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Zaterdag kwamen we Agnes Jongerius in de 
krant tegen als ‘voorvrouw’ in de strijd om de 
pensioenen. 
De week ervoor was de titel Ombudsman 
in het colofon van de Volkskrant omgezet in 
Ombudsvrouw. Tot groot genoegen 
van de hoofdredactie. Die meldde 
voor de radio met trots dat zij 
de eerste ombudsvrouw is in de 
Nederlandse krantenwereld. 
Margreet Vermeulen als ombudsman 
zou lichtelijk raar staan. 
Het omzetten van man naar vrouw doet me 
denken aan de jaren zeventig. Toen werden 
in de tweede feministische golf alle woorden 
met ‘man’ consequent vervangen door ‘mens’.  

De vakbonden en de zorg waren daar goed 
in. Bemannen werd bemensen. Mankracht 
werd menskracht. Overigens zonder het 

besef dat ‘man’ in die samenstellingen 
al ‘mens’ betekent. Vergelijk het 
Engelse manpower. 
Tot brandweermens, politiemens en 
vuilnismens is het nooit gekomen.
In die tijd wist een collega te 
melden, dat zij voor het vervangen 

van haar keukenkastjes een timmer-
vrouw had ontdekt. Vertederd kon ze zelfs 
spreken over ‘mijn timmervrouwtje’.
Dat wil je Philippe Remarque toch niet horen 
zeggen. ‘Mijn ombudsvrouwtje.’
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Komend najaar verschijnt een boek 
over dementerende mensen van de 
hand van fotograaf Bert Verhoeff. ‘Het 
wordt een echt kunstproject. Ik doe 
dat samen met dichter/schrijver Ger-
rit Molenaar, die niet alleen prachtige 
gedichten schrijft, maar die ook letter-
lijke teksten van dementerende mensen 
heeft genoteerd.’

Bert Verhoeff (62) was ruim twintig jaar 
een van de topfotografen bij de Volkskrant. 
Hij kreeg in 1984 de Zilveren Camera en 
hij verwierf in 1988 de titel ‘fotojournalist 
van het jaar’. Na zijn vertrek heeft hij - van 
huis uit persfotograaf - zich ontwikkeld tot 
feature-fotograaf. 

Hij richt zich nu vooral op speciale pro-
jecten en tentoonstellingen. Zijn nieuwe 
boek is er een voorbeeld van. 

Bert: ‘We proberen daarin van tien hoofd-
personen vast te leggen wat zij, demente-
rend, denken, voelen en beleven. Voorzo-
ver dat mogelijk is tenminste. 

‘Zo hebben we bijvoorbeeld oud-wiel-
renner Eddy Beugels, die later advocaat 
en kunsthandelaar is geworden. Als je 
nu met hem gaat wandelen, zie je hoe hij 
opgewonden raakt van auto’s. Alle dieren 
noemt hij hondjes. Koeien ook. Dat leg-
gen we vast. 

‘En we hebben we ook dementerende 
mensen vastgelegd, die zijn gaan schilde-

ren of dichten. Er moet een reizende ten-
toonstelling van komen.’

Zijn leven als fotograaf ziet er nu heel 
anders uit dan toen hij in 1979 bij de Volks-
krant werd aangetrokken, toen nog als 
freelancer. Bert kende het jachtige leven 
als persfotograaf van fotobureau Anefo. 
Collega Daniël Koning introduceerde hem 
bij de Volkskrant. 

‘Het was altijd al mijn krant, een mooie 
krant om voor te werken. Ze kenden me 
als nieuwsjager. Ik was goed ingevoerd in 
politiek Den Haag, ik heb tientallen jaren 
op het Binnenhof rondgelopen. Ik bracht 
zelf ook onderwerpen aan.

‘Twee, drie keer per dag werd je gebeld 
voor een klus. Dat stond dan de volgende 
dag in de krant. Dat is kicken voor elke 
fotograaf. Hartstikke leuk.’

‘De fotoredactie was in die tijd bezig 
met vernieuwing. Er was altijd veel dis-
cussie. Zeg maar: de fotoredactie tegen de 
rest van de krant.

‘Foto’s kregen in die tijd dezelfde waar-
de als tekst. Voordien bestond een foto uit 
het plaatje bij een praatje, moest de tekst 
ondersteunen. Maar een foto bleek ook op 
zichzelf te kunnen staan.

‘Het kwam voor dat ik met drie verschil-
lende foto’s van een evenement aankwam. 
Met die drie moest je dan naar de chef 
Nacht. Die mocht kiezen. Het kon gebeuren  
dat fotoredacteur Rolf Bos er dan twee in 
een la liet glijden en bij de chef Nacht de 
overgebleven foto als dé foto aanmeldde. 

‘We wilden vooral verrassende beelden. 
Als het maar anders was, dan was het 
goed. Soms ging dat wel wat ver. Hans 
Heus was daar goed in. Die fotografeerde 
eens tijdens een wedstrijd van Feyenoord 
alleen het achterhoofd van trainer Wim 
Jansen. Keek je alleen tegen die krullen-
bol aan. Die foto vertelde niets over de 
wedstrijd, maar het was wel een verras-
send en prachtig beeld.

‘Vooral bij jongeren om me heen merkte 
ik dat die het wel spannend vonden.’

Bert Verhoeff op het binnenterras van zijn woning in Bussum.          Foto Jacques de Jong

Zie verder pagina 2

Van nieuwsjager tot kunstfotograaf

door Han van Gessel 
en Jacques de Jong
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Woensdag 4 mei is op 92-jarige leeftijd 
Rie Sprenger-Hogenhout overleden. Zij 
was de weduwe van Willem Sprenger, 
die van 1946 tot 1979 bij de Volkskrant 
heeft gewerkt als sociaal-economisch re-
dacteur. Hij overleed meer dan dertig jaar 
geleden.

De twee kenden elkaar vanaf 1941 en 
trouwden in 1946. Dankzij zijn vrouw 
wist Willem Sprenger zijn hoofdredac-
teur Joop Lücker te weerstaan. Die eiste 
dat Willem naar Amsterdam verhuisde, 

maar Rie had geen zin om uit Utrecht te 
vertrekken. Een ‘conditio sine qua non’ 
liet Willem aan Lücker weten. Ze bleven 
in Utrecht wonen.

Zoon Jeroen meldt: ‘De afgelopen jaren 
ging het niet zo goed met mijn moeder. 
Ongeveer twee jaar geleden werd ze op-
genomen in een verzorgingstehuis, al 
eerder ging haar geheugen achteruit en 
al vele maanden koesterde ze een diepe 
overlijdenswens.’

‘Wij zijn uiteraard bedroefd, maar den-
ken dat het voor haar een bevrijding is.’

Weduwe van Willem Sprenger overleden

De foto waarmee Bert Verhoeff de Zilveren Camera verwierf. Minister van Aardenne (Economische 
Zaken), belaagd door fotografen tijdens de behandeling van de RSV-affaire in de Tweede Kamer, 
1984.

BEKROONDE FOTO VAN BERT VERHOEFF

De Ombudsman
Voortaan even journalistiek 
werk doen in plaats van 
foute informatie uit NRC 
overschrijven!
Philippe Remarque

Prijsuitreiking NDP
Volgens Nico Goebert was 
het Kamervoorzitter Dick Dolman 
van wie ik de NDP-prijs in ontvangst 
mocht nemen. Fout, de juryvoorzitter 
(in 1978) heette Toos Faber, destijds 
woordvoerder van het ministerie van 
Justitie. In die functie was zij een jaar 
eerder wereldberoemd geworden toen 
zij namens de regering de dagelijkse 
persconferenties leidde in Drenthe, 
waar juist ook Goebert en ik samen als 
verslaggevers de Molukse kaping van 
een trein (De Punt) en de basisschool in 
Bovensmilde volgden. 
In 1982 mocht ik opnieuw naar 

de jaarvergadering van de NDP 
in het Amsterdamse Hilton, 
samen met Clemens Graafsma. 
Deze keer voor een eervolle 
vermelding  betreffende de 
verslaggeving over de ondergang 
van papierfabrikant Van Gelder. 
Juryvoorzitter was toen Dick 

Dolman. Hij verklaarde dat de 
jury lang had overwogen de eerste 

prijs opnieuw aan de Volkskrant te 
gunnen. De jury had daar uiteindelijk van 
afgezien ‘om te voorkomen dat de krant 
het hele bedrijfsleven naar de kloten 
schrijft’. 
Van het door Nico gememoreerde 
meesterwerk De Overval (1987), de 
uiteindelijk mislukte overval van Elsevier 
op Kluwer, zijn nog enkele exemplaren 
gratis te verkrijgen bij ondergetekende. 
Wie zich uit die tijd de recensie op 
pagina 2 van de VK herinnert: een must 
have voor iedere liefhebber. 
Willem Beusekamp

‘We hebben toen heel wat discussie ge-
had over de vraag wie verantwoordelijk 
moest zijn voor de keuze van een foto, 
de deelredactie of de fotoredactie. Ik heb 
daar als chef nog een notitie over geschre-
ven, dat de fotoredactie eindverantwoor-
delijk moest zijn voor het beeld.’

Na tien jaar freelancen en nog eens tien 
jaar vast verbonden aan de krant, besloot 
hij een jaar naar Australië te gaan. ‘Ik had 
de behoefte eruit te breken.’ 

In Australië werkte Bert als freelancer 
voor allerlei kranten. Hij maakte fotore-
portages. Hij stelde een boek over Austra-
lië samen. Hij fotografeerde op de Olym-
pische Spelen, Sydney 2000, en kwam na 
een jaar terug.

Op een tweejarige periode als chef Foto 
kijkt hij wat ongelukkig terug (zie pag. 3). 
Zijn vertrek luidde voor hem toch een 
nieuwe periode in. In 1999 al had hij een 
fotoboek (De boomgaard der gelukzali-
gen) gemaakt over Nescio en diens na-
tuurdagboek. Een jaar geleden verscheen 
Bij ons in het Gooi. 

‘Dat was een onderzoek of het beeld 
dat over het Gooi bestaat ook klopt. En 
het klopt. Alle vooringenomenheid wordt 
erin bevestigd. Van die Gooise vrouwen 
en de hockeymeisjes. Ik heb ook Gooise 
Bekende Nederlanders gefotografeerd. Al-
leen Linda de Mol deed moeilijk, maar  ze 
stemde toch toe. Ik kwam thuis bij Wil-
leke Alberti, Monique van der Ven en 
Edwin de Vries, en ook bij Jan des Bou-
vrie, prachtig.’

Het jaar ervoor had hij met schrijfster 
Reinie van Goor een boek gemaakt over 
Spakenburgse klederdracht, Kuiven en 
kraplappen. ‘Hoe die antieke klederdracht 
in aanraking komt met de hedendaagse 
samenleving, dat maakte het spannend.’

Wat heb je nog met de Volkskrant? 
‘Ik ben geabonneerd’, meldt hij droog-

jes. Maar ik ben nog altijd ontzettend blij 
dat ik voor de Volkskrant heb mogen wer-
ken. Ik heb er natuurlijk mijn naamsbe-
kendheid aan te danken.’

Han van Gessel
Jacques de Jong

Vertrek bij de krant
betekende 
nieuwe fase
in zijn leven
als fotograaf

Vervolg van pagina 1

Zie ook pagina 3
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Bert Verhoeff:

‘Ik voelde me 
weggeretoucheerd
uit de geschiedenis
van de krant’

‘I    K KAN er eigenlijk nog niet over 
uit. Twintig jaar lang heb ik foto-
grafisch mede het gezicht bepaald 

van de Volkskrant. Ik had afgesproken dat 
ik nog voor ze kon blijven werken, drie 
opdrachten per week. Maar op den duur 
belden ze me gewoon niet meer. Ik merkte 
dat ik na mijn vertrek als chef Fotoredac-
tie toch een soort wrevel bij de collega’s 
had achtergelaten.’

Bert Verhoeff wil allerminst natrappen, 
maar de manier waarop de krant - met 
name de fotoredactie - hem heeft laten 
zitten, kan hem nog steeds opwinden. 

Bij zijn aantreden als chef, vers terug 
van een jaar Australië, had hij bij de 
hoofdredactie bedongen eens per week 
nog als fotograaf de straat op te mogen. 
‘Toen Pieter Broertjes bekend maakte dat 
ik de nieuwe chef was geworden, werd 
dat met beschaafd applaus ontvangen. 
Helaas verzuimde Pieter duidelijk aan de 
collega’s te melden welke voorwaarde ik 
had gesteld. Daardoor ontstond een soort 
guerrilla tegen mij als fotograaf. Dat was 
feitelijk de reden waarom ik het na ander-
half jaar voor gezien hield.’

Toen Pieter Broertjes hem in 2000 vroeg 
Edie Peters op te volgen, dacht Bert Ver-
hoeff eerst: ‘Dat is niks voor mij, ik heb 
altijd alleen maar buiten gewerkt.’ Van-
daar zijn voorwaarde om een dag per 
week zelf te blijven fotograferen.

‘Ik denk dat de groep waarmee ik werk-
te, dat niet wist. Toen ik voorstelde om 
een vaste dag af te spreken waarop ik kon 
fotograferen, accepteerden ze dat niet. 
Het leek iets principieels: dat een chef 
geen fotograaf kon zijn. Pieter Broertjes 
dacht dat het wel goed zou komen. Dus 
na een half jaar begon ik al te denken: dit 
wordt niks.’

‘Toch was de sfeer zeker dat eerste half 
jaar heel goed, in mijn beleving. Alleen 
als ik een foto ging maken, werd dat niet 

geaccepteerd. Ik sloop bij wijze van spre-
ken het gebouw uit om ergens in de stad 
een portret te maken. Als een collega dan 
het resultaat zag liggen en zei, goh, mooie 
foto, wie heeft die gemaakt, en ik zei dat’ie 
van mij was, kwam er geen reactie meer.

‘Maar er speelde meer. We waren in de 
overgang van analoog naar digitaal. Ande-
re kranten waren er al aan toe, maar onze 
fotografen wilden niet. Onze fotograaf 
moest bij een voetbalwedstrijd na het eer-
ste half uur al weg om zijn foto te ontwik-
kelen, af te drukken en naar de krant over 
te seinen, de concurrentie kon dankzij de 
digitale camera tot het eind blijven zitten 
- en had dus betere beelden.’

‘Het was net als in de tijd toen er kleur 
kwam in de krant. De Volkskrant heeft 
daarmee lang geaarzeld. Ze vereenzel-
vigden kleur met sensatie. De allereerste 
kleurenfoto in de krant was een luchtfoto 
van Wim Ruigrok. En die vond iedereen 
op de redactie wel mooi, omdat er zo wei-
nig kleur in zat, bijna zwart-wit.

‘De krant was heel laat met kleur, maar 
ook met digitale fotografie. Ik heb des-
tijds Raymond Rutting en Joost van den 
Broek aangenomen. Daar was toen ruimte 
voor omdat Wim Ruigrok en Daniël Ko-
ning op het punt stonden weg te gaan. 
Ik wilde vernieuwing, maar dat riep ook 
tegenwerking op. Waar Rutting bij zat, 
kreeg ik op de eerste de beste vergadering 
te horen: ‘Jij hebt geen fotograaf aange-
nomen, maar een digitale camera!’ Daar 
ben ik pisnijdig over geworden. 

‘Uiteindelijk heb ik in 2002 ontslag ge-
nomen, pas nadat duidelijk was dat Arno 
Haijtema mij kon opvolgen als chef. Ik 
kon drie opdrachten per week krijgen als 
basis voor mijn nieuwe freelance bestaan. 
Dat ging twee jaar goed. Toen bespeurde 
ik afnemend enthousiasme. Mogelijk was 
het ook geen goede constructie, dat ik als 
voormalig chef Fotoredactie afhankelijk 

werd van degenen die ik achterliet.
‘Ik ben nog één keer gebeld: toen ko-

ningin Juliana overleed. Er was een hele 
batterij fotografen nodig voor de uitvaart. 
Dus de fotoredactie belde mij voor de ac-
creditatie. Ik vroeg naar chef Arno Haijte-
ma, maar kreeg na enig achtergrondberaad 
te horen dat ik niet meer nodig was.

‘Na maanden van stilte heb ik toen toch 
maar een mail gestuurd naar de fotoredac-
tie dat ik hun houding laf, cynisch en arro-
gant vond, omdat ze niet meer durfden te 
bellen, hoe ze met mensen omgingen en 
hoe ze een fotograaf behandelden. Ik was 
onthutst, niet omdat ze van me af wilden, 
maar het ging om de manier waarop. Doe 
het sjiek, maar niet door domweg niet 
meer te bellen.

‘Op een tentoonstelling in de Melkweg 
werd een speciaal fotoboek gepresenteerd 
met foto’s van Volkskrant-fotografen. Er 
was ook een expositie aan gewijd. Pieter 
Broertjes hield een toespraak. Hij zei het 
een mooi boek te vinden, en hij verwon-
derde zich erover dat enkele bekende fo-
tografen er niet bij betrokken waren, zoals 
een Marcel Molle, een Daniël Koning en 
een Martijn Beekman. 
‘Ik stond vlak voor zijn neus, hij moet me 

gezien hebben, maar hij noemde me niet! 
Ik voelde of ik was weggeretoucheerd uit 
de fotogeschiedenis van de Volkskrant. 
Dat ik niet in het boek stond, was voor mij 
het punt niet. Maar ik hoorde er helemáál 
niet meer bij.  Als ze nu een foto van me 
nodig hebben, bellen ze Hollandse Hoog-
te, rechtstreeks durven ze blijkbaar niet.

‘Ik heb geen rancune, want ik heb ook 
veel aan de krant te danken. Ik heb alleen 
nooit begrepen hoe ze mij op die manier 
hebben kunnen laten gaan, na twintig jaar. 
Ik vind ik het nog steeds horkerig.

‘Ik vertel dit omdat de collega’s er mis-
schien lering uit kunnen trekken, voor de 
toekomst.’

Han van Gessel
Jacques de Jong
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Joep Lennarts links op de 
voorgrond tijdens een bij-
eenkomst van fotografen 
en fotoredacteuren eind 
jaren tachtig. Verder van 
links af: Bert Verhoeff, 
Hans Aarsman, Harry van 
Gelder, Louis Zaal, Rob 
Huibers, Roel Sandvoort, 
Theo Audenaerd, Daniël 
Koning, onder het hek Rolf 
Bos.
   
   
Foto Guus Dubbelman

Van 1985 tot 1999 was Joep Lennarts een van de vaste 
fotografen bij de Volkskrant. Begin mei werd zijn lichaam 
gevonden in de Maas, nadat hij negenenzestig dagen 
vermist was geweest. Hans Horsten, voormalig correspon-
dent van de Volkskrant, schrijft zijn herinneringen.

Een anekdote. Eind jaren tachtig raakten fotograaf Joep Len-
narts en ondergetekende tijdens een reportage bij toeval ver-
zeild op het erf van een varkenshouder die in een uithoek van 
de Peel onbekommerd aan het gieren was. 
Joep zette zijn camera meteen aan het werk. 
De Brabantse agrarische stand was in die 
tijd in een vinnige mestoorlog met de pro-
vinciale overheid verwikkeld. De Peelboer 
voelde zich bespied, reageerde achterdochtig. Waardoor Joep 
en ik van de weeromstuit dachten dat hij iets te verbergen had 
en dat het onze taak was dit in woord en beeld vast te leggen. 
Klik, klik, klik, klik. Het eindigde ermee dat we de opgewonden 
landman en zijn kennel honden achter ons aan kregen. Hij, 
vloekend en zwaaiend met een riek, de honden hitsig blaf-
fend, in opperste gereedheid om ons in de kuiten te bijten. Met 
bonkend hart renden we weg. Hollen, hollen, hollen. Naar de 
dichtstbijzijnde auto. Die van Joep Lennarts. Gelukkig startte 
zijn oude Saab, die anders permanent rooksignalen uitzond, 
voor één keer wel meteen. 

Vorige week woensdag, terwijl in heel Nederland de vlaggen 
halfstok hingen, werd het ontzielde lichaam van Joep Lennarts 
gevonden in een zijarm van de Maas. Een doodstijding, die 
niettemin kwam als een bevrijding. Want negenenzestig dagen 
eerder was hij spoorloos verdwenen. Zijn verlaten auto op de 
brug over deze rivier deed het ergste vrezen. Met een desperate 
actie maakte hij in de nacht van 25 februari een einde aan zijn 
leven. Wat moet hem in hemelsnaam hebben bezield op dat 
moment, is een vraag die mij sindsdien kwelt. Want de Joep 
Lennarts die 26 jaar mijn gabber was, zou nooit op zo’n manier 

afscheid nemen van zijn familie, geliefden en vrienden. 
Tussen 1985 en 1999 was hij een van de vaste freelance fo-

tografen van de Volkskrant. Zijn kracht lag in de sociale foto-
grafie, zijn hart lag bij de underdog. In mijn herinneringen aan 
Joep verschijnt de laatste dagen weer vaak die ene ontroerende 
foto op het netvlies van een DAF-medewerker die net van de 
bewindvoerder heeft vernomen dat zijn bedrijf, waar hij tiental-
len jaren heeft gewerkt, failliet is gegaan. De man bijt zich op 
zijn lip, door zijn tranen heen glinstert de woede. 

Twee keer viel Joep Lennarts in de prij-
zen bij de Zilveren Camera. De eerste keer 
met een serie over dementerende bejaar-
den, daarna in 1999 met zijn indringende, 

desolate beelden over het gevangenisleven in Nieuw Vosseveld 
in Vught. Zij kwamen uit het boek Op cel waarvoor wij beiden 
in 1998 en 1999 vijf gedetineerden en vier bewakers in hun 
dagelijkse doen en laten volgden. Een aardig detail misschien: 
Volkskrant magazine had er graag zijn eerste nummer mee ge-
opend, maar de uitgever wilde daar niet aan. Met als gevolg dat 
Op cel verschoof naar het tweede nummer en de eerste uitgave 
van het magazine de beruchte foto van Paul Verhoeven met een 
naakt fotomodel als cover kreeg, die de Volkskrant tijdelijk de 
reputatie bezorgde te zijn gezwicht voor ‘plat seksisme’ 

De laatste jaren gebeurde er veel in het privéleven van Joep. 
De relatie met Mieke, de moeder van zijn enige zoon Daniël, 
liep na 25 jaar spaak, en er kwam een nieuwe liefde in zijn 
leven. Dat leek hem goed te doen, maar in werkelijkheid raakte 
zijn innerlijk steeds meer met duisternis omhuld. Ook voor zijn 
vrienden en verwanten bleef dit goeddeels verborgen, want 
Joep, een gevoelige man, was een meester in het vermommen 
van zijn ware emoties. Dat hij tobde en last had van depres-
sieve buien, wisten velen. Dat de pijn zo diep zat, verbijsterde 
ons allemaal. 

Tabee, Joep.

door Hans Horsten

Lichaam vermiste fotograaf Joep Lennarts gevonden

Meester in het vermommen van emoties


