
de Volksknar 325 - 1

325
25 september 2019

Clubblad van het Genootschap van Ouweknarren van de Volkskrant e-mail: volksknar@gmail.com

‘Macht als vehikel voor verandering’
Een krant van 44 pagina’s dik lag er na
afloop van het afscheidsfeest voor de

bezoekers. Daarin werd Philippe
Remarque als scheidend hoofdredacteur
van de Volkskrant bijna letterlijk de hemel
van de Persgroep in geprezen.

Dat gebeurde ook in de reeks speeches
van bĳvoorbeeld Arie Elshout, Pieter
Klok en Sheila Sitalsing. En door de
hoogste baas Christian van Thillo zelf,
die de rol van Philippe Remarque
beschreef als wezenlĳk voor het
fantastische succes van de Volkskrant in de
laatste jaren. ‘Het kan de grootste krant
van Nederland worden!, riep hĳ
enthousiast op een video.
Philippe zelf keek terug op een
‘fantastische avond waarin volgens hem
een portret werd geschetst ‘van iemand die
ik niet ken’.
Het gebeurde allemaal zaterdagavond 21
september in de Amsterdam Club Panama
waar zĳn afscheid groots werd gevierd met
veel speeches en optredens onder de
leiding van vier adjuncten, Marĳe Ran–
dewĳk, Alex Burghoorn, Annieke
Kranenberg en Chris Buur; de nieuwe
hoofdredacteur Pieter Klok trad op als
showmaster. Het was ook het afscheid van
Corine de Vries en Melle Drenthe, die
met Remarque meegaan,

Arie Elshout (de enige buitenlandse
correspondent die in Nederland woont)
beschreef de drang naar macht bĳ de
hoofdredacteur: macht als middel, macht
als vehikel voor verandering.
In die zin was hĳ volgens Elshout een
waardige opvolger van Pieter Broertjes,
‘fakkeldrager van de permanente vernieu–
wing’. Pieter Klok, in een lezing met

lichtbeelden, noemde zĳn voormalige chef
onder andere de vleesgeworden
nieuwsgierigheid, en ‘lief en ontroerend en
hard’ tegelĳk.
En dochter Charlotte: ‘Ik weet niet wat ik
van mĳn vader moet zeggen, ik heb hem
negen jaar niet gezien.’

Meer beelden van het feest op pagina 6

Philippe Remarque luistert in de zaal van Club Panama te Amsterdam naar een van
de vele sprekers tĳdens zĳn afscheidsfeest. Foto Jacques de Jong

Goud
G rau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens

goldner Baum.
De woorden – uit de Faust van Goethe – schoten me te binnen
toen ik las dat Judikje Kiers van het Amsterdam Museum ‘de
gouden eeuw’ in de ban wil doen. Die eeuw mag niet langer van
goud zĳn. Van blik dan maar, dacht ik, of
van koper? Nee, niks, gewoon: zeventiende
eeuw.

Zo lost Judikje een probleem op dat niet
bestaat, en roept ze nieuwe in het leven.
Goud is een metaal, een edel metaal

zelfs, het glanst en is – om onverklaarbare
redenen – altĳd veel geld waard geweest.
Mensen deden er een moord voor. Wie las niet over de goldrush,
over Fort Knox, over de gouden standaard en over het goud dat
de Duitse liefhebber Schliemann in Troje vond?
Het verklaart in elk geval dat je al gauw aan goud denkt als je

een bĳvoeglĳk naamwoord zoekt voor iets moois, begerens- of
bewonderenswaardigs.
Kun je zo’n eenvoudige metafoor – want dat is het – óók

gebruiken als je een historisch tĳdperk wilt karakteriseren?

Velen hebben daar kanttekingen bĳ geplaatst. In onze nog
resterende bibliotheken kun je honderden ongelezen boeken
vinden waarin de complexiteit van het leven in de zeventiende
eeuw tot ettelĳke cĳfers achter de komma uit de doeken wordt
gedaan.
Nee, het was geen pais en vree, toen, het was oorlog. Tachtig

jaar lang vochten vrĳheidsstrĳders in de lage landen tegen de
feodale, katholieke Spanjaarden. Nederland werd wereldmacht

en een vrĳe, zelfstandige Republiek.
Historici hebben die werkelĳkheid niet

met bladgoud bedekt. Integendeel, ze
hebben steeds de aandacht gevestigd op
het uitzonderlĳke van deze eeuw, die
zowel voorspoed als tegenslag inhield, op
het ‘rampjaar’ even goed als op de koloni–
satie.
Wie in dit goud anno 2019 een groot on-

recht ziet, heeft op school niet goed opgelet of is ten prooi
gevallen aan een modieus anachronistisch politiek correct kĳk-
mĳ-eens. Ingrepen zoals die van Judikje leren ons dat er hier te
lande langzamerhand meer waanwĳze hoogopgeleiden rondlo-
pen dan gezagsdragers met een brede algemene ontwikkeling.
Het is meer de grĳze theorie dan het groen van de gouden

boom die het leven is.
Willem Kuipers wiewiewie.nl
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‘Hij voelde de val van de Muur aankomen’

Hiernaast kop en lead
van het openingsar-
tikel van Jos Klaassen
op de dag na de val van
de Berlĳnse muur.

OP 4 SEPTEMBER overleed oud
Volks–krantcollega Jos Klaassen
(77). Hĳ had sinds 2014 een vrĳ

zeldzame vorm van dementie waarbĳ
problemen in de spraak ontstaan doordat
het taalgebied in de hersenen wordt
aangetast. Hĳ verbleef sinds vĳf maanden
in een verpleegtehuis. Bĳ een val liep hĳ
een bekkenbreuk op en daarna kreeg hĳ
longontsteking die hem fataal werd.

Donderdag 12 september werd hĳ
gecremeerd in Rotterdam. Daarvoor was
hĳ thuis opgebaard. ‘Dat was heel intiem
en uniek. Met mĳn zussen, die veel voor
Jos hebben gedaan, heb ik hem naar het
crematorium gebracht op Krooswĳk, een
mooi oud kerkhof’, vertelt Joke Donia,
sinds 1975 zĳn partner.
In de Volkskrant van 23 september
schreef Peter de Waard al een necro–
logie van Jos. Daarom volsta ik hier met
wat herinneringen.
Jos Klaassen maakte op 1 december
1969 zĳn entree op de stadsredactie van
de Volkskrant. En was daardoor een
bofkont. Want, al zeg ik het zelf, het was
een heel bĳzonder clubje. Van chef Jan
Heinemans leerden we in snel tempo de
kneepjes en de mores van het vak. ‘Hé
knul, zal ik jou eens even leren hoe je
moet declareren’ en: ‘Geen winden laten
als je met de burgemeester staat te
praten.’
Het was bĳna altĳd een vrolĳke,
enigszins losbandige boel, maar we
werkten heus keihard. We versloegen het
landelĳk van belang zĳnde nieuws uit
Amsterdam, maar maakten ook elke dag
een pagina vol stadsnieuws. En voor de
maandagkrant leverden we een
zogenoemde luxe pagina met reportages
en interviews.

Jos werd opvolger van de naar De
Telegraaf vertrokken Bram Brakel, de
legendarische politieverslaggever die met
één been in de wereld van de penoze

stond en met het andere in die van de
politie. Een groter verschil dan tussen
Bram en Jos was niet denkbaar. Ras-
Amsterdammer Brakel kende elke
diender, elke pooier en elke temeier op de
Wallen. Hĳ was de enige redacteur die in
een auto van de zaak reed, een geel Dafje,
waarmee hĳ twee keer per dag alle
politiebureaus van de stad bezocht om te
vragen ‘of er soms nog rottigheid was’ en
om zĳn netwerk in stand te houden
middels het uitdelen van Caballerootjes
en warme kroketten.

De voormalige Limburgse
priesterstudent Klaassen stapte wel in dat
Dafje, maar zĳn modus operandi als
politieverslaggever was compleet anders.
Jos wilde geen vriendjes zĳn met de
politie, liep niet de deur plat bĳ de
politiebureaus en berichtte zakelĳk en
afstandelĳk over criminaliteit. Vooral in
de avonduren vergaarde hĳ het nieuws
van de dag en daardoor had hĳ overdag
tĳd voor zĳn studie Internationale
Betrekkingen en Europees Recht. Toen
hĳ de drs-bul op zak had, stapte Jos in
1978 over naar de redactie Buitenland.
Paul Brill, destĳds chef Buitenland,
noemt Jos een journalist van de oude
stempel. ‘Degelĳk, betrokken, vrolĳk,
altĳd paraat. Hĳ liep niet mee op het
paadje van wat door de meerderheid op de
redactie belangrĳk en politiek correct
werd gevonden, maar hĳ gaf blĳk van een
onafhankelĳke en kritische geest’, aldus
Brill.

Ook buitenland-collega Joris
Cammelbeeck looft de journalistieke
kwaliteiten van Klaassen. Hĳ noemt hem
heel sociaal en gedreven en herinnert zich
de neutrale opstelling van Jos in
belangrĳke NAVO-kwesties, zoals de
plaatsing van kruisraketten in Nederland.
Hoogtepunt van zĳn correspondentschap
in Bonn en Berlĳn was de Val van de
Muur op 9 december 1989. ‘Hĳ wist dat

het ging gebeuren’, herinnert zich Joke
Donia. ‘In het jaar daarvoor was hĳ al
heel vaak in de DDR geweest en hĳ
voelde aan wat er speelde.’
Joris heeft nog een anekdote over Jos als
chef van de weekendbĳlage Het Vervolg,
zĳn eerste baan na Berlĳn. ‘Er was Jos te
verstaan gegeven dat medewerker Rentes
de Carvalho minder moest gaan schrĳven.
Jos eropaf. Na een langdurige lunch met
Rentes kwam Jos licht beschonken terug
op de redactie met de heuglĳke mede–
deling dat Rentes nog meer bĳdragen zou
gaan leveren.’ Hĳ had de opdracht
verkeerd begrepen.
Ondergetekende die destĳds een plaats
had aan hetzelfde bureaublok als de
redactie van Het Vervolg, meende dat het
verhaal anders was. Dat Jos dacht, ‘als ze
vinden dat die Rentes minder moet gaan
leveren, kan ik hem er maar beter
helemaal uit schoppen’.
Hoe dan ook: er heeft nooit meer een
Rentes in de krant gestaan.

Victor Lebesque

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010857180


de Volksknar 325 - 5

E LF JAAR nadat zĳ was gestopt bĳ de
Volkskrant is Yvonne Gnirrep 17
september op 75-jarige leeftĳd over-

leden. De laatste jaren van haar loopbaan
in dienst van de krant besteedde zĳ vooral
aan opleiding van journalisten bĳ de Post-
doctorale opleiding PDOJ in Rotterdam en
op de universiteit Groningen.

Op de krant werkte zĳ onder andere op de
eindredactie, bĳ de bĳlage Het Vervolg, de
brievenrubriek en voor de Volkskeuken
die, onderWouter Klootwĳk en Adriaan
de Boer, nog De Volkskrant kookt heette.
Tot lang na haar uittreden in 2008 zat zĳ in
het bestuur van de stichting Gastrono-
mische Bibliotheek van de UvA.
Die stichting werd in 1993 opgericht
door Johannes van Dam en twee andere
gastronomen met het doel hun particuliere
verzamelingen op het gebied van de
geschiedenis van de voeding voor de toe-
komst veilig te stellen.
Yvonne Gnirrep kwam bĳ de Volkskrant
vanaf De Waarheid, communistisch ange-
haucht, net zoals de collega’s Willem de
Bruin, Arnold Koper, Anneke Teunis-
sen en André Roelofs een communis-
tische achtergrond hadden of hebben.
Zĳ was vooral geïnteresseerd in de
historie van de kookkunst, altĳd op zoek
naar recepten uit vroeger tĳden. In 2005
stelde zĳ een bundel samen van de
recepten uit de rubriek De Volkskrant
kookt. Ze voerde ook de redactie van het

boek Koks en keukenmeiden van Parool-
collega Johannes van Dam.
Na haar pensioen deed zĳ als vrĳ-
willigster de eindredactie van het Contact-
blad van de Stichting 1940 - 1945. Dat had
duidelĳk te maken met haar Joodse
achtergrond.
‘De Tweede Wereldoorlog heeft altĳd als
een schaduw over ons gezin gehangen’,
stelt de oudste zoon Jeroen vast. Haar
Joodse vader, violist en muziekleraar,
moest onderduiken; haar schoonvader
werd opgepakt na de Februaristaking in
1941 en in een werkkamp gezet, waaruit hĳ
aan het eind van de oorlog kon ontsnappen.

De opmerkelĳke achternaam Gnirrep,
vertelt haar zoon, dateert uit 1871, de
Frans-Duitse oorlog. Het is de omdraaiing
van de naam Perring, voorouder van haar
man (de in 2014 overleden Kees, broer van
Karina Gnirrep, weduwe van Jan Wol-
kers). Hij liet zich na die oorlog als Gnirrep
registreren. De eigen, Joodse naam van
Yvonne was Ziekenoppasser. Yvonne ver-
telde later: ‘Dus koos ik bij mijn huwelijk
maar deminst rare van de rare achternamen.’

In de bundel De leraar die mĳn leven
veranderde (uitgeverĳ Thomas Rap, 2016)
kĳkt schrĳver Peter Buwalda met
gemengde gevoelens terug op zĳn tĳd bĳ
de Postdoctorale Opleiding Journalistiek
in 1997 waar Yvonne toen docent was.
Vooral het toewĳzen van een stageplaats

bĳ de boekenpagina van het Algemeen
Dagblad viel bĳ hem helemaal verkeerd.
Buwalda:
‘Ze had een CPN-verleden. Ze werkte
dan wel voor de Volkskrant, maar ze was
gestaald bĳ De Waarheid.
‘Tĳdens mĳn toelatingsgesprek voor de
PDOJ had ik Yvonne verteld dat ik
afstudeerde op Karel van het Reve, en
hoewel we er nooit een woord over
gewisseld hadden, leek ze me intelligent
genoeg om me voor een schildknaap van
Van het Reve te houden – wat ik ook was
in die tĳd.
‘Ik was een Karelganger, een anticom-
munist, een onbezoldigd spion van de
CIA, die net als de schrĳver vanHet geloof
der kameraden – dat ik in die tĳd las en
vaak meenam naar de duikboot (het
studielokaal van de PDOJ, JqJ) en pesterig
op de hoek van mĳn bureau neerlegde – op
aarde rondliep om CPN’ers de les te lezen.
’Heeft ze gevoeld, denk ik. Ik las het in
haar blik, maar het was ook te merken aan
kleine dingen, zoals dat boekenpagina-
advies. Dat was namelĳk een bĳzonder
slecht advies. Algemeen Dagblad en litera-
tuur, sorry zeg. (...) Mĳ ermee afschepen
was een frontale belediging, nee, een
motie van afkeuring.’
Buwalda geeft achteraf toe dat hĳ des-
tĳds weinig vleiend was. Daar staat tegen-
over dat Yvonne door de meeste studenten
op handen werd gedragen. Mede dankzĳ
haar kwaliteiten als docent is het toch nog
goed gekomen met Peter Buwalda. Hĳ
kreeg een column in de Volkskrant.

De dood van haar man, vĳf jaar geleden,
heeft zĳ nooit goed kunnen verwerken,
vertelt haar zoon. Ze raakte dement. Zĳ
laat twee zoons achter, Jeroen en Martĳn.

Jacques de Jong

Yvonne Gnirrep overleden, 75 jaar

Gastronomische historica,
geliefde docente

De duikboot volgens Peter Buwalda: het lokaal van de PDOJ. De foto dateert van
1990, het eerste jaar. Yvonne Gnirrep deed er in 1997 de begeleiding. Op de foto is
Cees Gloudemans de gastdocent. Herkenbaar in beeld zĳn drie studenten die bĳ de
Volkskrant zĳn komen te werken: links Greta Riemersma, achter in het midden Karin
Veraart, geheel rechts Ben van Raaĳ. Hanneke de Klerck zit buiten beeld.
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Het was groot feest bĳ het af-
scheid van Philippe Remarque
in de duistere discozaal van
club Panama te Amsterdam,
voor vele tientallen redactiele-
den en medewerkers. Met een
show voor de ex-hoofdredac-
teur en disco na afloop.
Foto rechts: de zaal van
Panama, met voorin Pieter
Klok als showmaster. Links on-
der Pieter Broertjes, die als de
voorganger van Philippe zĳn
visie mocht geven.
Midden onder Corine de Vries
die mee opschuift in de Pers-
groep, net als Melle Drenthe.
Rechts onder Arie Elshout tĳ-
dens zĳn speech.

Foto’s Jacques de Jong

‘De grootste mond die je ooit ontmoet had’
K ort voor zĳn zeventigste overleed op 14 september Hans

Wilbrink. In 1966 werd hĳ redactiebediende bĳ de Volks-
krant. Hĳ plugde platen. Trad toe tot de hoofdredactie van de
Nieuwe Revu. Leidde als hoofredacteur de restyling van de VARA
Gids. Laatste functie: directeur VARA-radio.

In zĳn riante villa in Amersfoort sprak de Volksknar Hans
Wilbrink in juli 2017. Hĳ woonde er met zĳn vrouw Tonny.
Dolly en Tommy waren het huis uit - ‘twee i-grecs minder’.
Redactiebediende Hans, met lagereschooldiploma, begon een
beetje te schrĳven, ‘fonetisch’, voor fanclubblad De Ajaxied. De
titel was al incorrect, chef Sport Theo Nolens retourneerde het
met rood rond de stĳl- en spelfouten.
Bĳ telex-scheuren stoorde het hem dat in de hitlĳsten van
Reuters Amsterdam ontbrak. In ruil voor platenbonnen voorzag
het lefgozertje (18) in de lacune.
‘Bonnie St. Clair stond ineens – ‘Local breakout!’ - wekenlang
genoteerd. Alleen bĳ mĳ.’
Bĳ polderlabel Dureco promootte hĳ Vader Abraham, Ben
Cramer, Corry en de Rekels en vertrok met onenigheid. Voor
Nieuwe Revu deed hĳ onthullingen over Hilversum, waar
bĳvoorbeeld Peter Koelewĳn Veronica’s Rob Out betaalde om
zendtĳd te krĳgen. De serie leidde tot Kamervragen, Hans kwam
in de hoofdredactie.
Bĳ de VARA Gids trof hĳ ‘financiële chaos, geen geld, geen

mensen. Ondanks de slogan
dat je beste vrienden bĳ de
VARA zitten, vochten ze
elkaar de tent uit.’
Hĳ verzorgde als hoofd-
redacteur de restyling tot
VARA TV Magazine. Tv-
directeur Marcel van Dam
haalde hem over
waarnemend directeur
VARA-radio te worden.
Tĳdens zĳn eerste
vergadering met de top van
Radio 1 tot en met 5 zei hĳ
nog te weinig van radio te
weten. ‘Ik vaar een halfjaar

blind op jullie. Maar als ik straks meer weet en jullie hebben me
belazerd, dan...’
In 2008 zwaaide hĳ af. In een afscheidsglossy kreeg de
‘bourgondische bladenman’ lof toegezwaaid. Paul Witteman
dacht even dat Wilbrink de zoon van God was. ‘In die tĳd
beschouwde ik Marcel van Dam als God, vandaar.’
Youp van ’t Hek: ‘Dit was veruit de grootste mond die je ooit
ontmoet had.’

Adriaan de Boer
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