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De carrières van vader Gerard en zoon Xander van der Wulp lijken griezelig veel op elkaar. Toeval of
niet, parlementair verslaggever Xander (NOS) wil de dingen minstens net zo goed doen als zijn vorig jaar
gepensioneerde vader.

Gerard en Xander van der Wulp

‘Als er nieuws is in
Den Haag, moet je er zijn’

X

ander: “Dat het werken voor mijn vader er
nu een beetje opzit, zal best confronterend
geweest zijn. Het voornemen om het eerste
pensioenjaar helemaal niets te doen, is hem ook niet
gelukt.”
Gerard: “Die klus als interim directeur bij
Buitenlandse Zaken kon ik niet laten liggen.”
Xander: “Ik had dit wel verwacht.” (Lachend) ‘Na
mijn pensionering doe ik niets meer’, zei hij eerst.
Dat werd al snel een jaar; hij heeft het vier maanden
volgehouden. Ik vind het leuk dat mijn vader nog
steeds gevraagd wordt.”
Gerard: “Een leuke bijkomstigheid was dat ik af en toe kon
meerijden naar Den Haag.”
Xander: “Ik had er totaal geen
last van dat mijn vader hier
rondliep, vond het bijzonder.”
Gerard: “Toch wel een beetje
tot mijn verbazing.”
Xander: “Hoezo?”
Gerard: “Waar bemoeit die
ouwe zich mee? Het is nu mijn
nest... Ik had het me goed
kunnen voorstellen als je dat
zou denken.”

talkshows
Gerard: “Xander was al jong
betrokken bij de politiek. Toen
hij klein was, deed ik hetzelfde
als hij nu: het politieke nieuws
presenteren en duiden.”
Xander: “Regelmatig ging ik met hem mee, op
Prinsjesdag bijvoorbeeld. Liep ik tussen alle politici
in, heel gewoon vond ik dat. Mijn dochters neem ik
nu mee. Dat half Nederland mijn vader op tv zag,
daar stond ik niet bij stil.”
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Gerard: “In die tijd keek werd het nieuws door
zo’n zes, zeven miljoen mensen bekeken. Er was
alleen Nederland 1 en 2 met allebei om acht uur het
Journaal.”
Xander: “Dat is nu wel anders met de commerciële
zenders. Je ziet mij wel weer in talkshows opdraven,
die had je vroeger niet.”
Gerard: “Tips geef ik Xander niet als hij bij ‘Pauw’ of
‘De Wereld Draait Door’ wordt gevraagd. Achteraf
kan ik hem wél van commentaar voorzien. Met
mate...”
Xander: “‘Niet zo goed’, hoor ik
eigenlijk niet. (Lachend) “Hij is
complimenteus geworden sinds
zijn kleindochters er zijn.”
Gerard: “Xander is sterk in
relativeren, kan goed beschrijven
wat hij waarneemt zonder cynisch
te worden. ‘Goed gedaan’, app ik
hem dan na afloop.”
Xander: “Als je voor het eerst bij
‘DWDD’ zit, word je na afloop
belegerd met berichtjes. Al snel
wordt dat minder. Toch kijk ik nog
steeds op mijn mobiel of iemand
gereageerd heeft. Dan is het leuk
als mijn vader een positief bericht
stuurt.”
Gerard: “Het is lastig om als NOSverslaggever bij een talkshow te
zitten. Je wordt heel snel in een
kamp getrokken. Om toch redelijk
pikant te blijven en die neutrale positie te blijven
houden, vind ik knap. Ik weet niet of ik dat zou
kunnen, ben er denk ik te formeel voor.”
Xander: “Formaliteit is een deel van zijn karakter. In
de periode dat hij voor de Rijksvoorlichtingsdienst
werkte, hielden we meer afstand. Hij had geheim-

houdingsplicht en kon de dingen die ik als journalist
wilde weten, niet vertellen. Als je tachtig uur in
de week de formele functionaris bent, loopt dat
naadloos over in je privéleven.”
Gerard: “Bedoel je dat ik het niet van me af kon
schudden? Zo heb ik dat niet ervaren. Wel hebben
we de afspraak gemaakt dat Xander niet als journalist naar Den Haag zou gaan zolang ik op die functie
zat. Te ingewikkeld.”

Papa moet weg
Xander: “Den Haag is relatief meedogenloos,
als er nieuws is, moet je er zijn. Mijn ouders
springen dan ook bij, laatst met het opstappen van
Kamervoorzitter Van Miltenburg nog.”
Gerard: “Of die keer dat je naar ‘Pauw’ moest en je
geen oppas had.”

Xander: “Ik begreep het altijd
wel als mijn vader weg moest op
tijden dat we net met z’n viertjes
lekker thuis konden zijn. Hij was
er weer op tijden dat andere
vaders werkten, zoals ik nu. Ik
merk aan mijn oudste dochter
dat ze het af en toe moeilijk
vindt. ‘Vind je Den Haag belangrijker?’, vraagt ze als ik met een
crisis wegren.”
Gerard: “Het is een kwestie van
goed uitleggen en je kinderen bij
het werk betrekken. Als er iets
spannends in Den Haag gebeurt,
wil je erbij zijn.”
Xander (lachend): “‘Opa en oma
leggen het wel uit’, zeg ik dan.
Vrijdag is papadag, maar als er
een verzoek van ‘Pauw’ komt,
vind ik dat toch té leuk. Ik ben
blij dat mijn ouders kunnen inspringen.”

Kinderen achtergelaten
Xander: “De eerste keer dat mijn ouders naar
Amerika vertrokken, studeerde ik. 21 was ik, mijn
broer Bastiaan drie jaar jonger. We konden in ons
ouderlijk huis blijven, kregen een eigen verdieping
en verhuurden allebei een kamer onder aan een
vriend. Een gezellige tijd.”
Gerard: “Ik kon als NOS-correspondent naar
Washington, een mooie kans. Op mijn 36ste werd ik
hoofdredacteur van het ‘NOS Journaal’ en ik wist
dat ik dat niet tot mijn 65ste zou doen. Greetje en ik
wilden naar het buitenland. Dat de kinderen in ons
huis bleven wonen, gaf rust. Het fysieke nest bleef,
maar dan zonder ouders. Maar ja, we waren wel
heel ver weg.”
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Xander: “Ik had er helemaal geen
bezwaar tegen om in de zomervakanties naar Amerika te gaan. Mijn
vrouw Stacey heb ik er ook leren
kennen.”
Gerard: “We belden veel en
vlogen geregeld naar Nederland.
Soms maakte ik me ook wel
zorgen, om Xanders
studie Sociale
Wetenschappen
bijvoorbeeld. Het was
lang leve de lol. Na
zes jaar is hij toch
afgestudeerd.”
Xander: ‘Jij hebt ook niet gestudeerd en toch is het
goed gekomen’, reageerde ik dan.”
Gerard: “In mijn tijd was het anders, ik werd gewoon
journalist. Die bul is tegenwoordig hard nodig.”
Xander: “‘We betalen vijf jaar mee aan je studie’,
zei mijn vader altijd. Nou zolang heb ik er ook
over gedaan. Overigens ben ik als student al bij
de redactie van de NOS gekomen en er nooit meer
weggegaan. Ik vond dat leuker dan studeren. Ik stop
met studeren, heb een leuke baan, dat heb ik echt
wel eens gedacht.”

Xander: “De tweede keer Amerika
vond ik écht niet leuk. De ouders
van Stacey wonen in Amerika en
nu moesten mijn kinderen ook
hun andere opa en oma missen. Ik
heb ze niet tegengehouden, maar
liet wel merken dat ik het niet fijn
vond. ‘Als opa en oma zeggen dat
ze drie maanden
op vakantie willen, ga ik voor het
vliegtuig staan’,
zei een van mijn
dochters nu. Ze
missen hun opa en
oma als ze te lang weg zijn.”
Gerard: “Die tweede keer werd ook wel een stevig
gesprek. Greetje en ik hebben het in de groep
gegooid en vroegen onze kinderen steun. Die kregen
we. Ik vond het moeilijk om mijn kleinkinderen te
moeten missen. Toch heb ik het idee dat ik door
Skype en Facetime niet al te veel van die vijf jaar
gemist heb.”

‘Hij is complimenteus geworden
sinds hij kleindochters heeft’

Bewondering voor de keuze
Gerard: “Als Xander naar het buitenland wil, zou
ik dat best jammer vinden, maar ik ga er niet voor
liggen.”
Xander: “Om mijn kinderen nu uit hun vertrouwde
omgeving weg te halen, vind ik te ingrijpend. Vroeg
kinderen krijgen en na je veertigste vol gas andere
dingen doen, vind ik een mooie oplossing. Het zou
maar zo kunnen dat ik daarin mijn ouders achterna
ga. Ik heb altijd bewondering gehad voor hun keuze
om te vertrekken naar het buitenland.”
Gerard: “De wereld wordt steeds kleiner. Met alle
nieuwe technieken ben je nu veel dichterbij elkaar
dan toen.”

Niet langer opboksen
Gerard: “Het is leuk om te zien dat mijn nageslacht
hetzelfde pad beloopt. Er zijn immers ook veel
kinderen die zich afzetten tegen alles wat hun vader
doet.”
Xander: “Het werk van mijn vader heb ik alleen
maar interessant gevonden. Mijn ouders willen ook
alles over mijn werk weten. Bij hot news app ik ze.
Mijn moeder is wat dat betreft net zo nieuwsgierig
als mijn vader.”
Gerard: “Dat is belangrijk in het vak, een zelfstandige echtgenote die begrijpt wat je doet.”
Xander: “We hebben sterke vrouwen... Jarenlang heb
ik het gevoel gehad dat ik tegen mijn vader moest
opboksen. Zo van wat hij doet, ga ik ook nog wel
regelen. Inmiddels ben ik er rustiger in geworden. Ik
heb het naar mijn zin en zie het allemaal wel.”

Vader

Zoon

naam: Gerard • leeftijd: 65 • echtelijke staat: 45 jaar
getrouwd met Greetje (63) • kinderen: Xander (41) en
Bastiaan (38) • werkzaam geweest als: journalist, politiek
presentator ‘NOS Journaal’, hoofdredacteur ‘NOS Journaal’,
correspondent in Washington voor ‘NOS Journaal’, directeurgeneraal RVD, plaatsvervangend chef de poste van de
Nederlandse ambassade in Washington, Nederlands
vertegenwoordiger Aruba, Curaçao en Sint Maarten

naam: Xander • leeftijd: 41 • echtelijke staat:
12,5 jaar getrouwd met Stacey (38) • kinderen:
Sienna (10), Ava (8) en Bella (4) • werkzaam: al
23 jaar bij het ‘NOS Journaal’, achtereenvolgens als autocue-assistent, regieassistent,
producer, redacteur, eindredacteur, chef van
NOS Nieuws 24, parlementair verslaggever/
presentator
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