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Pierre Heijboer: ‘Volkskrant, ga je schamen’
De Volkskrant --mijn allereigenste krant, verdomme-- 
heeft de afgelopen weken zijn ziel verkocht. Want te veel 
van zijn redacteuren hebben kennelijk vergeten wat er in 
de grondbeginselen van de krant staat.  
 Daar staat met zoveel woorden in dat de krant dient op te 
komen voor de verdrukten en de ontrechten in de samen-
leving. En wie zijn dat? Dat zijn de mensen in Nederland 
– werklozen, ouderen, zieken - die afhankelijk zijn van 
een veelheid aan sociale regelingen.  
 Uiteraard moeten die regelingen door de gemeenschap 
kunnen worden opgebracht, dus misschien hier en daar 

wat worden aangepast. Maar ze mogen niet principieel 
worden aangemerkt als ‘vertragers van de economische 
groei’. En dát gebeurde, hoe je het ook wendt of keert, in 
het neo-liberale Grondwet-voorstel. 
 Desondanks koos de Volkskrant voor een krachtig JA-
offensief en zelfs voor een stemadvies. Waar bleven in dat 
offensief en dat stemadvies de verdrukten en de ontrech-
ten? Welke rechtse yuppen ter redactie hebben dit erdoor 
gedrukt? 
 Volkskrant, míjn Volkskrant, ga je schamen! 

Pierre Heijboer

Paul Depondt als freelancer terug naar vaderland 
Op donderdag 2 juni heeft de sympa-
thiekste Belg in Nederland, Paul de 
Pondt, afscheid genomen van de 
Volkskrant. Paul gaat freelancen.  
  
De Volkskrant blijft in zijn portefeuille 
en dat is maar goed ook voor de krant. 
Pauls vriendin Sonja, eveneens journa-
list, is met vervroegd pensioen gegaan. 
Voor Paul een doorslaggevende reden 

om vanuit zijn thuisbasis Gent te gaan 
werken en zijn doordeweekse verblijf 
in de Blasiusstraat (vlakbij de krant en 
naast wijlen Wally Tax) op te geven. 
Tijdens een druk bezochte afscheidsre-
ceptie op de krant werden de verdien-
sten van Paul nog eens uitgebreid ge-
memoreerd door oude knar Han van 
Gessel, ex-chef van Cicero, die voor 
zijn prachtige lofzang slechts twintig 

minuten nodig had; tot volle tevreden-
heid van de spreker en zijn toehoorders. 
  
Oude knar Waldemar Post bracht Paul 
haarscherp in beeld. De huidige chef 
van Cicero, Wim Wirtz, bood Paul en 
zijn vriendin een reisje  Londen aan, in 
plaats van - origineel idee-- een boe-
kenbon. 

Cees Gloudemans 
 

Bob Groen op de Solex? Nooit van z’n leven!
Verschillende lezers waren de stellige 
overtuiging toegedaan dat Bob Groen 
in 1968 op een Solex door Parijs reed. 
Wim Phylipsen: ‘Het was een echte 
Franse Solex (de Nederlandse versie 
werd toen bij Van der Heem in Den 
Haag gemaakt).   
 Bob had een principiële afkeer van 
autovervoer en ging dus lopen of nam 
de trein. Bij de studentenopstand ver-
voerde hij zich dus op de Solex door 
Parijs. Ik meen dat zo goed te weten, 
omdat Ineke Jungschleger een foto van 

Bob op de Solex te pakken had weten te 
krijgen en deze in Dag in Dag uit 
plaatste.’  
 Ineke J. houdt het echter zelf op een 

scooter. Maar de foto staat bij velen 
nog in het geheugen gegrift. Ook bij 
Maria Hendriks, hoewel het vóór haar 
tijd was, schrijft ze. 
Henk Strabbing daarentegen zeer stel-
lig: ‘Het is dus absoluut NIET WAAR 

van Bob Groen en die Solex. De foto 
die ooit in de krant heeft gestaan was 
nep, heeft Bob mij ooit in (niet eens zo  
exclusief) vertrouwen meegedeeld.  
  
‘Als ik me niet vergis was de grap, met  
helm en al, bedacht door Willem van 
Malsen (God hebbe zojuist ook zíjn 
ziel). 
 ‘Bob was  motorisch dermate zwak dat 
ik zelfs betwijfel of hij kon fietsen. Ik 
heb hem althans nooit anders dan te 
voet of per taxi betrapt.’ 

Jan Damen goudeerlijk en heel gewoon
Jan Damen was de eerste chef van de 
financiële redactie bij de Volkskrant. 
Hij werd door Lücker weggekocht bij 
De Tijd om een echte financiële redac-
tie op te zetten. Tot die tijd deden men-
sen van Binnenland het financiële 
nieuws erbij  -- en dat leidde wel eens 
tot foutjes en fouten.  
Een regelrechte blunder was de  directe 
aanleiding om een deskundige binnen 
te halen.  
Op een gegeven moment stond op de 
één een grote kop: Koninklijke Olie 
leent 100 miljoen. Het ging echter om 

een aandelenemissie. Wel even iets 
anders! 
Damen stoomde op een gegeven mo-
ment door: Hij werd adjunct-
hoofdredacteur, later directeur van de 
krant en hij nam afscheid als directeur 
van Perscombinatie. 
Het was een goudeerlijke man en bo-
vendien heel gewoon. Ik weet nog dat 
we een keer met de vestigingsraad 
gingen eten (Entresol op de Gelderse-
kade). Damen keek op de kaart: ‘Jan, 
moet je eens kijken: soep van 3,75!’ 

Jan van Capel 
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