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Er is een tijd geweest dat je met een 
balpen in de vingers een krant zat te re-
digeren. Collega Ad Bevers – God hebbe 
zijn ziel – bleef de balpen consequent 
een potloodje noemen. Hij was nog 
van ver voor de oorlog.
Nu gebeurt het redigeren allang 
in het beeldscherm. Maar ken-
nelijk wil de krant terug naar de 
ouderwetse manier. Ze vraagt in 
elk geval een handvol correctoren om 
alle spelfouten uit de laatste proeven te 
halen. Zoals pensionado Jan de Vries tot 
zijn dood heeft volgehouden op de proe-

ven van Het Vervolg, met potloodje. Jan 
was ook van ver voor de oorlog.
Voor de krant op iPad  is een potloodje 

voor het aankruisen van de talrij-
ke spelfouten uiteraard helemaal 
onbruikbaar.
Nog erger is dat je op de iPad 
ook geen sudoku kunt invullen. 
Hier manifesteert zich het ge-

brek aan logica van een ‘papieren’ 
krant op een digitaal beeldschermpje.  
Dat rijmt niet. Wat moet ik met een pot-
loodje op mijn iPad? Niks. Ik kan beter 
gewoon een krant kopen.   JqJ
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Ze heeft net zo’n smakelijke lach als haar 
vader. Dat was het eerste wat opviel toen 
Laura de Jong me onlangs op de krant 
werd voorgesteld als de dochter van Hen-
drik. Het zou voor hem een regelrechte 
sensatie zijn te weten dat zijn dochter nu 
zelf actief is bij de Volkskrant, waar hij-
zelf ruim een kwarteeuw geleden op de 
redactie Buitenland een onuitwisbare in-
druk maakte.

door Jan van Capel
 
Laura was een halfjaar oud toen haar va-
der overleed. Plotseling. Hij kreeg een 
hartstilstand in de nacht nadat hij met de 
collega’s van zijn afdeling een gezellig 
feestje had gevierd. Een enorme schok 
voor zijn familie en de collega’s, waar zijn 
dochtertje op dat moment uiteraard geen 
weet van had. Toen ze groter was, hoorde 
ze meer over deze tragische gebeurtenis 
en over haar vader in het algemeen. Veel 
vrolijke en interessante verhalen. Ze kon 
ook putten uit een boek dat vrienden niet 
zo lang na zijn dood over Hendrik maak-
ten.

Hoe is het je moeder en jou vergaan na 
het overlijden van Hendrik?

‘Uiteindelijk goed. Maar ons leven is 
natuurlijk anders gelopen dan als mijn 
vader nog had geleefd. Hij zou de eerste 
Oost-Europa-correspondent van de Volks-
krant worden. Mijn moeder zat al op 

Poolse les en we waren 
klaar voor vertrek. In 
plaats van in Warschau 
te zijn opgegroeid, heb 
ik in Amsterdam op 
school gezeten, waar ik 
het overigens heel leuk 
heb gehad.’

Wilde je altijd al jour-
nalist worden? 

‘Ja, toen ik heel jong 
was wel, maar ik heb er 
eerst alles aan gedaan 
om het niet te worden, 
haha! Ik heb tijdens 
mijn studie - Spaans en 
Latijns Amerika - nog 
stage gelopen bij de Internationale Spec-
tator en ik heb daarna bijna twee jaar als 
beleidsmedewerker bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken gewerkt. Ik was ver-
antwoordelijk voor de Koninkrijkszaken, 
het buitenlands beleid van de toen nog 
bestaande Nederlandse Antillen en Aru-
ba. 

‘Ik heb het daar erg leuk gehad maar 
uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan en ik besloot om de Postdocto-
rale Opleiding Journalistiek (PDOJ) aan 
de Erasmusuniversiteit te doen. Tijdens 
die opleiding kwam ik erachter dat jour-
nalistiek is wat ik wil.’

Hoe ben je bij de Volkskrant terecht 
gekomen?

‘Ik denk dat te maken heeft met een van 
mijn docenten tijdens de PDOJ, Jeroen 
Trommelen. Ik heb het hem eigenlijk nooit 
gevraagd maar ik denk dat hij me bij de 
Volkskrant heeft geplaatst. Daar hadden 
we als studenten geen invloed op.’

Wat heb je tot nu toe zoal op de krant 
gedaan?

‘Ik heb eerst stage gelopen bij de sport-
redactie. Iedereen zat in Zuid-Afrika voor 
het wereldkampioenschap voetbal, dus ik 
heb over alle overgebleven sporten ge-
schreven. Daarna heb ik een tijd bij de re-
dactie Internet gezeten. Dat was ook hart-
stikke leuk. Daar gaat het om heel snel en 
origineel schrijven om op te vallen tussen 
alle andere nieuwssites. Ik heb daar heel 
veel geleerd. 

‘Ook heb ik nog twee weken bij de re-
dactie Buitenland gewerkt. Daar vond ik 
eigenlijk ieder onderwerp interessant. En 
nu zit ik bij de redactie Opinie, waar ik de 
brievenpagina maak. Echt een hele leuke 
redactie, waar ik heel erg kan lachen en 
daar werk ik zelfs nog met oud-collega’s 
van mijn vader, zoals Paul Brill en Henk 
Müller. Dankzij mijn voorgangster Marie 
Louise Schipper zijn de lezers goed afge-
richt. Ze zijn aardig en geestig. Alleen heel 
soms denk ik weleens: misschien kunnen 
we beter de Opinie- & Incassatieredactie 
worden genoemd.’

Laura de Jong         Foto Jacques deJong

Zo vader Hendrik,
zo dochter Laura

Zie verder pagina 2

Wie was ook weer
Riëtte Krapman?
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Heb je een voorkeur voor een bepaalde 
richting in de journalistiek?
‘Nou, mijn hart ligt wel bij de redactie Bui-
tenland. Maar bij Opinie ben ik ook geluk-
kig hoor. Ik mag daar bijvoorbeeld af en 
toe twistgesprekken schrijven, dat vind ik 
een heel leuk format. En uiteindelijk denk 
ik dat het niet zoveel uitmaakt waar je zit, 
maar wat je er zelf van maakt.’ 

Is het voor jou een speciaal gevoel om 
uitgerekend bij de krant te werken 
waar je vader ooit actief was?

’Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Al 
vond ik het eerst wel een beetje gek om 
opeens bij ‘zijn krant’ te werken. Ik weet 
nog dat ik in een van de eerste weken 
achter mijn computer een verhaal aan het 
tikken was, toen Rolf Bos, die achter me 
zat, opeens een anekdote over mijn vader 
vertelde aan Gijs van den Heuvel. Waarop 
Gijs zei dat hij met mijn vader voor het 
laatst in z’n broek heeft geplast van het 
lachen. Dus toen draaide ik me om en zei: 
‘Dat is mijn vader!’

VOLGENS MIJ kwam Hendrik in 1979 bij de krant en 
bleef daar tot zijn dood in januari 1985. Herinneringen, 
vele. Bijvoorbeeld zijn luide stem, zijn homerische 

lach en de hilarische verhalen over zijn vervangende diensttijd 
in een blindeninstituut. Maar ook zijn ongeorganiseerdheid en 
daaruit voortvloeiende staat van bijna-paniek. Zijn overvloedig 
innemen van bier in Hesp en daar met tegenstrevers van de 
‘linkse’ kerk heftig van mening verschillen.

Heftige ruzies met Joop van Schie, die hem beschouwde als 
een corpsbal. Ten onrechte, maar Hendrik was wel iemand die 
verbale middelen niet schuwde om een opponent in de de hoek 
te schoffelen. Hij leerde dat met een hechte vriendengroep tij-
dens zijn langdurige studie in Groningen.

Hendrik deed lang over zijn studie. Zijn excuus: hij leed aan 
dyslexie. Dat gebruikte hij ook als verklaring voor zijn café-
bezoek, want orthopedagoge prof. Wilhelmina Bladergroen had 
hem in verband met die kwaal aangeraden te gaan biljarten. 
Toen was de stap naar de tap niet ver.

Over bier gesproken: Hendrik sprak uitsluitend over blonde 
rakkers en riep bij het in zicht komen van de bodem der glazen: 
‘Han (of een andere ober van dienst), nog een keer rondscheu-
ren!’ 

Hendrik logeerde regelmatig bij mij na cafébezoek. Wij spra-
ken veelvuldig over het leven en de liefde. Over het leven en 
de medemens had Hendrik weinig illusies. Met de liefde zou 
het toch nog goedkomen met Elma Schlecht. Wat wel bete-
kende dat hij zich onmiddellijk uit het cafécircuit terugtrok. 
En dat terwijl hij ooit met Jan Blokker de weddenschap was 
aangegaan wie in de kortste bewoordingen per telefoon zijn 
vrouw/geliefde kon laten weten dat het later werd. Jan Blokker: 
‘Nee, dus.’ Wat Hendrik zei weet ik niet meer, maar het was 
zeker minstens een woord meer.

Joris Cammelbeeck

HENDRIK kwam op de redactie Buitenland bij mij in de 
ploeg. Joris zat er ook in. Het was meteen lachen. En 
dat is altijd zo gebleven.

Met de komst van Hendrik waren de nachtdiensten vaak een 
feest. Tijdens de avond en nachtdiensten droomde hij soms 
weg. Als je er wat van zei, kon hij wel verongelijkt zijn en je 
priemend aankijken. 

Boos werd je nooit op hem. Hij soms wel op collega’s die hij 
steevast betitelde als ‘plasser’ of ‘sergeant-majoor’.

Dankzij zijn charme en innemendheid was iedereen bereid 
hem te helpen en dat buitte hij ook uiterst graag uit. Vooral 
Joris was als een moeder voor hem.

Hendrik had ook een gedreven en serieuze kant. Hij was heel 
nieuwsgierig, was als historicus goed ingevoerd in de Oost-Eu-
ropese en Russische geschiedenis.

Hij was bepaald geen vriend van het communisme. Hendrik 
kon heel opgewonden raken over de Russen en over alles wat 
hem daaraan niet beviel. En dat was veel.

Met zijn gedrevenheid en geboeidheid in onderwerpen, zijn 
emotie en zijn grote schrijftalent werden zijn verhalen boeiend 
en levendig.  Hij kon prachtig schrijven ondanks zijn dyslexie.

Hij zou dan ook als correspondent naar Polen zijn gegaan 
voor de krant.

Hendrik heeft een paar keer bij mij thuis gegeten. Heel gezel-
lig. Ik herinner me nog hoe blij hij was met de komst van 
Laura. ‘Zijn dametje’, noemde hij haar.

De laatste keer dat ik Hendrik zag, was op een ijskoude za-
terdagavond in januari 1985 op een feest bij Paul Brill. De vol-
gende dag belde Lambiek Berends dat Hendrik plotseling was 
overleden. Het was een immense schok voor ons allemaal.

Wat zou Hendrik trots zijn geweest,  dat zijn ‘dametje’ nu bij 
de Volkskrant werkt. Doe haar mijn groeten.

 Jos Klaassen

‘Het gezicht van Rolf Bos zal ik nooit 
vergeten, want hij had geen idee dat ik de 
dochter van Hendrik ben. 

‘Voor mij was het natuurlijk bijzonder 
dat vijfentwintig jaar na zijn overlijden 
mensen het nog over hem hebben zonder 

te weten dat ik zijn dochter ben.
‘Overigens heb ik nu allang niet meer 

het gevoel dat de Volkskrant alleen ‘zijn 
krant’ is. 

‘Het is nu ook mijn krant.’
Jan van Capel

Hendrik de Jong in gesprek met Janny Groen, 1984. 

Homerische lach Zijn ‘dametje’

Vervolg van pagina 1
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radioprogramma’s over omgaan met vrij-
heid. ‘Iedereen wil vrijheid, maar als die 
er eenmaal is, moet je gaan kiezen. Vind 
je vrijheid dan nog steeds zo begerens-
waardig?

Meer regelmaat ontstond toen ze in 
1983 als politiek commentator bij het ac-
tualiteitenprogramma Brandpunt kwam te 
werken, met onder anderen Aad van den 
Heuvel en (oud-Volkskrantredacteur) Han 
van der Meer. Elke week op de buis.

Via prof. Rinus van Schendelen van de 
Erasmus Universiteit kon ze deelnemen in 
een bureau voor public affairs en na twee-
enhalf jaar bleek zij een gat in de markt 
te hebben ontdekt tussen pubic affairs en 
journalistiek. ‘Dus van toen af schreef 
ik voor de klant, in plaats van voor de 
krant.’

Zo is zij nu bezig met een uitvoerig rap-
port over kindermishandeling voor de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
Geneeskunst, in verband met mogelijke 
nieuwe regelgeving. 

‘Ze hebben mij gevraagd in korte tijd in 
beeld te brengen welke regelgeving er al 
bestaat, wat de plannen daartoe zijn, hoe 
machten en krachten werken op dat on-
derwerp en hoe de maatschappij erover 
denkt. Daar schrijf ik een rapport over 
en dan kunnen zij hun boodschap beter 

formuleren. Maar ik fungeer op dat on-
derwerp ook als vraagbaak voor Kamer-
leden.’

Al 22 jaar is zij intussen directeur van 
haar eigen Haags Advies- en Communica-
tiebureau. En  - ze is zestig geweest - stop-
pen is er nog niet bij.

Op dat moment komt de Volksknar haar 
vragen naar vroegste herinneringen. En 
meteen is zij weer terug op de Haagse 
redactie tussen Henri Faas, Jos van Scha-
veren, Jan Joost Lindner, Harry van Seu-
meren. Op voorspraak van Faas werd zij 
de eerste vrouwelijke, politieke redacteur 
in het land. ‘Ik zat  op de perstribune tus-
sen 42 mannen’, herinnert zij zich glunde-
rend, ’allemaal van boven de veertig. En 
daar zat ik bij als jonkie van 24.’

Markerwaard
‘Op de Haagse redactie heb ik van Han 

Hansen geleerd nieuws te maken. Hij was 
daar goed in. Ik herinner me een avond 
op de redactie en daar kwam een nood-
kreet uit Amsterdam: ‘We hebben geen 
opening krant!’. En Han keek me aan met 
zijn glimoogjes en zei: ‘Wij gaan een ope-
ning maken.’ We begonnen wat te brain-
stormen, en we kwamen op het mogelijke 
dichtgooien van de Markerwaard. Dat 
speelde toen. Han zei: ‘We gaan ervan uit 
dat de Markerwaard wordt dichtgegooid.’

Toen gingen we met zijn tweeën aan 
’t bellen. Hij had zo’n klapper met hon-
derden telefoonnummers en ik mocht er 
gebruik van maken. En wij belden tien-

Riëtte Krapman werkte maar drie jaar 
bij de Volkskrant, van 1969 tot 1971. 
‘Maar het was een gouden tijd’, kijkt ze 
terug, veertig jaar later, na een lange, 
veelzijdige carrière, toch nooit helemaal uit 
de journalistiek.

door Jacques de Jong

Na haar parlementaire werk op de 
Haagse redactie van de Volkskrant 
werd Riëtte Krapman coördinator 

Politiek (chef mocht je toen niet heten) 
bij Trouw, bij Ferry Mingelen en Willem 
Breedveld. Juist toen ze, getrouwd met 
tv-maker Dirk Kuin, dacht een tijdje 
uitsluitend voor haar kinderen te gaan 
zorgen, kwamen Schelto Patijn en Arie 
van der Hek haar vragen om voor de 
PvdA-fractie in het Europees Parlement 
te komen werken. 

‘En dat heb ik twaalf jaar gedaan’, her-
innert zij zich met plezier. ‘Ik heb daar 
verschrikkelijk veel geleerd over politie-
ke besluitvorming, en ik heb er een groot 
netwerk opgebouwd.’ Ze verzamelde on-
der andere allerlei informatie ter voorbe-
reiding van de parlementaire enquête over 
het scheepsbouwbedrijf Rijn Schelde 
Verolme, dat failliet ging ondanks over-
heidssteun.

‘Maar na een tijdje  begon mijn journa-
listieke bloed weer te kriebelen. Ik volgde 
enkele cursussen radio- en televisieregie, 
en ik ben met een eigen productiebedrijfje 
begonnen om radio- en tv-programma’s te 
maken. Eigenlijk ben ik gek op radio. En 
het ondernemen vind ik ook leuk.’

Vanaf dat moment ziet haar carrière er 
wat onoverzichtelijk uit, met freelance-
opdrachten voor allerlei werkgevers en 
het hoofdredacteurschap van het Week-
blad Gezondheidszorg.

Ze herinnert zich ook nog een dag waarop 
ze zowel op Nederland 1 als Nederland 2 
een programma had, op de ene zender 
over een nieuw fi scaal concept voor de re-
serve van pensioenfondsen, op de andere 
zender voor het Humanistisch Verbond 
een serie over kindervriendschappen.

Samen met Piet Vroon maakte zij tien Zie verder pagina 4

‘Van Han Hansen

heb ik geleerd

nieuws te máken’

Riëtte Kuin-Krapman            Foto Jacques de Jong

Ze herinnert zich ook nog een dag waarop 

Riëtte Kuin-Krapman veertig jaar later
Altijd tegen de journalistiek aan
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tallen nummers, we belden met politici, 
met gedeputeerden, met andere bewinds-
lieden, met rijkswaterstaat. De conclusie 
van onze bevindingen was dat de Marker-
waard open bleef. Dus dat werd de kop! 
Alle kranten namen het nieuws over.’

Niet meer te stuiten en in een adembe-
nemde verteltrant: ‘Op een avond zat ik in 
mijn eentje in de buurt iets te eten, toen ik 
naast me twee zakenlieden hoorde praten. 
Het ging over de Exploitatie Maatschap-
pij Scheveningen EMS, de vastgoedmaat-
schappij van Reinder Zwolsman, toen al 
een omstreden, megalomane zakenman. 
Het ging, verstond ik, over de financiële 
problemen bij EMS Duitsland. Dus ik, 
nieuwsgierig, nam voor de zekerheid nog 
een toetje. En ik hoorde dat daar een fail-
lissement dreigde. EMS stond op omval-
len!’

‘Dus ik schreef op wat ik gehoord had 
op en belde het door naar Amsterdam met 
de toevoeging aan Binnenland en Financi-
en dat zij maar moesten zien wat ze ermee 
deden.  ‘Opening 3’,  kreeg ik korte tijd 
later van binnenlandredacteur Ed Bente te 
horen.

‘Nog vóór tien uur de volgende morgen 
belde Jan van der Pluijm. We moesten een 
ernstig gesprek hebben, want de krant zou 
voor de rechter worden gedaagd. Zwols-
man eiste persoonlijk een rectificatie door 
middel van een interview. En wel meteen. 
Dus Jan Joost Lindner en ik naar de villa 
van Zwolsman. Hij sprak alles tegen. Het 
interview werd gepubliceerd. Maar korte 
tijd later bleek mijn hele oorspronkelijke 
verhaal te kloppen. Er kwam geen proces 
en EMS ging failliet.’

Nooit zal Riëtte ook vergeten hoe ze 
ervan getuige was dat het zendschip van 
Radio Noordzee bijna schipbreuk leed, 
met haarzelf aan boord van een naastge-

legen vrachtschip dat een anker kwam 
brengen.

Ze had zich verstopt, want de kapitein 
wilde geen vrouw aan boord. ‘Daar komt 
ongeluk van’, bulderde hij. Welnu, er 
kwam ongeluk van. In de vliegende storm 
kregen zendschip en vrachtschip dusda-
nige averij dat ze naar de Scheveningse 
haven moesten worden gesleept. Riëtte 
werd zeeziek en zeiknat in haar schuil-
plaats in het vooronder. 

Uiteindelijk had ze wel het geluk de ei-
genaars Meister en Bollier te spreken te 
krijgen, die zaten te schelden omdat de 
apparatuur kapot was. De eerste uitzen-
ding van Radio Noordzee ging niet door, 
kon Riëtte nog net voor sluitingstijd aan 
de krant melden. Weer een opening pa-
gina 3, vertelt ze, nog steeds apetrots.

Eenmaal thuis stak ze, opgelucht over 
het overleven van dit avontuur, een zelf-
gedraaide Javaanse jongen op. En meteen 
werd ze weer gruwelijk zeeziek. ‘Het was 
mijn laatste saffie voor de rest van mijn 
leven .’

Jacques de Jong

Zwolsman eiste
een rectificatie 
en wel meteen

De vraag was in de vorige Volksknar waaraan Ab Schreijn-
ders de eretitel ‘Koning Ab’ had te danken. Poul Annema 
zou die hebben toegekend. 
Deze licht nu toe: ‘Nou, eerlijk gezegd ik was het niet, die 
daarmee begonnen is. Maar het was wel een gevleugeld 
begrip toen opeens de voetbaltrainer Ab Fafié voor het 
eerst van zijn leven - en waarschijnlijk ook voor het laatst 
- even succesvol was bij FC Utrecht. Mensen in zijn om-
geving noemden hem toen Koning Ab. Zo gaat dat in de 
voetbaljournalistiek. De link met onze eigen Koning Ab 
was toen natuurlijk snel gelegd. Fafié protesteerde niet en 
onze Ab evenmin.’

Koning Ab protesteerde niet

‘Met God’
Nog een kleine anekdote over Mil-
dred, pardon Margot Mignon. Zij deed 
- begin jaren negentig - een tijd de 
brievenrubriek, Geachte Redactie. Op 
een maandagochtend neemt zij de 
telefoon op en iemand meldt zich: 
‘Met God.’
Margot zegt: ‘Mijnheer, we houden 
hier niet van grapjes’ en hangt op. 
Later bleek het de vader van Johnny Metgod te zijn, een 
voetballer van Feyenoord, die zich wilde beklagen over 
de slechte recensie die zijn zoon had gekregen op de 
sportpagina van de Volkskrant.
Victor Lebesque

Foto’s
Weer een mooi nummer met het afscheid van Ab Schreijn-
ders. Zou het al te veel moeite zijn me die foto van de 
Sportknarren per e-mail op te sturen?
Frans van Schoonderwalt
Naschrift: Alle foto’s staan op Picasa Web. Wie ze wil zien/
hebben, kan bij de Volksknar de (lange) link opvragen.


