als ik tegen dieman aan het tafeltennis-
senwas in de garage deed-ie er alles aan
ommij uitmijn concentratie te halen.
Het is bijna een soort levensstijl. Altijd
maar pesten. Dat geldt volgensmij voor
de Van ’t Hekjes ook, als ik die oude in-
terviewsmet Youp zo lees. Daarword je
door gevormd. En ik ben het tweede
kind hè, dat zijn altijd de blagen.’

Hij tovert een grijns op zijn gezicht.
‘Ik heb vandaag een columngeschreven
naar aanleiding van die aanslag op de
burgemeester vanHaarlem. Ze hebben
z’n auto in de fik gestoken. Vanochtend
kreeg ik een brainwave: Haarlem, dat is
echt zo’n verschrikkelijk saaie stad. Nou,
dan schrijf ik dat ikme dood ben ge-
schrokken omdat er iets is gebeurd in
Haarlem.’ Hardop lachend: ‘En daar gaat
danm’n hele columnover.’

Onlangs kondigdeHoogland aan een
proefproces tewillen uitlokken nadat
eenUtrechtsewethouder (‘GroenLinks
uiteraard’) had besloten alle diesel-
auto’s van voor 2001 uit de binnenstad
teweren. ‘Ook dat begon als een geintje.
Laterwerd ik gebeld door de hoofdre-
dactie: ‘We gaan er een affaire vanma-
ken.’ Nou, dan doe ikwelmee. Gelukkig
wilde iemand zijn ouwe Jeep afstaan,
want zelf heb ik gewoon een gedeukte
stationwagen.’ Urenlang reedHoogland
door deDomstad tot-ie zekerwist dat
dat hij geflitst was. ‘We hebben de bon
net binnen. Er hebben zich inmiddels
vijf of zes advocaten gemeld, onderwie
de onvermijdelijke YehudiMoszkowicz.
Schitterend toch?’

Uitermate tevreden slentert hij langs
Schiphol en de olieraffinaderij van Per-
nis. ‘Hoogland!’ Twee veertigers lopen
voorbij. Hij neemt dewaardering in ont-
vangst. ‘Kijk, fans.Mijn publiek.’ En in-
derdaad: twee hardwerkendeNederlan-
ders. Zomaar op een doordeweekse
dinsdagmiddag inMadurodam.

Verdorie Rob. Kijk om je heen. Zo
oud ben je niet.
‘Luister. Leo Derksen,mijn voorganger
moest er op zijn 61ste uit. Diewerd
daarna heel bitter. Ging ingezonden
brieven schrijven naar hetNoordhol-
lands Dagblad en columns in het Van der
ValkMagazine. Dat zul jemij echt niet
zien doen. Sjuul wilde dat ik doorging,
maar ikwil ookweleens andere dingen
doen. Korte verhalen schrijven of zo, en
dan drie columns perweek, dat lijktme
ideaal. Maar ikweet niet hoe het nieuwe
regime daar straks over gaat denken.’

Na Sjuul Paradijs verliest De Tele-
graaf dus gewoon zijn tweede stem?
‘De stem vanDe Telegraaf? Ik houdme
daar nooit zomee bezig. In het begin
schreef ik daarmisschien nogwel naar-
toe, want dan ben je een beetje bangig.
Maar jewordt ook gewoon beter. Boven-
dienmoet je als dagelijkse columnist

De BetrouwbareMannetjes kijken uit
over de attracties. God, hoe lang waren
we hier al niet geweest? Het is allemaal
veel kleiner danwe het ons herinner-
den. Ergens verderop, tussen de Dom
en het Rijksmuseum, zien we oneindig
Hoogland traag door smalle straatjes
gaan. Zijn handen losjes op de onder-
rug.
Almeer dan 25 jaar schrijft RobHoog-

land (Alkmaar, 1950, 204 cm) dagelijks
zijn column Kringen inDe Telegraaf. De
teller staat inmiddels op zo’n zevendui-
zend stukjes, waaruit hij later dit jaar
een selectie gaat bundelen:DeGrote
Hoogland. Als keurige Volkskrant-scriben-
ten horenwe het niet te zeggen,maar
wij gaan al jaren te vaak naar de kapper,
en blijven net iets te lang bij de snack-
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