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Slecht nieuws voor de Volksknar. Han van Gessel heeft 
laten weten af te zien van zijn vaste medewerking aan 
dit clubblad. De strenge regelmaat waarmee het blad tot 
nu toe verscheen, werd hem te veel.
Dat is niet minder dan een kleine ramp. Vanaf het 

moment dat hij zich eind 2005 aanmeldde – een half 
jaar na de start van de Volksknar – verkreeg het blad 
een professionele kwaliteit.
Van hem kwamen de ideeën, en het waren er vele. 

Hij bedacht bijvoorbeeld Broeinest, een serie waarin 
oud-Volkskrantredacteuren vertelden over hun 
ervaringen in de jaren zeventig. Daaruit kwam een 
schitterend beeld naar voren van de Volkskrant-journalistiek in 
die tijd, met alle kwaliteiten en alle onvolkomenheden. 
Han was ook degene die bedacht hoe het clubblad de 

ontwikkelingen bij de echte Volkskrant kritisch kon volgen door 
het inschakelen van oud-collega’s die hun commentaar gaven.

In het algemeen was hij degene die de diepgang 
gaf aan de Volksknar, mede dankzij zijn creatieve 
geest en zijn grote kennis van zaken, zoals over 
de Raad voor de Journalistiek, het onderwijs voor 
journalisten en het Groot Dictee der Nederlandse Taal.
Buitendien was hij een goede organisator en een 

precieze eindredacteur. Als ‘creatieve denker’ was 
hij een ideale partner voor Jacques de Jong, de 
‘creatieve doener’. 
Han heeft wel beloofd incidenteel te willen 

blijven meewerken. Dat neemt niet weg dat 
het een toer gaat worden de Volksknar te laten 

voortbestaan. 
Aan alle collega’s daarom deze oproep: wie zich geroepen 

voelt mee te werken, in welke vorm dan ook (ideeën, nieuws, 
schrijven), gelieve zich onmiddellijk te melden.

Directie en hoofdredactie van de Volksknar

Han van Gessel. 
Foto Jacques de Jong

Han van Gessel stapt uit redactie van de Volksknar

José Smits voorzitter van Inclusie Nederland

Meer kansen voor gehandicapten

José Smits in haar woning te Almere Buiten.          Foto Jacques de Jong

Bij onze binnenkomst zit José Smits 
nog te skypen met Kroatië: een 
interview met een organisatie van 

mensen met een handicap. Zij werkt voor 
Inclusion International en ANED, Acade-
mic Network of European Disability ex-
perts.
Ze is bestuurslid van Inclusion Europe 

en voorzitter van Inclusie Nederland. In-
clusie is een sleutelwoord in het leven 
van José Smits. Het woord staat voor een 
nieuwe emancipatiebeweging die ernaar 
streeft mensen met een handicap gelijk-
waardig te laten meedoen in de samenle-
ving. José Smits – van 1985 tot 1998 bij 
de Volkskrant als sociaal-economisch ver-
slaggever – doet internationaal onderzoek 
naar de stand van zaken bij het integreren 
van gehandicapten.
De aanleiding voor ons bezoek is niet het 

artikel dat de zaterdag tevoren in de Volks-
krant verscheen over haar 22-jarige doch-
ter Thiandi. Deze volgt een hoge opleiding 
en communiceert door letters te typen met 
behulp van de methode facilitated com-

munication (ondersteunde communicatie) 
die in het artikel zwaar werd aangevallen. 
José Smits kan daar kort over zijn: het ar-

tikel was slechts geschreven op basis van 
de verklaringen van drie anonieme studen-
ten, terwijl wetenschappelijke literatuur 
over de methode volstrekt genegeerd zou 
zijn. ’Slechte journalistiek’  Ze onderstreept 
haar statement met een overzicht van de 
literatuur over facilitated communication 
en een verklaring van het Amsterdam Uni-

versity College, waar haar dochter in de 
opleiding is, en waarvan het bestuur uit 
overwegingen van privacy medewerking 
aan het artikel heeft geweigerd.
Haar gehandicapte dochter was niet de 

aanleiding voor haar werk voor Inclusie. 
Daar is ze in gerold, na een carrière die 
van de Volkskrant naar de Tweede Kamer 

José Smits (55) heeft nog steeds pro-
fijt van haar werk in de journalistiek, 
nu ze vooral met onderzoek bezig is 
voor verschillende organisaties. Een 
nieuw initiatief: Inclusie, een vereni-
ging die zich ten doel stelt achterge-
stelden in de samenleving betere kan-
sen te bieden.
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leidde en verder naar bestuurlijke functies 
in sociale organisaties.
‘In de Kamer ben je vooral bezig met het 

proces van wetgeving. Mijn huidige werk 
zie ik als een manier om de zaken prak-
tisch aan te pakken, om de maatschappij 
te veranderen.’ Ze erkent dat het hebben 
van kinderen (ze heeft er drie) en speci-
aal een kind met handicap haar heeft laten 
zien wat er nog verkeerd is in de samen-
leving. 

We kijken terug op haar verleden bij de 
krant, waar ze in 1985, 26 jaar oud, bin-
nenkwam op de sociaal-economische 
redactie in Amsterdam, bij chef Harry 
van Seumeren, Pieter Broertjes, Arendo 
Joustra, Suzanne Baart en Wim de Valk. 
‘Allemaal illustere figuren, daar mocht ik 
bij komen’.

Wat is je het meest bijgebleven van die 
tijd?
‘Het was een ontzettend leuke groep 

waarvan ik veel leerde. En naar buiten toe 
was het een mooie tijd waarin ik van nabij 
de conflicten meemaakte die er in de sa-
menleving speelden. Kijk, als je bijvoor-
beeld een staking moest verslaan, dan wist 
je dat de werknemers bij een bedrijf al een 
lange weg achter de rug hadden. Je staakt 
niet zomaar. Dan heerst er een gespannen 
sfeer waarin de emoties hoog kunnen op-
lopen. Ik was dan uit op het verhaal achter 
zo’n staking.’

Toen ging je naar de Haagse redactie. 
De verhouding met Amsterdam lag niet 
makkelijk. Hoe beviel dat?
‘Ik kwam daar te werken met collega’s 

als Jet Bruinsma, Jan Joost Lindner, Ma-

rieke Aarden, Jan Tromp. Ik moest even 
wennen aan die veel kleinere redactie. De 
Haagse redactie was een soort buitenpost, 
op grote afstand van de Amsterdamse re-
dactie en altijd in de oppositie. 
‘Amsterdam verwachtte altijd veel van 

ons en de Nieuwsdienst hield ons steeds 
voor wat de concurrenten allemaal had-
den. We lagen voortdurend onder het ver-
grootglas.
‘Het werk in Den Haag speelde zich af 

op de vierkante millimeter, altijd op het 
Binnenhof, altijd dezelfde mensen en veel 
aan de telefoon. Ik miste daar het verslag-
geverswerk. Maar ik kon ook goed bekij-
ken hoe Kamerleden en ambtenaren het 
deden. En ik concludeerde dat ik dat ook 
moest kunnen. 
‘Je zag dat veel journalisten naar een 

voorlichtingsfunctie gingen, maar ik had 
meer het idee om als Kamerlid zelf iets 
bij te dragen aan de verbetering van de sa-

menleving. Beleidsvorming heb ik altijd 
interessant gevonden. Op de krant had ik 
al in die sfeer gewerkt, als vertegenwoor-
diger van de vakbond NVJ, in de redac-
tiecommissie, in de adviesraad voor de 
stichting Ombudsvrouw.’

Hoe kwam je in de Kamer?
‘In 1998 werd ik gevraagd voor de kan-

didatenlijst van de PvdA. Ik was niet lang 
lid nog, maar voorzitter Felix Rottenberg 
had de deur opengezet voor buitenstaan-
ders en dat was mijn kans om in de Kamer 
te komen.’

Je motivatie?
‘Mijn hele journalistieke leven lang had 

ik over sociaal-economische onderwer-
pen geschreven, maar in de Kamer kon ik 
er ook werkelijk iets aan doen. Nederland 
leek wel een land met gelijke kansen voor 
iedereen, maar de norm werd eigenlijk be-
paald door de witte man tussen 40 en 45 
jaar. De arbeidsproductie moest omhoog 
en dat gebeurde het best met de meest ge-
zonde werkers – en de rest werd eigenlijk 
afgekocht. Er liepen ontzettend veel men-
sen in de WAO.
‘Dat WAO-probleem is nu een stuk min-

der, maar nog steeds worden hele groepen 
buitengesloten, zoals immigranten, laag 
opgeleiden in volkswijken, ouderen en 
natuurlijk ook gehandicapten. Onze sa-

menleving heeft allerlei mechanismen om 
mensen te marginaliseren.’

Wapenfeiten uit jouw Tweede-Kamer-
tijd?
‘Dat was onder het tweede paarse ka-

binet-Kok. Ik ben tamelijk veel in het 
nieuws geweest met de wetgeving over 
de Ziektewet en de WAO. Maar meer dan 
in de journalistiek werk je in de Kamer 
met de hele fractie. Dat was voor mij  be-
langrijk: het spel met de fractie en met de 
fracties uit de coalitie. Het openbare debat 
vond ik leuk, maar in feite waren de kaar-
ten dan al geschud.’

Je hebt twee kabinetten meegemaakt. 
Was er verschil?
‘Jazeker. In de eerste periode heb ik met 

plezier gewerkt en een en ander kunnen 
bereiken. In de tweede periode, na de 
moord op Pim Fortuyn, werd de sfeer 
agressiever. In de Kamer werden letterlijk 
vuistslagen uitgedeeld. De beveiliging 
werd opgevoerd. Het politieke bedrijf 
werd onder vuur genomen. De status van 
politicus zakte: ‘Ze doen maar, die zak-
kenvullers in Den Haag’.
‘Dat leidde er ook toe dat politieke par-

tijen een andere opstelling kozen, popu-
listischer: we moesten meer luisteren naar 
wat er speelt in de samenleving. Maar we 
luisterden wel degelijk naar het volk. We 
wisten heel goed wat er speelde.
‘Ik vind dat het systeem moet veran-

deren. Directe vertegenwoordiging via 
het districtenstelsel bijvoorbeeld geeft een 
meer directe band met de kiezer. Ik zou 
ook meer gekozen functies willen zien 
in de sociale zekerheid, het onderwijs en 
de gezondheidszorg. En dat we de burge-
meester nog steeds niet kunnen kiezen, is 
toch ook raar?’
Toen de PvdA aan vernieuwing toe was 

in 2006,  was José niet meer verkiesbaar. 
Ze begon voor zichzelf met een bureau 
voor communicatie en advies. Ze werd 
voorzitter van verschillende organisaties 
en behoorde vorig jaar als vrijwilliger tot 
de oprichters van Inclusie Nederland.
 ‘Onze bedoeling is om mensen in de 

marge beter mee te laten doen in de sa-
menleving. We richten ons eerst op ge-
handicapten – onder hen bevinden zich de 
meeste werklozen. Het gaat ons ook om 
andere achtergestelde groepen. Wat mij 
betreft is dat nog steeds politiek;  maar 
dan als burger, om de maatschappij te ver-
anderen.’

Heb je nog nut van je journalistieke er-
varing?
‘Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. 

Ergens op af stappen, onderzoeken, het 
bevragen van mensen, dat doe ik nog 
steeds. De journalistiek heeft me duidelijk 
gevormd in mijn manier van werken.’

Jacques de Jong

‘Beleidsvorming
heb ik altijd
interessant 
gevonden’

Illustratie Jacques de Jong 2005
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Gijs Zandbergen
na het ‘soberste afscheid in de 
geschiedenis van de Volkskrant’:

‘Ik miste

op het laatst

dat wij-gevoel’

Van Gijs Zandbergen (60) was ons bekend dat hij een af-
keer heeft van poeha – en derhalve van een publicatie in 
de Volksknar. ‘Maar nooit iets doen waar je geen zin of 

geen behoefte aan hebt, is veel erger,’ was zijn kenmerkende 
antwoord op ons verzoek. In zijn huis in Hoofddorp licht hij toe: 
‘Soms moet je dingen doen die niet leuk zijn, maar die er toch bij 
horen. Dat is voor mij nooit een probleem geweest. Ik had geen 
moeite met vervelende klusjes zoals het samenstellen van een 
agenda in de krant. Het hoorde gewoon bij je werk.’
Het was ook de toon in de aankondiging van Gijs’ afscheid 

van de krant. ‘Misschien wel het soberste afscheid in de ge-
schiedenis van de Volkskrant, ‘ schreef hoofdredacteur Philippe 
Remarque. Dus geen uitgebreid afscheidsfeest, geen uitgebreid 
diner met collega’s, maar een eenvoudige borrel op de redactie 
na zijn laatste nachtdienst, begin juli. ‘Ik ben mijn hele leven 
al met een pakje brood naar mijn werk gegaan. Daarom wil ik 
mijn afscheid het liefst net zo sober houden’, schreef hij aan 
Remarque.

Ben je sober van huis uit? 
‘Ik kom uit een tuindersgezin in Rijnsburg. Daar was het altijd 

hard werken, luxe uitstapjes bestonden niet. Ik was de eerste in 
de familie die de HBS mocht doen. Niet omdat ik zo intelligent 
ben, maar omdat ik graag leerde. Dat deed ik liever dan dat ik in 
de tuinderij meehielp.’
Gijs studeerde Nederlands, maar nog tijdens zijn studie wist 

hij dat lesgeven niks voor hem was. Hij begon bij de Delftse 
Courant als leerling-journalist voor 1100 gulden in de maand en  
vertrok snel naar het ministerie van Onderwijs toen hij daar als 
redacteur en voorlichter 1900 gulden kon verdienen.’

Wat bracht je bij de Volkskrant?
‘Na Onderwijs ben ik als redacteur naar het ministerie van 

WVC gegaan. Daar ontdekte ik dat mijn chef met fraude bezig 
was. Hij declareerde ten onrechte een bedrag van 60 duizend 

gulden, ontdekte ik tijdens zijn vakantie. Dat gaf ik aan bij de 
leiding. Ik was dus klokkenluider en klokkenluiders zijn nooit 
zo geliefd. Dus toen die zaak aan het licht kwam, kon ik beter 
vertrekken.
‘Intussen had ik een boekje geschreven bij het afscheid van 

minister Elco Brinkman. Een goed boekje, denk ik. Het werd 
als zodanig ook vermeld in de rubriek Deining aan Zee van Jan 
Tromp, die toen in Den Haag werkte. Dus toen ik kwam sollici-
teren bij de Volkskrant, konden ze me – haha – moeilijk meer 
afwijzen.’

Hoe kijk je terug op je tijd als eindredacteur met die wis-
seldiensten?
‘Enig! Overdag was ik vrij om dingen te doen. Ik hoefde pas 

om zeven uur ’s avonds te beginnen, tot half drie. En dan had ik 
de hele volgende dag weer tot mijn beschikking.’
In die vrije tijd schreef Gijs allerlei boekjes, vooral over wiel-

rennen. Hij is zelf acht jaar amateur geweest. ‘Ik was niet bij-
zonder goed, maar had altijd wel een goed inzicht in de koers. Als 
de beslissende kopgroep ontstond, was ik de laatste die aansloot. 
Tenminste, als ik kracht genoeg had. Als Gijs erbij is, zeiden ze 
dan, is de slag gevallen. Maar een echte winnaar was ik nooit.
‘Ik wist veel van fietsen, vandaar die boekjes. Als ik een wiel-

renner interview, weet ik waar hij het over heeft. Ik heb vaak 
diep afgezien en ik heb er kijk op, al zeg ik het zelf.’
Titels van zijn hand: Wielergedichten, Een wielrenner die rijdt, 

steekt zijn hand niet op, Verlangen naar de Giro. Naar het land 
van water en zeep – genomineerd voor het beste sportboek van 
2010 -- Berichten uit de Tour de France.

Tour de France. Het is vier uur ‘s middags en je tv staat niet 
aan. Hoe kan dat?

Gijs Zandbergen op zijn fiets.               Foto Jacques de Jong
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‘Ik ben niet zo van de Tour de France. Ik 
houd meer van kleinere ronden. Bij de Tour 
weet je al gauw hoe die gaat eindigen. Klei-
nere koersen zijn minder voorspelbaar en 
dus interessanter.’
Behalve over wielrennen schreef hij ook 

boeken over andere onderwerpen. Met dui-
delijk plezier vertelt hij van een boek over 
zijn geboorteplaats Rijnsburg, waarvan de 
eerste oplage bijna geheel uit de handel 
werd genomen.
‘De rijkste Rijnsburger was beledigd. Hij 

protesteerde bij de uitgever Thomas Rap en 
de sponsors dreigden zich terug te trekken. 
Bijna de hele oplage werd uit de handel ge-
nomen. Er moesten 74 woorden uit. Daarna 
is het boek opnieuw gezet, gedrukt en ge-
distribueerd op kosten van die Rijnsburger, 
met nog een schadevergoeding erbij..
‘Maar het Leids Dagblad pikte de affaire 

op en citeerde die 74 woorden op de voorpa-
gina. De man schoot dus in zijn eigen voet. De ramsjpartij is 
een paar jaar later in zijn geheel opgekocht door de Rijnsburgse 
boekhandel en van de aardbodem verdwenen. Je kan wel nagaan 
wie daarachter zat.’
Hij geeft toe dat hij het meeste plezier had van zijn boeken. 
‘Eerlijk gezegd ja. Ze beklijven het meest. Ik schrijf vrij snel. 

Als ik eenmaal de toon had, dan ging het snel.’
In de 21 jaar bij de krant deed hij naast zijn functie als eind-

redacteur nog van alles erbij. Hij recenseerde boeken, trad op als 
invallend tv-criticus, schreef mee aan de Pomp, een interview-

rubriek over actuele onderwerpen. Met 
genoegen kijkt hij ook terug op de rubriek 
Normen & Waarden.
‘Daarin sprak ik met mensen over de ma-

nier waarop zij omgingen met normen en 
waarden. Allemaal herkenbare dingen, maar 
dan net een graadje erger. Zoals een schizo-
frene dichter, een verdachte van kinderpor-
no, een tachtigjarige vrouw die nog altijd 
contactadvertenties zette. Treurige, zuinige, 
wellustige mensen, zoals wij allemaal, maar 
dan net een beetje aangezet.’
‘En… ik was altijd op tijd met mijn stuk-

ken en ik heb nooit, nooit geklaagd als een 
eindredacteur iets veranderde.’

Hoe kijk je terug op de krant?
‘Met plezier. Hoewel ik er de laatste twee 

jaar, sinds de reorganisatie bij de Persgroep, 
meer moeite mee had. De splitsing tussen 
dag- en nachtredactie is groter geworden. 

Vroeger kon je nog meepraten over de inhoud van de krant. Die 
wordt nu helemaal overdag bepaald en ’s nachts moet je alleen 
de dubbele spaties eruit halen, naar de komma’s en punten kij-
ken, fouten eruit halen en de toeters en bellen eraan hangen. 
‘De organisatie heeft wel een duidelijke structuur gekregen. 

Dat is vast goed voor de krant en goed voor de leiding, die meer 
macht heeft gekregen, maar voor een eenvoudige eindredacteur 
is het er niet prettiger op geworden. Iedereen werkt individueel. 
Ik miste op het laatst dat wij-gevoel.’

Jacques de Jong
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‘Dank voor het blijven organiseren 
van die driemaandelijkse Knarrenbor-
rel. Een terugkerend beproefd recept: 
bier, bitterballen en verhalen van de 
harde kern aangevuld met die van 
steeds weer wisselende en totaal 
onverwachte gasten. Altijd zoals jij 
het noemt ‘een vrolijke boel’. Blijven 
regelen!’

Bovenstaand briefje kregen we van oud-collega Marjan 
Hoenson-Morselt (hierboven) na de Knarrenborrel van juni. Ze 
is een van de trouwe bezoekers, hoewel ze niet heel lang bij de 
krant heeft gewerkt.
De Knarrenborrel is zeven jaar geleden ontstaan als neven-

verschijnsel van clubblad de Volksknar. Eenvoudig vanuit de 
veronderstelling dat oud-collega’s elkaar nog wel eens willen 
ontmoeten. Die veronderstelling bleek terecht. Soms komen er 
twaalf, soms twintig of meer. En soms komt een collega totaal 
onverwacht binnenvallen.
Na enkele keren in Hesp en vervolgens in de Zevende van het 

oude Volkskrantgebouw, bleek café Scheltema een prima plek, 
met journalistieke historie. Hiernaast enkele beelden van vorig 
jaar..
In september is er weer een borrel, de derde dinsdag, ja 

Prinsjesdag, drukke dag. Maar daar hoeven wij ons niets (meer) 
van aan te trekken.                      Tekst en foto’s Jacques de Jong

Knarrenborrel, prettig
nevenverschijnsel


