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Dank namens familie
‘Na het overlijden van Han hebben veel mensen mooie 
verhalen en warme herinneringen met ons gedeeld. De 
postbode maakte overuren en de speciale editie van de 
Volksknar stond er vol mee. Het is bijzonder om te lezen 
dat Han zoveel beginnende journalisten terzijde stond. 
Het is ook bijzonder om terug te zien dat hij in topvorm 
was als jullie collega. Bij de Volkskrant had Han de tijd 
van zijn leven. We zijn jullie dankbaar voor alle steun nu, 
maar bovenal voor al zijn mooie jaren aan de Wibautstraat.’

Dit laten Hans partner Yvonne Bakker, zijn kinderen Jurgen en 
Floortje, en zijn broer Henk weten. De reacties waren er zoveel 
dat zij er niet persoonlijk op kunnen antwoorden. Ook bij de 
Volksknar kwamen uitzonderlijk veel reacties binnen.

Op initiatief van Maurits Schmidt plaatste een 
aantal collega’s een rouwadvertentie in de Volkskrant. 
De eerste zin luidde: ‘Knarren zijn er per definitie 
om dood te gaan’. Henk van Gessel daarover: ‘De 
annonce namens de oud-collega’s had precies de 
toon die Han zeer gewaardeerd zou hebben. Ik voelde 
jullie ouwejongenskrentenbrood-collegialiteit door 
dat mooie zinnetje heen klinken.’

Op grond van zijn verdiensten voor de Nederlandse 
taal is Han opgenomen in het Schrijversmonument 
op begraafplaats Zorgvlied. Hij heeft er een tegel 

gekregen tussen namen als Annie M.G.Schmidt, Victor van 
Vriesland, Martin Bril en Alfred Kossmann.

Zijn kinderen verzamelen zo veel mogelijk herinneringen 
aan Han. Verhalen en anekdotes zijn welkom op e-mail 
denkenaanhan@gmail.com/              JqJ

van de ‘grote plaat’ 
die op het vlakke zijn 
Persgroepmakkers 
meesleepte en gast-
renner Noel Motte 
die onze renners feil-
loos over het parcours 
gidste. 

Voor zulke mensen 
zet je graag de tenten 
op en met zulke men-
sen sta je zonder mor-
ren ’s ochtends rond 6 
uur op, in het pikke-
donker zoekend naar 
schone sokken. Klein 
leed dat je onmiddel-
lijk weer vergeet als 
het team zich bij de 
‘fietsbus’ verzamelt om 
onder toeziend oog 
van collega-ploegleider Bert Wagendorp 
de bidons te vullen en mueslirepen en gels 
in de achterzakken te stoppen. 

Onze moraal kon niet stuk. Wie al eens 
even geen zin had in weer een nieuwe rit, 
vond zijn plezier snel terug op de Franse 
wegen, waar het de eerste zes dagen zo 
zonnig en warm was(tot 33 graden Celsius)  
dat de checkpoints als geroepen kwamen. 
Daar waren stands met allerhande voeding 
en drinken. Ploegleiders stonden er klaar 
met lunchpakketten. 

Geen lichamelijke of mentale uitputting, 
geen lekke banden, geen valpartijen in ons 
team – het klinkt te mooi om waar te zijn. 
Maar het was zo. 

We hebben al bedacht dat we de Tour 
for Life een vervolg willen geven met een 
meerdaagse fietstocht die we zelf organi-
seren voor Persgroep-fietsers, zonder de 
hela-holasfeer van de Tour for Life en met 
overnachtingen in hotels en B&B’s. 

Pieter Evelein

PS 1. We hebben als team 18.500 euro 
opgehaald voor Artsen zonder Grenzen, en 
er komt zeker nog wat bij. De 200 prijs-
winnaars van de Kilometerloterij hebben 
hun prijs inmiddels ontvangen, of dat ge-
beurt binnenkort.

PS 2. Kijk voor schitterende foto’s op 
persgroepfietsers-tourforlife.nl. 

In acht dagen 1.250 kilometer fietsen is al 
veel, maar als daar ook nog eens 24 cols 
in liggen, wordt het een beproeving hors 
catégorie. Dachten we, toen we als Pers-
groep Cycling Team op zondag 1 septem-
ber in het Italiaanse Bardonecchia aan de 
start stonden van de eerste etappe van de 
Tour for Life.

De werkelijkheid was anders. Zeker, het 
deed soms veel pijn. Maar de veldslag 
waarvoor we vreesden, bleef echter uit. 
Sterker: collega’s als Michael Persson, 
Pieter Klok en Wilco Willemsen (AD) 
klokten in het veld van 550 deelnemers tot 
onze verbazing regelmatig de snelste tijd in 
een etappe. Niet dat het daar om ging, maar 
het competitie-element blijft onmiskenbaar 
aanwezig in een peloton fanatiekelingen op 
een racefiets. 

Nooit zo’n brede smile gezien als toen de 
Belg Jiri Van De Maele (drukkerij EPC) 
de laatste dag als eerste arriveerde aan de 
voet van de Cauberg nadat een knieblessure 
hem drie dagen van de fiets had gehouden. 
Ja, de Persgroep herbergt fietstalent.

Als ploegleider heb ik genoten van het 
team. Van Robert Giebels, die wegens een 
zitvlakblessure een paar dagen nauwelijks 
op zijn zadel kon zitten, maar vol goede 
moed Madelon Meester en gastrenster 
Ilva van der Gragt gezelschap bleef hou-
den. Onze dames die vele heren fluitend 
voorbijreden, de een als een wonder van 
souplesse, de ander als gebeeldhouwd op 
haar fiets.

Patrick Mollekens (EPC), de liefhebber 

Persgroep: ‘Onze moraal kon niet stuk’

De Persgroep-deelnemers boven op de Croix de Fer. Ze hebben 
zich daar verzameld als huldeblijk aan directeur Chr. van Thillo 
van de Persgroep, die de berg had ‘geadopteerd’.Foto Wilco Willemse 
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Melchior Huurdeman.                Foto Jacques de Jong

Henk Huurdeman

In deze rubriek doen kinderen van 
Volksknarren hun verhaal. Twee vra-
gen staan steeds centraal. Welke in-
vloed had het beroep van jouw vader 
op het huiselijk leven, welke op jouw 
beroepskeuze? Na Tia Lücker nu Mel-
chior Huurdeman (50), zoon van Henk 
Huurdeman, in alle rangen tussen 1963 
en 1995, op 67-jarige leeftijd overle-
den in 2001.

Zoon van Mister Volkskrant.
‘Zo noemden jullie hem. Gek om 
dat van je eigen vader te zeggen. Hij 

heeft wel zijn hele leven voor de Volks-
krant gegeven. Mijn moeder, Hens, zat er 
bij ons al vroeg achteraan: je moet wel de 
stukken van Henk lezen. Wij lazen liever 
Voetbal International. Hij werkte al voor 
mijn geboorte bij de Volkskrant. Voordien 
bij Het Centrum en Panorama.’

Anders dan later heette hij toen ‘man 
van snelle pakken, snelle auto’s’.

‘Hij had een groene Triumph. En een ge-
breide stropdas, met zo’n dun knoopje. Al-
tijd chic. Pas in de jaren zeventig werd het 
lang haar, een Eend. Hij schreef ’s zondags 
zijn sportcolumns. Kwam hij in de huiska-
mer doorbellen. Liefst vóór Studio Sport. 
Moesten wij stil zijn. Woorden spellen aan 
telefonist Jan – ‘dag-dag’ – Schavemaker.’

Henk was mild, kon ook tergend zijn. In 
een rookvrije coupé bedaard een sjekkie 
klaarmaken, maar niet aansteken.

‘Ik herken wel zijn snijdende humor, 
vaak tussen twee zinnen door. Hij had 
ontzettend veel hersenen, maar was heel 
onhandig. We sukkelden een keer terug uit 
Zuid-Frankrijk, toen het dak van die Eend 
openklapte. Mijn broer en ik moesten het 
tot Nederland met twee scheerlijnen dicht-
houden.’

De krant beïnvloedde zijn leven.
‘Hij kwam vaak laat thuis, doodmoe. 

Soms (??!!, MS) na Hesp. Ik kan me heel 
wat telefoontjes herinneren: de vergadering 
loopt een beetje uit. Als kinderen wisten 
wij natuurlijk niet alles. Maar wij hebben 
hem niet dronken gezien, voorzover ik kon 
beoordelen dan.’

We zitten hier in Hesp onder de foto van 
Henk, Hans Goessens, Bob 
Groen, Harry Lockefeer. 
Alle vier jong dood.

‘Curieus dat dit hier al-
lemaal nog hangt. Komen 
hier nog journalisten?’

Wat heb jij aan muzika-
liteit van je vader meege-
kregen?

‘Bijna alles. De breed-
heid vooral, die ik ook nastreef met Vrije 
Geluiden. Ik maakte er een uitzending 
over muziek en genen. Als jochie hoorde 
ik Henk pianospelen op die feesten bij ons 
thuis met die lang-bebaarde Volkskrant-
journalisten. Tijdens de slivovitsj draaiden 
ze Bach en Brahms, daarna jazz, pop. Het 
combineren van al die genres is voor mij 
normaal gebleven. Het enige criterium is: 
goede muziek of niet. Zelf ben ik opge-
leid als klassiek pianist. Henk had beroeps 
kunnen worden. Klassiek ben ik hem snel 
voorbij gestreefd, in de jazz nooit. Hij won 
vooraanstaande prijzen in Loosdrecht, bij 
het jazzconcours.’

Later werd hij doof.
‘Aan één kant, van jongs af aan al. La-

ter erger. Toen hij met Bert Vuijsje in de 
hoofdredactie zat, ging de grap: de een kan 
niet horen, de ander kan niet luisteren.’

Zijn intekenbiljetten waren magistraal.
‘Ik heb nog veel werk van hem. Naar 

het Persmuseum? Dan ligt het daar maar. 
Ik weet niet hoe je het omzet in digitaal. 
Overtikken is een hoop werk.’

Was het milieu thuis 
eerder kunstzinnig of 
journalistiek?

‘Kunstzinnig. Mijn moe-
der, Hens, heeft nu de de-
cors voor Vrije Geluiden 
gemaakt. 

‘Mezelf zie ik meer als 
pure liefhebber dan als 
musicus of journalist. Na 
het conservatorium leek 

het podium me te zwaar. Helden intervie-
wen: Oscar Peterson in Toronto, Ashkenazy 
in Berlijn. Zo ben ik door Roland de Beer 
bij de Volkskrant gehaald. Henk, adjunct 
toen, was er niet zo voor. We hadden elk 
onze twijfels.’

Hij zal  ook trotse vader geweest zijn.
‘Natuurlijk. Hij liet de keus aan mezelf, 

zoals bij alles. En Roland stond er achter. 
Van hem heb ik veel geleerd. De Volkskrant 
was de enige krant. Nu niet meer hoor. Het 
gekke is: zonen evenaren hun vader bijna 
nooit. Youri en Jan Mulder, Jordi en Johan 
Cruijff, ga zo maar door. Daarom was ik 
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Melchior Huurdeman over zijn vader, Mr. Volkskrant

Mooie dingen bedenken met de jongens
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Hans Jonkhout, Limburger van ge-
boorte (1957), was van 1978 tot 
1984 redactieassistent in de Wi-
bautstraat. Uitsluitend in de avond-
uren. Telex scheuren, bier en je-
never halen, buizenpost bedienen. 
Overdag studeerde hij rechten. In-
middels heeft hij het ver geschopt 
in de advocatuur.

Hoe kwam je bij de krant?
‘De eerste weken volgens mij via een uit-

zendbureau. Al vrij snel was ik in vaste avond-
dienst. Van 19.00 uur tot 00.30 uur of zo. 
Twee weken op, twee weken af. In feite vaak 
meer, omdat ik geregeld inviel voor anderen.’ 
 
Had je eerder bijbaantjes?

‘Talloze bijbaantjes sinds mijn veertiende. 
Dat was in Amsterdam tijdens mijn studen-
tentijd, die in 1975 begon, niet anders. Va-
riërend van de boekhouding bij de Nieuwe 
Ooster Begraafplaats tot de postkamer van 
Reader’s Digest. De Volkskrant betekende 
mijn eerste vaste parttime baan. In een pe-
riode, waarin niet alleen veel in mijn privé-
leven gebeurde, maar ook in maatschappe-

lijke en politieke zin. Het heeft mijn leven 
en mijn kijk op de wereld voor een belang-
rijk deel gevormd. 

‘Een krant maken was boeiend. Ik voelde 
mij geaccepteerd en gewaardeerd. Elke 
dag de onverbiddelijke sluitingstijd, je 
moest het samen volbrengen. Dat heb 
ik sedertdien in mijn werkzame leven 
niet meer zo ervaren. Ik heb genoten en 
veel geleerd van mijn tijd bij de krant.’  
 
Wat en waar studeerde je, was het goed 
te combineren?

‘Met mijn vwo-diploma van het Eijk-
hagencollege in Schaesberg, begon ik 
in 1975 aan de UvA met Semitische 
Taal- en Letterkunde: Arabisch met als 
bijvakken Hebreeuws en Turks. Dat 
heb ik drie jaar gedaan, naast een twee-
de hoofdvakstudie, Nederlands Recht. 
Toen ik in vaste dienst kwam, bleken 
twee hoofdvakken te veel van het goede. 
Ik heb de talenstudie afgebroken, maar 
eind 1983 mijn doctoraal Nederland Recht 
afgerond. Daarna nog een jaar Interna-
tionaal Recht, dat ik net niet heb afge-
maakt. Ik kreeg een baan op het juridische 

vlak en nam afscheid van de Volkskrant. 
‘Het was op de redactie niet mogelijk tus-
sen de bedrijven door wat aan mijn studie te 
doen. Daarvoor was het werk als redactieas-

Hans Jonkhout kijkt terug op zijn tijd als redactiebediende

Het bijkantoor, een welkome afwisseling

Hans Jonkhout
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blij toen ik naar de VPRO kon. Een bevrij-
ding. Bij de krant zat ik aan mijn plafond. 
Recensies schrijven lag me niet, ik kon 
geen oordeel vellen.’

Daar zijn de Huurdemans te aardig voor?
‘Het is me vaak verweten: je bent te soft. 

Maar mensen doen hun best. Laat ze in hun 
waarde. Waarom hen pakken in dat ene 
moment dat het kut was? Nee dus. Zo no-
dig doe ik het wel via een omweg. Bij de 
VPRO kon ik iets betekenen voor mensen 
die een podium nodig hebben. Ik wil men-
sen thuis laten zien wat we goed vinden.’

Een vriend die ook graag Annie Schilder 
hoort, belt me ’s zondags uit mijn bed 
omdat jij weer wat hebt.

‘Wij mochten thuis niet luisteren naar 
Rogier van Otterloo, Louis van Dijk, Rita 
Reys. Het was commercieel, dus vies. Hen 
heb ik later pas leren waarderen. Van Henk 
heb ik misschien ook sociale intelligentie 
geleerd. Ik kan me niet harder voordoen 
dan ik ben.’

Henk heeft enorm geaarzeld of hij ad-
junct moest worden.

‘Ik heb het niet direct van hem gehoord, 
maar ik merkte het aan hem. Het nam 

hem erg in beslag. Dat had vooral te ma-
ken met beslissingen die hij moest nemen 
over mensen met wie hij hier in het café 
aan tafel zat, tegen wie hij dan ineens zake-
lijk moest zijn: het gaat niet, je moet weg. 
Hij zat veel liever met die jongens mooie 
dingen te bedenken. Dat managementgelul 
was niks voor hem.’

De wallen onder de ogen wat dieper, de 
rug wat gekromder. Maar zonder mop-
peren.

‘Althans tegen ons. Misschien had hij het 
er met Hens wel over. Hij miste het schrij-
ven. Maar hij aanvaardde het omdat de 
krant hem aan het hart ging. Daarna schreef 
hij nog wel een column, maar eigenlijk was 
het afgelopen.’

Je hebt een broer die ook in de journalis-
tiek zit.

‘Hendrik-Jan. Na stages bij Studio Sport 
en NRC heeft hij lang bij Haarlems Dag-
blad gezeten. Zit nu bij SDU. Misschien 
kijkt hij heel anders tegen Henk aan. Ik 
weet dat ook zij hele gesprekken hadden 
over het vak.’

Jouw vader was een rebel in de journa-
listiek. Daarin ben je hem minder ge-
volgd? 

‘Ik zie mezelf wel als kleine kloon van 
Henk. Als pianist had ik in de jaren 1810-

1900 geleefd willen hebben. Als journalist 
in de jaren 1970. In die tijd ging het erom: 
dingen omver gooien, iets voor elkaar krij-
gen. En dat met veel bier, roken, feesten, 
discussies tot op het bot. Ik zit net op de 
grens van de generatie die tot vijf uur werkt 
en dan naar huis gaat. 

‘Bij de VPRO had ik ook anders ver-
wacht: ertegenaan. Maar ook daar moest je 
al je eigen eilandje doen. Van die jaren-ze-
ventig-rebellie ben ik bijna niet afgeweken. 
Ik heb zelfs gedacht: ik ga een Eend kopen. 
Dat heeft met nostalgische gevoelens te 
maken. Die tijd is ook voor mij als broed-
plaats enorm belangrijk. 

‘Ik verheerlijk het niet, maar Henk staat 
daar wel als symbool. Een groot voorbeeld. 
In humor, liefde, schrijven, lezen, natuur, 
kerken, musea, voetballen. Het gekke was: 
toen hij net z’n laatste adem had uitgebla-
zen dacht ik: nu kan ik gaan doen wat ik 
wil. Ja, ken je dat ook? Maar het is geble-
ven: zo zou ik willen zijn.’

Toch ben jij meer BN’er geworden dan 
je vader. Hij zou apetrots zijn geweest.

‘Dat heeft hij niet meer meegemaakt. Ik 
ben in 2010 bij tv begonnen. Er is, godzij-
dank, maar een heel klein publiekje dat me 
af en toe herkent. Zegt: leuk programma 
maak je. Beschaafde mensen. Denk ik: laat 
dat maar zo blijven.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2 
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Negentig jaar is 
Gerard van den 

Boomen (tot 1963 
chef Nacht bij de 
Volkskrant) en hij kan 
het schrijven niet laten. 
Eerder dit jaar was hij 
medeverantwoordelijk 
voor het verschijnen 
van een speciale De 
Nieuwe Linie, vijftig 
jaar nadat hij dit rebels katholieke blad 
had opgericht. Nu is weer een bundeltje 
van hem verschenen, de hertaling van een 
werkje van de Japanse kluizenaar Kamo no 
Chômei, Hôjôki, teksten van achthonderd 
jaar oud, klassiek.

Gerard vond het mooie teksten, en met 
zijn speciale passie voor haiku’s (teksten 

van drie regels van vijf, zeven en vijf 
lettergrepen) wierp hij zich op een speciale 
omzetting, zoals hij dat eerder had gedaan 
met onder andere het bijbelboek Prediker. 
Opvallend hoe de ruim 450 haiku’s even 
makkelijk lezen als gewoon proza.

Kamo no Chômei had priester moeten 
worden maar dat ging niet door, hij zocht 
zijn weg als dichter en muzikant. Hij 
werd boeddhist, monnik. Hij stierf in 
1216, vier jaar na het voltooien van zijn 
beroemdste geschrift met de titel Hôjôki, 
overpeinzingen over natuur en het leven. 

‘Het zijn persoonlijke ontboezemingen, 

maar ze gaan in feite over de vergankelijkheid 
van alles op aarde, De tekst is op bijna 
journalistieke wijze geschreven, maar is 
tegelijk zeer poëtisch en wijsgerig van aard,’ 
aldus de flaptekst.

Gerard in zijn inleiding: ‘Het besef dat 
alles op het ondermaanse vergankelijk is 
en dat natuur, geestelijke waarden, kunst, 
eenvoud en compassie belangrijker zijn dan 
macht, aanzien, rijkdom en protserigheid, 
wordt in alle tijden en landen gekoesterd.’

De boodschap van het bundeltje is 
derhalve:

De kern van de leer
van Boeddha is duidelijk

hecht je nergens aan.

Hôjôki in haiku-vorm. Uitgeverij Dabar-
Luyten. Prijs € 9,90.

Ineke Jungschleger heeft als pensionado van de Volkskrant de 
uitnodiging gekregen het jubileumboek te schrijven van de Am-
sterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt. 
Het boek wordt op zondag 22 september gepresenteerd als de 
vereniging haar eeuwfeest viert. 

Ivo de Wijs, tekstschrijver, voorheen bekend van het radiopro-
gramma Vroege Vogels, krijgt het eerste exemplaar.

De bijenvereniging geeft tussen 12 en 16 uur een feestprogram-
ma op het Bijenpark aan de Baron Schimmelpenninck van der 
Oyeweg 4 in Amsterdam. 

Er is een markt met alles over bijen. Er zijn imkerdemonstraties, 
bijenlessen voor kinderen en er is de onthulling van het Bijenhotel, 
ontworpen en gebouwd door leerlingen van het Calandlyceum.

sistent te onrustig en vaak onvoorspelbaar. 
Er kon van alles gebeuren, van een dreigen-
de kabinetscrisis tot een defecte buizenpost. 
Het vereiste wel discipline om in de ochtend 
weer plaats te nemen in een collegebank.’ 
 
Wat omvatten de werkzaamheden in die 
dagen?

‘Van alles. Het verzamelen en distribue-
ren van telexberichten, post, faxberichten 
en het opvangen van bezoekers. Erop toe-
zien dat kopij tijdig werd aangeleverd om 
naar de opmaak/zetterij te kunnen. Service-
rubrieken verzorgen, zoals weer- en beurs-
berichten. Ik fungeerde als loop- en bel-as-
sistent van de chef Nacht. Ik herinner me 
Richard Auwerda, Herman Leenes, Cees 
Gloudemans en Jan van Capel.

‘Een kratje bier halen  hoorde er ook bij. 
En niet te vergeten de fles oude jenever 
voor Herman Leenes, die nooit, maar dan 
ook nooit in de koelkast mocht belanden. 

‘Deze niet tot de functie-omschrijving be-
horende werkzaamheid kende zijn voorde-
len. Ik moest ervoor naar het ‘bijkantoor’, 
slijterij annex café Hesp. 

‘Daar bevonden zich meestentijds nog 
wel enkele al dan niet dienstdoende redac-
tieleden, die veelal hadden besloten het 
avondmaal maar eens over te slaan. Dat 
betekende een welkome en vaak genoeg-
lijke afwisseling.

‘Terzijde: wanneer hoofdredacteur Jan van 
der Pluijm vroeg waar deze of gene was en ten 
antwoord kreeg: ‘In het bijkantoor’, dan zei 
hij: ‘Wat moet die nou op de Rozengracht?’ 

Ik ging na sluitingstijd niet, althans zelden 
mee wat drinken. Wel herinner ik mij met 
genoegen menig nachtelijk gemahjong en 
gerisk.’

Ging je weg na je studie?
‘Ik ben nog een klein jaar gebleven na 

mijn doctoraal Nederlands Recht. Het 
was toen ook crisis, een baan vinden viel 
niet mee. Harry Lockefeer heeft nog ge-
keken of er bij het bedrijf iets voor mij 
was. Toen ik vertrok, kwam mijn jongere 
broer Wilfred als stagiair bij de redactie.’  
 
Kun je je loopbaan nadien schetsen?

‘Ik ben eind 1984 – ik was 27 – begonnen 
als juridisch adviseur bij een bedrijf met 
diverse vestigingen. Ik kon er terecht met 
mijn specialisatie Intellectuele Eigendom 
en Mediarecht. Het was een leuke tijd, ik 
was betrokken bij veel Nederlandse arties-
ten, Doe Maar, De Dijk, Normaal, Tatjana 
Simic. Die Hollandse popmuziekhausse 
bleek eindig. Vier jaar later ben ik in de 
advocatuur terechtgekomen, met focus 
op diezelfde specialisatie, bij Marree en 

Dijxhoorn Advocaten in Amersfoort.  Daar 
werk ik nog steeds; sinds 1995 ben ik part-
ner. 

‘In 1988 waren we met drie advocaten en 
nu, met een vestiging in Amsterdam, zijn 
het er zo’n dertig. Mijn kantoor is lid van 
Eurojuris, het grootste netwerk van onaf-
hankelijke advocatenkantoren in Europa. 
Van 2000 tot 2006 was ik voorzitter van 
Eurojuris Nederland. In 2008 werd ik lid 
van het bestuur en in 2010 president van 
Eurojuris International. Ik reis zodoende 
nogal wat af. Mijn kennis van diverse bui-
tenlandse talen is daarbij een pre.

‘Partner zijn van een advocatenkantoor 
met bijna vijftig werknemers heeft zo zijn 
verantwoordelijkheden. En je komt in dit 
beroep in aanraking met de meest onver-
wachte en gekste branches, feiten, men-
sen.’

Hobby’s? Gezin?
‘Ik ben in 1986 getrouwd met de Am-

sterdamse Mirjam Vonk. We hebben drie 
kinderen en wonen sinds 1995 in Bussum. 
Ik ben een man van weinig hobby’s. Lezen 
van kranten is er een, tuinieren ook, en mu-
ziek. Bij het afscheid van Van der Pluijm 
heb ik in de redactieband nog ukelele ge-
speeld. Ik maakte deel uit van het Volks-
krant voetbalteam. 

‘Verder doe ik vrijwilligerswerk. Van on-
noemelijk veel welzijns-, kinderopvang- en 
culturele instellingen ben ik in de loop der 
tijd bestuurslid en ook voorzitter geweest.’

Adriaan de Boer

Vervolg van pagina 3               Hans Jonkhout

‘We werken nu 
met zo’n dertig 
advocaten’

Bijenboek van Ineke Jungschleger

Klassieke wijsheid
gevat in haiku’s


