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John Volkers viert 25 jaar bij de krant
In de jaren tachtig van de vorige 

eeuw groeide de Volkskrant tegen 
de klippen op. Op zaterdag was het 

aanbod van vooral personeelsadverten-
ties zo omvangrijk dat er steeds nieuwe 
katernen moesten worden uitgevonden 
om tegenover de advertenties voldoende 
tekstpagina’s te leveren. 
Tegelijkertijd stegen de oplages naar re-
cordhoogten. Het geld klotste dus, zoals 
dat in managerskringen heet, tegen de 
plinten bij de toen nog zeer overzichte-
lijke Perscombinatie, waarin de Volkskrant 
samen met Het Parool, Trouw en Weekme-
dia verkeerde. 

Geen probleem dus om voor de extra pa-
gina’s die mochten worden volgeschreven, 
nieuwe collega’s aan te trekken. En die 
jongens en meisjes waren of zijn, voor-
zover ze bij de krant zijn gebleven, langza-
merhand toe aan een 25-jarig jubileum.

Een van hen is John Volkers. Hij kwam 
in 1988 op zijn 33ste bij de krant binnen, 
bij de sportredactie. Hij had bij het ANP al 
diverse grote evenementen verslagen. Een 
allrounder pur sang.

Ik heb het even bij hem nagevraagd 
en John denkt tot nu toe te hebben ge-
schreven over zo’n twintig grote takken 
van sport. Van atletiek tot zwemmen en 
alles wat daar in het alfabet tussen zit. Wat 
betreft het aantal grote toernooien draait 
John ongetwijfeld mee in de wereldtop. 
Hij deed acht Olympische Zomerspelen en 

– inclusief Sotsji volgende maand – vier 
Winterspelen. Daarnaast was hij als ver-
slaggever bij schier ontelbare WK’s, EK’s 
en nationale kampioenschappen op allerlei 
terrein.

In vroeger jaren was een zilveren jubi-
leum aanleiding voor een bedrijfsfeestje. 
Toespraak van de baas, cadeau van de 
collega’s, en niet in de laatste plaats een 

bruto maandsalaris netto. Veel jubilea 
worden tegenwoordig in stilte gevierd, zo 
lijkt het tenminste. Ook wordt om duistere 
redenen de jubileumbonus niet meer op 
het kroonjaar 25 verstrekt, maar bij een 
dienstverband van 20 en 30 jaar. 

Maar John Volkers zou John Volkers 
niet zijn als hij niet iets speciaals had 
bedacht om zijn zilveren jubileum bij de 
krant kleur te geven. 

Zaterdag 4 januari waren collega’s en 
oud-collega’s van de sportredactie welkom 
bij hem in Waarland,  niet om tegen elkaar 
aan te gaan zitten te kijken en praten. Na 
de koffie met speculaas moesten de  wan-
delschoenen aan voor een winterse tocht 
in en rond zijn Noordhollandse geboort-
edorp. Smalle modderige paadjes, steile 
bruggetjes, rietvelden en onderweg een 
verrassend bekertje Beerenburg.

Ter afsluiting waren er erwtensoep, bier 
en wijn in een schitterend, voor bed met 
ontbijt verbouwde, boerderij. Een zoals 
altijd geweldige toespraak van Gijs van 
den Heuvel, bloemen voor twee belangrij-
ke vrouwen in Johns leven (vrouw Marion 
en chef Marije Randewijk), twee nieuwe 
wielen voor zijn racefiets als cadeau.

Het was pure teambuilding, zoals John 
dat graag ziet. 

              Jan van Capel

Jubilaris John Volkers (rechts) tijdens zijn feestje, hier heft hij het glas met schaats-
statisticus Alex Dumas, sportverslaggever Robèrt Misset, en fotograaf Klaas Jan van der 
Weij.                        Foto Jacques de Jong

GEVELRECLAME VERWAAID
Met regelmaat ver-
dwijnt de gevel van 
het oude Volks-
krant-gebouw ach-
ter een nieuwe ge-
velreclame. De op-
pervlakte is te huur 
voor adverteerders.  
Eerder was het 
Sneakers aan de 
voorgevel, nu op de 
foto Coca Cola aan 
de zijgevel. 
Deze hing er niet 
lang. In de nacht 
van 23 op 24 de-
cember waaide hij 
in de zware storm 
aan flarden. 
Foto Willem Ellenbroek



In Appel & Boom vertellen kinderen van 
Volksknarren welke invloed het beroep van 
hun knar had op het huiselijk leven en op 
de eigen beroepskeuze. Stijn Fens (47), 
Vaticaanwatcher voor Trouw en KRO, heeft 
veel geleerd van vader, literatuurcriticus 
Kees (1929-2008), van 1968 tot 2008 in de 
Volkskrant, en P.C. Hooft-prijswinnaar, naar 
wie toch maar een brug werd vernoemd.

Je bent een enthousiast twitteraar. Wat 
zou pa daarvan hebben gevonden?

‘Hij zou er niets van begrijpen, het over-
dreven vinden. Ik kreeg al wel eens een 
mailtje van hem. Zijn mobiele telefoon 
stond altijd uit, om batterijen te sparen. 
Maar twitteren dat je in een boekhandel 
staat: onzinnig.’

Heeft Kees zich journalist gevoeld?
‘Uiteindelijk van alles dat toch wel het 

meest. Meer dan literatuurhistoricus of 
hoogleraar. Lesgeven vond hij leuk, maar 
altijd wilde hij toch een stuk tikken. Dát 
heeft hij ook tot het laatst gedaan. 

‘Toen hij was overleden, in dezelfde ka-
mer van het OLVG als Jan Blokker, vonden 
we nog een laatste stuk op de laptop. Dat is 
postuum gepubliceerd. Op zijn nachtkastje 
lag de briefwisseling tussen Verwey en 
Kloos open, met zíjn streepjes. Die zinnen 
moeten dus nog ergens in dat dode hoofd 
hebben rondgedoold. Tot het laatst toe 
journalist, stukjesschrijver eigenlijk. Niet 
denigrerend bedoeld; integendeel. Het is de 
hoogste kunst. Nee, hij was niet gepromo-
veerd. Niet eens afgestudeerd. Alleen MO 
gedaan. Avondschool.’

En verder op zijn geweldige eruditie. 
Eruditie en journalistiek zijn niet altijd 
vrienden.

‘Als hij nu, vijfenhalf jaar na zijn dood, de 
Volkskrant zou openslaan, zou hij niet meer 
met veel plezier lezen. Geen Cicero meer, 
kortere stukjes – hij wilde altijd de ruimte 
hebben. De eruditie zou hij missen.’

Hij was dus autodidact. Dat gaf geen 
problemen in een wereld waar papier-
tjes zo belangrijk zijn?

‘Zijn vader, schipper op de grote vaart, 
overleed toen Kees negen was. Bittere ar-
moede thuis. Na het eindexamen op het Ig-
natius moesten alle boeken terug. Zijn hele 
leven is een wraakoefening geweest op die 
armoedige jeugd. Mooie kleren wilde hij, 
al bleef een taxi een luxe. We liepen samen 
over de Keyserlei, zag hij een 
prachtige stropdas hangen. 
Hij aarzelde: te duur. De ver-
koopster zei: ‘Ons lichaam 
raakt in verval. De kleding 
is het enige om er wat aan te 
doen.’ Hij kocht er twee.

‘Dat eredoctoraat van de 
UvA in 2004 was voor hem 
een ultieme, zoete wraak, er-
kenning. De universiteit waar hij ooit niet 
was toegelaten – er was geen geld, hij kreeg 
geen studiebeurs – gaf hem nu een eredoc-
toraat. Vanaf 1982 was hij al hoogleraar in 
Nijmegen.’

Je bent opgegroeid in Zandvoort, in het 
gezin van een gortdroge kamergeleer-
de?

‘Oh nee! Alsof hij de hele dag Homerus 
zat te citeren! Het was wel zo: wij woonden 
op aarde, in de huiskamer, en hij zat in de 
hemel, in zijn studeerkamer. We hoorden 
de hele dag door het plafond: tikketikke-
tikketikke. Maar niet in een ivoren toren. 
We mochten gewoon binnenkomen, met 
huiswerkvragen of zo. Hij kwam beneden 
voor koffi e. Voor het eten. Voor het Jour-
naal. Het voetballen. Koot en Bie. En dan 

weer naar boven.’

De rest van de familie?
‘Twee broers en een zus. De een is rector, 

de ander biliothecaris, zus is senior-purser 
bij KLM. Moeder voelde zich niet zo ver-
bonden met het werk van mijn vader. Ze 
las wel zijn stukjes, maar niet die grote op 
maandag. Dat waren gescheiden werelden. 
Zij was moeder in het huishouden.’

Heeft je vader je beïn-
vloed met zijn liefde voor 
de letteren?

‘Hij heeft nooit gezegd dat 
ik een boek moest lezen. Wel 
dat ik een boek níét moest 
lezen: een slecht kinderboek. 
Hij heeft me wel dichter bij 
Wolkers gebracht, Vestdijk. 

Eén keer heeft hij een opstel voor mij ge-
schreven, Ik kreeg er een 6 voor. Hij was 
woedend.’

Jij hebt iets met Rome.
‘Toen ik twaalf was, ging hij met mij naar 

Rome. Er was een conclaaf. We gingen da-
gelijks op het plein naar die rook kijken. 
Daar moesten we bij zijn, vond hij. Dat is 
beslissend geweest in mijn leven. Dat hele 
decor fascineerde hem, en mij. 

‘Elke maand ben ik er wel een paar da-
gen. Afgelopen zondag 5 januari heeft 
Brandpunt de reportage uitgezonden, die 
ik met Aart Zeeman heb gemaakt over de 
Calabrische maffi a.’
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Kees Fens

Heeft je vader je be
vloed met zijn liefde voor 
de letteren?

‘Hij heeft nooit gezegd dat 
ik een boek moest lezen. Wel 
dat ik een boek níét moest 
lezen: een slecht kinderboek. 
Hij heeft me wel dichter bij 
Wolkers gebracht, Vestdijk. 

Stijn Fens over vader Kees, stukjesschrijver:

‘Hij zou de eruditie missen in de krant’

Stijn Fens.      Foto Katholiek Nieuwsblad/Jan Peeters

Zie verder pagina 3



de Volksknar 3

Van huis uit had Martin Siecker ge-
leerd van zich af te timmeren. Hij 
werd geboren op Kattenburg in 

Amsterdam en groeide op in wat toen nog 
gewoon achterbuurt heette, als zoon van 
een ongehuwde moeder. Toen hij bijna 6 
was, trouwde zij met een ex-marinier die 
van tucht en orde hield. Dat boterde niet 
met Martin. ‘In die periode ontwikkelde ik 
een volwassen hekel aan autoriteit die uit-
sluitend gebaseerd is op iemands plek in de 
hiërarchie.’

Maar op de lagere school was er mees-
ter Geleynse, die hem leerde dat je ook 
met woorden van je af kan timmeren. Nu 
is Martin (63) een gehaaide, welbespraakte 
vakbondsman, van maandag tot en met 
vrijdag bezig in Brussel om voor Bondge-
noten de belangen van werknemers te be-
hartigen.

Zijn aanleg ontdekte hij bij de Volkskrant, 
waar hij binnenkwam als leerling-opmaak-
redacteur. Hij zat al spoedig in de actie-
groep Pluijmvee (genoemd naar de toenma-

lige hoofdredacteur Van der Pluijm) samen 
met Hella Liefting, Geke van der Wal en 
Jacques Schmitz. ‘Ik was een van de wei-
nigen die de cao naploos. Ik ontdekte dat 
verslaggevers die werden aangenomen van 
de School voor de Journalistiek, werden 
onderbetaald. Ze moesten worden inge-

schaald als derdeklasser met twee dienstja-
ren, maar ze werden allemaal aangenomen 
met nul dienstjaren. Ze hebben wel alle-
maal een nabetaling gekregen.’

Martin Siecker (63) begon als leer-
ling bij de Opmaak. Ontwikkelde zich 
tot verslaggever. Hij werkt nu als verte-
genwoordiger van de vakbond Bondge-
noten in de Europese Unie.

Je bent doortrokken van het roomse le-
ven, ten opzichte van leeftijdsgenoten?

‘Zeker. Mijn vader voelde zich verbonden 
met de grote lijnen van katholieke cultuur, 
van het oude Europa vooral. Middeleeu-
wen, Renaissance. Net als Bertus Aafjes en 
Michel van der Plas. 

‘Met het instituut had hij een dubbele ver-
houding. Hij nam de clerus altijd kwalijk 
dat ze in de jaren dertig geen stelling na-
men in de sociale kwestie, het afwentelden 
op charitas. Aan dat woord had hij een he-
kel, omdat kerk en politiek daarmee weg-
liepen voor de sociale armoede. 

‘Hij vond ook dat de kerk niks in de slaap-
kamer te zoeken had. Kortom, hij hoorde 
erbij, maar stond er ook een beetje buiten. 
Daar herken ik mij in. Alles wat nu speelt 
rondom seksueel misbruik: vreselijk. Maar 
als journalist: gefundenes Fressen. Heer-
lijk!’

Jullie bespraken dit soort zaken?
  ‘Alles wat ik op televisie deed, vond hij 
goed. Maar als ik een stuk had geschreven,, 
had hij altijd wel aanmerkingen. 

‘Op het laatst van zijn leven ging hij naar 

de Krijtbergkerk op het Singel, en daar 
hadden mensen gevraagd of hij de vader 
van Stijn Fens was. Vond hij amusant. Ter-
wijl het mijn hele leven omgekeerd was 
geweest. Ik heb er nooit onder geleden. Ir-
ritant was wel hoe mensen, hoog in de om-
roep, mij vertelden hoe goed ze mijn vader 
wel kenden, daarmee goede sier wilden 
maken.

De laatste jaren belden we elkaar bijna 
dagelijks. Hij moest toch altijd weten wat 
ik van zijn Volkskrant-stuk vond: ‘Toch 
knap hoe ik dat zomaar weer doe, hè.’ Zo 
kritisch hij kon zijn over literatuur, of men-
sen als Andries Knevel, die hij fundamen-
talist noemde, zo mild was hij – en terecht 
– naar ons, zijn kinderen. Knevel zat daar 
echt mee, vertelde die me later. Zoals ook 
oud-premier Van Agt, door mijn vader ge-
nadeloos gefileerd, daaronder leed.’

Jouw vader droeg het katholicisme van 
links tot rechts door niet te kiezen en had 
daardoor een onvergelijkbare positie.

‘Hij was erg van het Latijn. Had weinig 
met oecumene. Ik maakte een portret van 
Michel van der Plas, waaruit naar voren 
kwam dat hij voor katholieken te veel jour-
nalist en voor journalisten te veel katho-
liek was. Mijn vader had op beide fronten 

gezag. Een Jan Blokker, die niets van die 
papen moest hebben, had toch ontzag voor 
mijn vader. Zulke essayisten zijn nu op.’

Job Cohen heeft dan ook voor de Kees 
Fensbrug gezorgd.

‘Over de Keizersgracht, bij zijn woon-
huis. Voor ons kinderen – en ik neem aan 
voor zijn weduwe, hij is hertrouwd – be-
tekent dat veel. Als ik in Rome over een 
brug loop, denk ik aan de Kees Fensbrug, 
waar al die mensen overheen lopen zonder 
te weten wie Kees Fens is. Een bron van 
grote troost, ook voor mijn nageslacht. 

Veel meer dan als journalist herinner ik 
me hem natuurlijk als de vader die zijn bed 
uit komt, witte, dik met boter en hagelslag 
belegde boterhammen at, met koffie de 
Volkskrant lezend, hoestend bij zijn eerste 
sigaret. Meer dan dat ik nadenk over zijn 
bekendheid, vraag ik me af in hoeverre ik 
en mijn zoon op hem lijken. 

‘Vlak voor zijn dood heb ik hem twee keer 
uitgebreid geïnterviewd over zijn jeugd. 
Gefilmd. Nu ik hem af en toe herlees, en 
ik hoor hem in die film formuleren, denk ik 
verdomme, wat was dat goed. Niet zozeer 
stilistisch, maar elke zin is ráák. Daar kijk 
ik met bewondering naar.’

Maurits Schmidt

Zie verder pagina 4
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Martin Siecker.        Foto Jacques de Jong

Martin Siecker: van Amsterdamse achterbuurt naar Brussel

Op de bres voor de Europese werknemer
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Veertig jaar later op Europees niveau stelt 
hij vast: ‘Er zijn op de Interne Markt be-
hoorlijk sterke krachten actief bezig om 
uitbuiting tot een geaccepteerd Europees 
business-model te maken. Dat is iets waar-
tegen ik me uit alle macht zal blijven ver-
zetten.’ 

Hij geeft een voorbeeld uit een onderzoek 
van het Amsterdams Instituut voor Arbeids-
studies (van de UvA), waar hij nu ook mee 
bezig is. ‘Er zijn enkele grote transporteurs 
die hun chauffeurs hebben overgeheveld 
naar de loonlijst van een Cypriotische 
brievenbusmaatschappij. Dat scheelt in de 
sociale lasten en de belasting. Nu komt er 
in Nederland een nieuwe cao met hogere 
lonen. Maar de baas zegt tegen zijn chauf-
feurs: dat geldt niet voor jullie want jullie 
zijn in Cypriotische dienst. Chauffeurs naar 
de rechter. Maar die zegt dat ze in Cyprus 
naar de rechter moeten, want in dienst van 
een Cypriotisch bedrijf.’

Verontwaardigd, in één zin: ‘Dus dan ben 
je Nederlandse werknemer, je hebt je hele 
leven hier gewerkt bij dezelfde baas, en 
als je dan je recht wil halen, dan moet je 
naar Cyprus toe – dat kost vakantiedagen, 
dat kost geld – en dan moet je van een Cy-
priotische rechter verwachten dat die met 
een eerlijke en gebalanceerde uitspraak 
komt over een arbeidsconflict in een land 
ver weg met een cultuur en een sociale ge-
schiedenis die hem vreemd is, gebaseerd 
op wetgeving die hij niet kent, die alleen 
beschikbaar is in een taal die hij niet be-
grijpt.’

Met zaken als deze houdt Martin 
Siecker zich bezig. Zijn voor-
naamste doel is het beïnvloeden 

van nieuwe, Europese wetgeving. Sinds 
maart dit jaar is hij voorzitter van de afde-
ling Interne Markt (INT). Het is een van de 
zes afdelingen in het Europees Economisch 
& Sociaal Comité (EESC), adviesorgaan 
voor de Europese Unie.

Het Europees Comité, legt Martin met en-
thousiasme uit, krijgt een verzoek van het 
Europees Parlement, de Europese Com-
missie of de Europese Raad om een advies 
te geven over voorgenomen, nieuwe wet-
geving, bijvoorbeeld over een Europees 
globaliseringsfonds, dan wel over het slo-
pen van grote zeeschepen. Studiegroepen 
gaan dan aan het werk om tot zo’n advies 
te komen.

Daar zit ook veel vergaderwerk aan vast, 
om alle 28 landen tot overeenstemming te 
krijgen. Martin Siecker heeft er een vol-
tijdbaan aan. Niet alleen als voorzitter van 
de afdeling INT , maar ook als lid van de 
afdeling NAT waarvoor hij als rapporteur 
met enige regelmaat adviezen schrijft over 
Duurzame Ontwikkeling. ‘Mij wordt als 

voorzitter van INT ook vaak gevraagd om 
inleidingen te houden. Ik ben in alle lidsta-
ten al een paar keer geweest.’

Zijn invloed? ‘Ik zelf heb geen invloed, 
het Comité wel. Met tachtig procent van 
onze adviezen wordt wel wat gedaan’, 
merkt Martin op. ‘Als voorzitter heb je wél 
de mogelijkheid om wat te sturen. Als ver-
tegenwoordiger van de werknemers richt 
ik me vooral op de sociale aspecten van de 
Interne Markt. Werkgeversvertegenwoor-
digers kijken vooral naar financiële en eco-
nomische aspecten.’

‘Europa’ is voor Martin –uiteraard – geen 
punt van twijfel: ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat Nederland in een globaliserende wereld 
geen poot heeft om op te staan tegenover 
landen als China, Brazilië of India. We 
kunnen alleen economisch overeind blij-
ven als we samenwerken.’

In zijn huidige baan heeft hij nog altijd 

profijt van zijn ervaringen bij de krant. 
Naast de Opmaak nam hij ook de gelegen-
heid te baat om in de dagdienst te gaan 
schrijven. ‘Ik ging langs bij Sport, Binnen-
land en Stad met de vraag of ik wat kon 
doen. En iedereen wilde wel helpen. Zo 
leerde ik schrijven. Eerst ANP-berichten 
bewerken en na een jaar kreeg ik mijn eer-
ste grote verhaal in de krant.’

‘Er veranderde in die tijd veel bij de pro-
ductie van de krant, voor het eerst sinds 
honderd jaar. Van het loodzetten ging het 
naar fotografisch zetten. Het was een hec-
tische tijd. Toch wilde ik me vooral be-
zig houden met schrijven. Maar volgens 
hoofdredacteur Jan van der Pluijm kon dat 
niet. Ik was onmisbaar bij Opmaak. Toen 
ben ik maar gaan solliciteren. Ik kwam bij 
de IJmuider Courant terecht, kopblad van 
het Haarlems Dagblad. Maar dat was een 
misser, de redactie IJmuiden werd volstrekt 
niet serieus genomen.

‘In 1981 ben ik naar de Industriebond 
FNV gegaan bij de afdeling Communica-
tie. Ik werd daar al snel eindredacteur, want 
ik had ervaring in zowel het schrijven als 
het opmaken van een blad. 

‘Maar ik werkte er als voorlichter ook 
aan dat stakingen niet meer zo loodzwaar 
bij het publiek overkwamen. We zorgden 
dat er muziek bij kwam, of we vroegen een 
cabaretier. Tijdens een staking bij Philips 
nodigden we de stakers met hun gezinnen, 

in totaal 900 man, uit bij circus Krone, dat 
toevallig net naast de Philips-gebouwen 
stond. Het gaf ze het idee dat ze er niet al-
leen voor stonden. Later ben ik bestuurder 
geworden en onderhandelde ik over cao’s 
en sociale plannen.’

Gaandeweg zag Martin meer internatio-
nale mogelijkheden voor de bonden, die 
intussen tot Bondgenoten waren gefuseerd. 
‘De markt is internationaal georganiseerd, 
de sociale krachten die onontbeerlijk zijn 
om die markt op een fatsoenlijke manier te 
reguleren, zijn dat vooral nationaal’, stelt 
hij vast. 

‘Er lopen ruim twintigduizend lobbyisten 
in Brussel en nog geen honderd daarvan 
zijn van de vakbeweging. Dat heeft ook 
met de tijdgeest te maken. De hele mentali-
teit is verschoven van sociaal naar financi-
eel. De mensen hebben het in het algemeen 
materieel goed. Maar de onderlinge solida-
riteit is veel minder geworden.’

Zijn kans kwam toen zich een vacature 
voordeed in het  EESC.  De bond droeg 
hem voor en hij werd aangenomen. ‘Offi-
cieel ben ik nog bestuurder bij Bondgeno-
ten voor de agrarische sector, maar feitelijk 
ben ik alleen actief in Brussel.’

Een bijverschijnsel is hem parten gaan 
spelen. Het werk in Brussel ‘verplichtte’ 
hem tweemaal per dag warm te eten. Als ik 
voedsel zag, moest ik eten. Ik werd elk jaar 
twee kilo zwaarder. Ik deed ook niet meer 
aan sport, als gevolg van blessures. Op het 
laatst moest er vijftig kilo vanaf.’ 

De oplossing was een maagverkleining. 
‘Nu kan ik nog maar weinig eten, maar het 
is genoeg. Bovendien vertellen de medisch 
specialisten mij dat ik met deze ingreep 
minstens vijftien jaar extra heb verdiend. 
Stel je eens voor wat je in die tijd allemaal 
nog kan eten’.               

Jacques de Jong

De Volksknar
e-mail volksknar@gmail.com
bank: NL41 RABO 0332813398
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Aanvulling
Alex Burghoorn is de opvolger van Bert 
Lanting (zie nummer 233) als chef Buiten-
land. Hij heeft ervaring als verslaggever, 
buitenlands correspondent (Israël) en als 
chef Verslaggeverij. Hij treedt per 1 febru-
ari in zijn nieuwe functie.

Bert Lanting gaat niet weg van Buiten-
land, zoals wij vorige keer abusievelijk 
meldden. Hij blijft verbonden aan de redac-
tie Buitenland als writer at large.

‘Er zijn krachten
bezig om uitbuiting
tot Europees 
business-model 
te maken.’


