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Een mooi krantje
Vooruitgeschoven pion van hardwerkend Nederland

raar. Ik denk dat het de beste coach ter
wereld is. Beter dan Cruijff.’ Hij leunt
voorover. ‘Weet je wat het is bijDe Tele-
graaf? Ze hangen te veel aan Johan.
Sowieso, die pro-Ajaxmentaliteit op de
sportredactie, daar stoor ikme aan.
Maar het is eenmooi krantje hoor.We
hebben een paar prachtige columnis-
ten. Ik vind vooral NausicaaMarbe fan-
tastisch. Zo’n typemistenwe echt. Een
serieuze, goeie vrouwelijke columnist.
Toen zewerd teruggeschroefd bij
de Volkskrantheb ik haarmeteen ge-
vraagdwat er aan de handwas. Drie da-
gen later zatenwe samenmet Sjuul te
lunchen inHotel de L’Europe. Ik geloof
dat ze eenweek later is begonnen.Moet
je nagaan dat die vrouwopd’r 18de
naar Nederland is gekomen. En dat je

de taal dan zo beheerst. Probeer jijmaar
eens op je 18de naar Roemenië te gaan.’

We moeten er niet aan denken.
‘Maar de Volkskrantheeft ook goeie co-
lumnisten, hoor. Campert vind ik nog
steeds fantastisch, Arthur van Ameron-
gen is toch een beetje de chroniqueur
van de zelfkant, en bij Buwalda zit ik al-
tijd te schateren. En ik ben natuurlijk
groot fan van Sylvia (Witteman,DBM).
Die humor van die vrouw. Zemoet al-
leen niet te veel proberen Carmiggelt na
te doen. Dat had ze in het begin een
beetje. Nee, jullie krant is behoorlijk ver-
anderd, sinds Philippe (Remarque,DBM)
aan het bewind is. Veelminder azijnpis-
serig. Datwas echt nog zo onder die
Broertjes. Ik vind de Volkskrant een veel

betere krant dan deNRC. En dat zeg ik
niet omdat ikmet jullie zit te praten.’

Nee, dat horen we vaker. En toch, wij
zouden wel een snuje Hoogland-
boosheid kunnen gebruiken.
‘Vind jemij boos?’ Hij gaat verzitten.
‘Echt? Ik kijk juist vrij licht tegen dingen
aan. Het is vooral verbazing. Tuurlijk, ik
deel uit,maar jemoet er niet elke dag
op los gaan schelden. Dan ben je niet ge-
loofwaardig. Ikwil er gewoon de draak
mee steken. De satire ervan inzien.
Ik vindmezelf ook geen rechtseman. Ik
bedoel, al dat gedoemet privatiserin-
gen en zo, daar ben ik zwaar tegen.Waar
ikmewel kwaad over kanmaken, is als
zeweermet het oorlogsverleden van
De Telegraaf aankomen. Ik ben de oudste
op de redactie en ik ben van 1950.Waar
hebbenwe het over?

‘Ik heb nunogminder dan een jaar.
En ikwas hartstikke jong toen ik Leo
Derksen opvolgde. Datwas ook een bui-
tengewoon populaire columnist, die ei-
genlijk niet te vervangenwas. Net zoals
Wagendorpmet Jan Blokker. Nou, ik
geef het je te doen.

Hij grijnst. ‘Dat is wel leuk hè? Dat
Frits Abrahams, BertWagendorp en ik
alledrie uit de sportjournalistiek ko-
men. Blokker draait zich om in zijn graf.
Die vond sportjournalisten het laagste
van het laagste. Zelf ben ik enormge-
vormddoor het vele reizen in die peri-
ode. Je gaat anders tegen dewereld aan-
kijken. Daar komtmisschienwelmijn
relativeren vandaan. Ikmoet altijdwel
lachen omal dat gekanker. Zo slecht
gaat het hier natuurlijk niet. In onder-
zoeken over demeest tevredenmensen
staanwe altijd derde of zo.’

Bavink krijgt een aai. ‘Als zewillen dat ik
doorga, dan graag. En anders niet. Ik zal
het heusmissen hoor,maar het is niet
voor niets ingesteld, dat pensioen.
Waarom zou dat voormijmindermoe-
ten gelden dan voor een stucadoor?’

Hij staat op. Ruby, wemogen inmid-
dels Ruby zeggen, reageert onmiddel-
lijk. Op de 1:1 geschaalde grachtengordel
lijkt Rob bijkans nog reusachtiger dan
tussen Binnenhof, Euromast en Paleis
op deDam.Hier valt niets te relativeren.
Hoogland is in iedere verhouding de
grootste.

Datoorlogsverledenvan
DeTelegraaf: ikbende
oudsteopde redactie en ik
benvan 1950.Waarhebben
wehetover?

T
alentvol waterpolokeeper
Rob Hoogland (hij schopte
het tot de nationale jeugd-
training) begon zijn journa-

listieke loopbaan als zwem- en
waterpolocorrespondent voor het
Noordhollands Dagblad. Na een jaar
verslaggeving voor het Haarlems
Dagblad werd hij in 1976 weggekocht
door De Telegraaf. Als sportverslag-
gever schreef hij over voetbal,
hockey, tennis en biljarten. Na de
Olympische Spelen in 1984 kreeg hij
zijn dagelijkse rubriek, waarin hij
‘roert waar het stinkt’.
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Telegraaf kocht
waterpolocorrespondent

Rob Hoogland: ‘Redacteuren stoorden zich aan mijn column. Dan snap je er toch niks van?’


