
Na een half leven in Amerika zette  
Charles Groenhuijsen vier jaar geleden weer  

voet aan wal in eigen land. De presentator van  
Op1 volgt zijn tweede vaderland echter nog 

steeds op de voet, alleen al omdat zijn kinderen er 
opgroeiden en nog steeds wonen. “Als we bellen is de 

eerste vraag altijd: in welke tijdszone zitten jullie?”
TEKST FRANK WAALS, FOTO’S IVO VAN DER BENT

‘Ik móést 
weg, mezelf 

uitlaten  
in Amerika’

Op1-presentator en oud-correspondent 
Charles Groenhuijsen
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Over Charles Groenhuijsen
Charles groeide op in Joure, ging naar de middelbare school in Sneek en Zeist, en 
studeerde in Utrecht. Het Hilversumse mediapark kwam, via eerst de Volkskrant, 
zodoende stapje voor stapje dichterbij. In 1983 ging hij er aan de slag als journalist 
om eind jaren 80 en midden jaren 90 juist weer zo ver mogelijk daar vandaan 
een job te aanvaarden als Amerika-correspondent voor de NOS. In 2003 werd hij 
genomineerd voor Beste Omroepman van het Jaar, in 2013 voegde hij zich bij het 
presentatorenteam van WNL op Zondag en presenteerde hij vijf edities van het 
vernieuwende programma: Operatie Live voor Omroep Max. De naam zegt het al, 
de kijker mocht direct meekijken met een, op dat moment uitgevoerde, operatie. 
Sinds begin 2020 presenteert hij elke woensdag de talkshow Op1.

 ‘Toen ik door die kalasjnikov-
jongens werd aangehouden  
in Colombia, dacht ik:  
mijn laatste uur heeft geslagen’

J e kijkt goed uit je ogen, 
Charles.

“Dankjewel. Dat is inder-
daad weleens anders 
geweest. Ik ben een stuk 

of zeven keer aan mijn linkeroog 
geopereerd, waaraan ik inmiddels 
voor bijna de helft blind ben. Blij-
vend. Mijn netvlies is gescheurd, 
iets wat je kunt oplopen na een 
harde klap tegen je kop, maar ook 
door simpele pech in de anatomie 
van je oog. Dat laatste is bij mij 
het geval geweest. De spanning 
rond mijn netvlies werd te groot 
en is gaan scheuren. Lezen gaat 
niet meer met dat oog en door een 
fors litteken aan de binnenkant 
zie ik als door een gekreukeld 
filmdoek. Ik sta nog steeds onder 
controle bij het Oogziekenhuis 
Rotterdam en de situatie is stabiel. 
Dankzij mijn prima functioneren-
de rechteroog kan ik alles nog, 
zoals presenteren en autorijden.”

Hoe ben je geholpen?
“Ik liep het op in Amerika, waar 
artsen beide delen weer aan elkaar 
hebben gelaserd. Om een en 
ander op z’n plek te houden 
bestaan er twee opties. Onder 
druk je oogvocht wegtappen en 
gas bij spuiten. Het nadeel daar-
van is dat je dan een tijdje niet 
mag vliegen, omdat onder vermin-
derde luchtdruk je oog letterlijk 
zou ontploffen. De andere route is 
via tijdelijke toediening van olie in 
het oog, die op een later moment 
weer kan worden weggeprikt. Iets 
wat prima gaat onder plaatselijke 
verdoving. De meeste keren was ik 
dan ook wakker. Zo’n operatie is 

voor mij niet eng, eerder interes-
sant. Ik had echter de dubbele 
pech dat de olie tussendoor is 
gaan lekken, mijn lichaam dat 
afstootte en er zich littekenweefsel 
vormde. Zat ik plotseling met een 
knalrood oog op televisie.”

Ben je überhaupt bezig met je 
gezondheid nu je een dagje 
ouder wordt?

“Ik rook al heel lang niet meer en 
zit momenteel in een non-alcoho-
lische periode. Niet dat ik normaal 
gesproken verslaafd ben – meer 
een gezelligheidsdrinker – maar 
een tijdje even helemaal niets kan 
geen kwaad. Ik loop anderhalf uur 
per dag en neem bijna geen kool-
hydraten. Geen pasta, rijst en 
aardappelen voor mij dus. Zelfs in 
mijn koffie zit geen echte melk, 
maar havermelk. De belangrijkste 
factor is echter stress vermijden. 
Ik vind het bijvoorbeeld heel pret-
tig dat ik nooit ergens de baas 
geworden ben. Dat heb ik op m’n 
twintigste besloten. Het lijkt me 
helemaal niks. Mijn vrouw zegt 
altijd: Inderdaad, je bent nergens 
de baas. Zelfs thuis niet, haha.”
 
In 2005 ketste een baan als 
presentator van het NOS  

Journaal last minute af.  
In die rol zou je toch ook een 
soort baasje geweest zijn?

“Ook dan zou ik nog altijd een 
hoofdredacteur boven me hebben 
gehad. In de Verenigde Staten 
pakken ze dat heel anders aan. 
Walter Cronkite, de beroemdste 
nieuwspresentator ooit, nam als 
eerste zowel de rol van anchor als 
hoofdredacteur bij CBS News op 
zich. Later volgden mannen als 
Dan Rather en Peter Jennings zijn 
voorbeeld. Wij kennen dat niet. 
Hoogstens bij talkshowhosts, 
zoals eerst Jeroen Pauw en nu Eva 
Jinek, die volledig het gezicht van 
een programma zijn en daarom 
een dikkere vinger in de pap heb-
ben. Ach, Evaatje toch. Grappig 
hoe ze je dan totaal kunnen over-
vleugelen als ex-leerling van je. Bij 
Op1 is zo’n rolverdeling niet aan 
de orde. Wij kunnen echt een half 
stadion vullen met alle presenta-
toren die we hebben. Minder  
verantwoording dragen is stress-
verlagend. En misschien helpt  
het ook dat ik nog in m’n eerste 
huwelijk zit.”

Zij zet je met beide benen  
op de grond?

“Als ik mijn ego in de lucht had wil-
len steken, dan had ik niet met 
een ras-Rotterdamse moeten trou-
wen. Mijn schoonmoeder, ook 
Rotterdamse, zei over mijn tv-
werk simpelweg: Ach ja, er moet 
gewerkt worden, hè. We hebben 
natuurlijk 23 jaar in Amerika 
gewoond, waar buiten vrienden en 
buurtgenoten niemand me kende. 
Pas nadat kennissen van daar in 
Nederland op bezoek kwamen, 
realiseerden ze zich dat het hier 
net even anders ligt. Al wil ook dat 
weleens misgaan. Ik ben in 

Amsterdam, Den Haag of Hilver-
sum weleens aangezien voor 
Gerard Arninkhof, Willibrord Fre-
quin en Frank Masmeijer. De 
allerleukste: je bent de zoon van 
Haye Thomas, mijn illustere voor-
ganger die ik in 1986 opvolgde als 
correspondent in Amerika. Een 
groot man met een groot hart. Of 
mensen kennen me niet, maar 
herkennen me wel. Jij, euhm, was 
jij niet die verkoper van de Esso-
pomp naast de Galgenwaard?”

Je komt uit het Friese en  
nuchtere Joure…

“Als ik er rondloop, dan hoor ik al 
vrij snel: Goeie, do bist werom (Hé, 
je bent er weer, red.) Mijn kinde-
ren heb ik laten zien waar ik als 
jochie woonde en in welke paro-
chiekerk ik vroeger misdienaar en 
acoliet was. Ik ben van huis uit 
katholiek, maar nu alweer jaren 
niet meer godsdienstig. Toch voelt 
die plek nog steeds als een soort 
homecoming, aangezien ik er als 

misdienaar zoveel huwelijken en 
begrafenissen heb meegemaakt. 
Als kind wilde ik altijd dierenarts 
worden, maar ik was op school 
veel meer een alfa dan dat ik de 
benodigde bètavakken onder de 
knie kreeg. Zou het me toch zijn 
gelukt, dan vermoed ik dat ik een 
soort Dr. Pol geworden was en 
naar Canada of Australië was 
geëmigreerd. Met de kennis van 
nu zou ik mijn jongere ik advise-
ren nooit afhankelijk te worden 
van andere mensen en niet te lang 
voor een groot bedrijf te gaan wer-
ken.”

Heb je daarin slechte  
voorbeelden gehad?

“Mijn vader heeft dertig jaar lang 
voor Douwe Egberts gewerkt en 
dat is deels zijn ondergang gewor-
den. Een paar maanden na zijn 
pensioen viel hij dood neer. Had 
hij ook voor meer vrijheid gekozen 
en ver weggebleven van bureau-
cratie, pasjes en draaiende punai-

ses, dan was hij waarschijnlijk 
gelukkiger geworden. Behalve zijn 
passie voor reizen lijk ik nauwe-
lijks op hem. Ik heb meer de kop-
pigheid van mijn moeder, die ook 
meer had willen werken. Na haar 
trouwen in 1949 is dat er helaas 
nooit meer van gekomen. Zo ging 
dat in die tijd. Ik geniet van mijn 
vrije rol, zonder chef boven me. 
Als ik nog weleens bij de NOS 
rondloop en collega’s van jaren 
geleden nog steeds achter datzelf-
de bureautje zie zitten, denk ik: ik 
hoop dat je hier hartstikke geluk-
kig bent, maar ik moet er niet 
meer aan denken. Ik heb ook geen 
baas nodig die mij zegt dat ik op 
tijd moet komen. Ik ben een vrij 
ordelijk mens die op tijd vertrekt 
en zodoende nooit te laat is. 
Behalve die ene keer tijdens een 
overstroming waarbij ik een uit-
zending miste. Doordat zich tus-
sen mij en de satellietwagen plot-
seling een nieuwe rivier vormde, 
kon ik geen kant meer op.”
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kaanse scholen uit den boze en op 
kabeltelevisie worden ze wegge-
bliept. Dat stelt de wet zelfs ver-
plicht. Vriendjes en vriendinnetjes 
die in Washington bij ons kwamen 
spelen, waren ook altijd enorm 
beleefd en zeer respectvol. Grap-
pen over homoseksualiteit, zwarte 
mensen en met name het geloof 
worden daar echt niet gemaakt. 
Stand-upcomedyshows zijn er de 
enige uitzondering op, iets wat in 
Nederland ook wel wordt gepro-
beerd, maar nooit echt lukt. 
Komedianten met een dergelijk 
oeuvre worden dan al snel een 
soort Robert Jensen, oftewel: niet 
grappig. De beleefdheidsnorm in 
Amerika vormt wel weer een raar 
contrast met de snoeiharde 
samenleving, waarin onrechtmati-
ge ontslagen en de doodstraf 
gewoon kunnen bestaan.” 

Welke nieuwsgebeurtenis staat 
voor jou met stip op één?

“Simpel: 9/11. Verschrikkelijk voor 
de betrokkenen, maar journalis-
tiek een hoogtepunt. Verkiezingen 
zijn gepland, dit was een onver-
wachte dreun. Ook omdat het 
direct ons eigen leven binnen-
drong. Scholen gingen in lock-
down en onze kinderen, van toen 
9, 7 en 5 jaar, moesten thuisblij-
ven. Als verslaggever zet je op dat 
moment een knop om en doe je 
wat je moet doen. Zo deed ik dat 
ook op 6 januari van dit jaar, toen 
het Capitool werd bestormd door 
Trump-aanhangers. Ik weet nog 
dat ik al in de schmink zat en de 
eindredacteur van Op1 belde: 
Charles, gooi het draaiboek in de 
prullenbak. We gaan het helemaal 
anders doen. Medepresentatrice 
Carrie ten Napel was maar wat 

blij dat ik veel van Amerika afweet. 
Enkele seconden voor de leader 
vroeg de floormanager: Wie begint 
er? En flits, we waren op zender. 
Ik improviseerde wat, Carrie vulde 
het even later aan. Twintig jaar 
geleden, toen ik zelf in Washing-
ton stond op het moment dat een 
vliegtuig zich in het Pentagon 
boorde, moest ik nog sneller scha-
kelen. Je bent dan vooral bezig 
met je eigen product en het geen 
fouten willen maken, ook al heb ik 
die dag echt wel dingen verkon-
digd die later niet waar bleken te 
zijn. Daar ontkom je op zo’n dag 
niet aan. Ik was echter geen 
seconde bezig met de gedachte: 
wat is Max Westerman op RTL 
aan het doen? We hebben über-
haupt nooit zo geconcurreerd met 
elkaar. We wisselden zelfs bandjes 
uit als dat nodig was en lunchten 

‘Ik zie ons nog staan op 
Schiphol. De jongste was tien 
maanden oud en lag in een 
doos naast me. Holy fuck, 
dacht ik op dat moment’

Tot vier jaar geleden woonde je 
in Amerika. Is je tijd daar de 
mooiste van je leven geweest?

“Zakelijk en journalistiek gezien 
zeker. Toen we uit Amerika ver-
trokken, waren de drie kinderen 
het huis al uit. Ze wonen dus niet 
in Nederland, maar in Londen, 
New York en San Francisco en rei-
zen nog steeds heel veel. Als we 
bellen is de eerste vraag altijd: in 
welke tijdszone zitten jullie? We 
zien elkaar zo’n drie keer per jaar, 
vooral tijdens de feestdagen en in 
de zomer. Mijn vrouw en ik bewo-
nen reeds enkele jaren een huis in 

Utrecht. Tussen 2006 en 2017 
reisde ik voortdurend op en neer 
tussen Washington en Utrecht. 
Mocht ik op een dag opa worden, 
dan zal ik die rol op afstand moe-
ten vervullen. Dat is het lot van 
expats. Dat kinderen trouwen en 
ver van je vandaan gaan wonen. 
Op het moment dat je zo’n emi-
gratiestap zet (tussen 1986-1989 
en 1996-2017, red.) overzie je niet 
hoe bepalend dat is voor de rest 
van je leven en je relatie. Karin en 
ik zijn 35 jaar samen en dat Ame-
rika-avontuur heeft die tijd 
behoorlijk getekend. Overigens 
overwegend positief. Vooral in de 
eerste jaren reisde ik veel voor de 
NOS en was ik soms driekwart 
jaar niet in Nederland. In 1989 
keerden we terug om een gezin te 
stichten. In 1996 maakten we, 
met onze drie kleintjes, opnieuw 
de grote oversteek. Het feit dat 
mijn vrouw en ik dat twee keer 
hebben gedaan, schept een enor-
me band. De eerste keer schrok-
ken omstanders ervan. Durfden 
we dit wel? Geen idee, maar we 
deden het gewoon. De tweede 

keer was in niets te vergelijken 
met de eerste, aangezien we niet 
als koppel, maar als gezin vertrok-
ken.”

Midden jaren 90 gaf je er zelfs je 
baan als presentator van NOVA 
voor op!

“Ik zat geramd. Echt helemaal 
gebeiteld. Dat ruilde ik in voor een 
mager freelancecontract waar ik 
de rest een beetje bij moest zien te 
frutten. Zakelijk gezien had ik het 
nog helemaal niet rond. Media als 
Elsevier om voor te schrijven kwa-
men er pas veel later bij. Mijn 

vrouw mocht er voor een deel ook 
niet bij werken en er moesten 
nieuwe scholen voor onze kinde-
ren gezocht worden, waarop zowel 
Engels als Nederlands gegeven 
werd. Het principe van de over-
heid is dat expats er, met een toe-
lage voor dat soort zaken, niet rij-
ker op hoeven te worden, maar er 
ook niet op achteruit gaan. De 
NOS weigerde ons echter onder-
wijs te betalen, wat eigenlijk heel 
raar is. Ik zie ons nog staan op 
Schiphol. De jongste was tien 
maanden oud en lag in een 
Northwest Airlines-doos naast me 
op een stoel. Holy fuck, dacht ik 
op dat moment. Je beseft vooraf 
niet wat zo’n grote verandering als 
gezin privé met je doet. Wat wij 
deden was ook zeer ongebruikelijk. 
Kijk maar naar al die freelance 
buitenlandcorrespondenten nu. 
Bijna niemand heeft kinderen en 
de meesten zijn vrijgezel. Paul 
Witteman vroeg me voor vertrek 
of ik wel goed bij mijn hoofd was, 
maar ik moest weg. Mezelf even 
uitlaten. Dat voelde ik heel sterk. 
Die drang had hij niet. Paul is de 

ultieme studiopresentator. Een 
soort journalistieke huismus, die 
in zijn rol heel andere fantastische 
dingen heeft bereikt.”

Kun je aan je kinderen zien dat 
het echte Amerikanen geworden 
zijn?

“Ze spreken goed Nederlands en 
vergeten een enkele keer een 
woord, zoals ‘ontstopper’. Dat vra-
gen ze me dan. Verder schrijven ze 
belabberd Nederlands en hebben 
ze soms een licht accent. De mees-
te WhatsAppberichten in onze 
familiegroep zijn dan ook in het 
Engels. In de omgang zijn ze 
beleefder dan Hollanders. Als we 
vroeger in de zomer een maand in 
eigen land waren, schrokken ze 
altijd van de omgangsvormen tus-
sen kinderen. Schuttingwoorden 
als shit en fuck zijn op Ameri-
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‘Jammer is dat mijn 
hoofdredacteur Hans Laroes 
bij de NOS zo ontzettend liep 
te liegen om mij eruit te krijgen. 
Dat was echt verbijsterend, 
ontluisterend’

af en toe. Max is een ontzettend 
toffe gozer.”

Wat is je belangrijkste taak op 
zo’n historisch moment?

“Zo helder en begrijpelijk mogelijk 
aan de kijker uitleggen wat er 
gebeurt en, zo is het ook, de tijd 
volpraten. Voor dat laatste bestaat 
een heel simpele truc. Vergelijk 
het met een radioverslag bij een 
voetbalwedstrijd, dat je qua ver-
telstructuur in drie niveaus kunt 
opdelen. Het eerste is de basis. 

Wie is er aan de bal, komt er een 
goal aan, hoeveel mensen zitten er 
in het stadion? Kortom: beschrij-
ven wat je op dat moment ziet. 
Het tweede niveau is het breder 
trekken door te stellen dat Ajax, 
Feyenoord of PSV de laatste tijd 
toch minder kwaliteiten laten zien 
dan we van ze gewend zijn. Het 
derde en laatste niveau is het pra-
ten over de sport in het algemeen. 
Iets over betaald voetbal, regels 
van de KNVB of matchfixing. Dat 
heeft niets te maken met de bal 
die op dat moment rondgaat, 
maar als je het op die manier 
opbouwt, kun je het lang volhou-
den. Met die techniek kan ik net 
zo goed een uur lang praten over 
deze doos kaakjes die nu voor ons 
staat. Joop van Zijl was er een 
meester in. Die man had niet 
meer dan een klein kladje met wat 
woorden erop en lulde daarmee 
zes slagen in de rondte. In de 
begintijd van het NOS Journaal 
konden presentatoren soms ook 
niet anders. Buitenlands nieuws 

werd toen namelijk nog vanuit de 
hele wereld op film ingevlogen 
naar Visnews in Londen, daar ver-
volgens ontwikkeld en gekopieerd 
en tot slot gedistribueerd over de 
andere Europese landen. Ik ver-
geet nooit het beroemde bordje: 
Wegens mist op Schiphol vandaag 
geen buitenlands nieuws.”

Heb je de gevaren van je werk 
weleens thuis besproken?

“Ach, ik ben nooit echt naar oor-
logsgebieden afgereisd. Dat zit 

niet in me en omdat we destijds 
kleine kinderen hadden, wilde ik 
het alleen al om die reden niet. Ik 
ben geen thrillseeker die als 
attractie heeft het randje op te 
zoeken. Mag je ergens 120 rijden, 
dan blijf ik bij 100 en willen de 
jongens een ski-afdaling maken, 
dan maak ik een ommetje en zie 
ik ze beneden wel weer. Wel ben 
ik weleens in gevaarlijke gebieden 
geweest met vulkanen of door een 
stel jongens van een jaar of zestien 
met kalasjnikovs aangehouden in 
Colombia. Toen dacht ik wel even: 
mijn laatste uur heeft geslagen. In 
m’n hoofd speelde zich het beeld 
af van die vier IKON-verslagge-
vers die in 1982 werden doodge-
schoten. Ik had echter het geluk 
de Nederlandse cameraman Jan 
van Eijndhoven bij me te hebben, 
een grote, dikke, vrolijke Braban-
der die evenveel Spaans sprak als 
de koffiebeker voor me. Het enige 
wat hij riep: Geen gelul, gebak van 
Krul, dos cervezas. En maar 
lachen. En nog meer lachen. En 

voortdurend die jongens op de 
schouder slaan. Je moet maar 
durven, maar het brak bij hen 
wel het ijs waardoor we er zonder 
kleerscheuren vanaf kwamen.”

Je hebt 23 jaar bij de NOS 
gewerkt. Blijf je dan voor je 
gevoel altijd een NOS’er?

“Voor een deel wel. Vooral in mijn 
denken. Ik heb veel te danken 
aan de collega’s die er toen werk-
ten, zoals de toenmalige hoofdre-
dacteuren Ed van Westerloo en 
Ad van Liempt. Ik ben ook op 
geen enkele manier rancuneus of 
bitter over de NOS, ondanks de 
breed uitgemeten rechtszaak die 
ik van hen won. Het enige jam-
mere is dat mijn hoofdredacteur 
Hans Laroes in die periode zo 
ontzettend liep te liegen om mij 
eruit te krijgen. Dat was echt ver-
bijsterend, ontluisterend. De uit-
eindelijke schadevergoeding was 
lekker voor mijn pensioen en is 
nog steeds niet helemaal op. Met 
een deel daarvan hebben we ver-
standige dingen gedaan.”

Wat vind je van het nieuwe 
Op1-presentatieduo Sven  
Kockelmann en Fidan Ekiz?

“Leuk en spannend. Sven ken ik 
goed. Een uitstekende presenta-
tor voor wie, terecht, veel gelob-
byd is. Fidan kreeg bij De Voor-
avond van BNNVARA een 
standje en gaat zich nu profileren 
aan het andere uiterste van het 
spectrum: WNL. Prima, toch? Ik 
ga er met belangstelling naar kij-
ken. Wel ben ik van mening dat 
het programma zich zou moeten 
houden aan de 5x2 presentatoren. 
Is er nu iemand ziek of met 
vakantie, dan vliegt men meteen 
weer een ander gezicht van die 
omroep in. Waarom niet gewoon 
terugvallen op een van die andere 
negen die er al zitten? Je moet 
helderheid scheppen naar de kij-
ker. Al die presentatoren bij Op1 
oogt verwarrend en onrustig. Vol-
gens mij kunnen we inmiddels 
het Guinness Book of Records 
halen. Geen programma ter 
wereld met zoveel presentatoren.”
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