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‘Nederland heeft er niks van gebakken’
‘Nederland heeft zijn zelfgenoegzaamheid 
verloren’, stelde Hans Wansink (1954) vast 
tijdens de presentatie van zijn boek Het land 
van Beatrix. Collega Jan Tromp, voorzitter 
van het debat over het boek in Academisch 
Cultureel Centrum te Amsterdam, formu-
leerde het anders. ‘Uit je boek blijkt dat het 
land van de grootspraak er niks van heeft 
gebakken, sociaal niet, economisch niet, 
in alle opzichten niet. Ooit was Nederland 
gidsland, en nu is het allemaal niks. En we 
hebben er zelf om gevraagd.’

In zijn boek gaat Hans Wansink uit van 
de uitspraak van koningin Beatrix bij haar 
inhuldiging: ‘Als vandaag iets zeker is, dan 
is het een gevoel van onzekerheid.’ Hans 
Wansink is historicus, in 2004 gepromo-
veerd op het proefschrift De erfenis van 
Fortuyn. Sinds 1996 werkt hij als politiek 
commentator bij de Volkskrant.

Volgens hem werd Nederland als tevre-
den natie uit zijn comfortzone getrokken 
als gevolg van twee economische crises 
(1982) en (2008), de kwestie Srebrenica 
en de aanslagen van 11 september 2001 in 
New York. Naarmate de kredietcrisis zich 
verdiepte, nam de instabiliteit van het po-
litieke bestel toe en kregen populistische 
bewegingen vaste grond onder de voeten. 
Kan Nederland dat allemaal hebben? vraagt 
Hans Wansink zich af. ‘Het populisme is 
een rooksignaal dat er iets mis is.’

Hij constateerde dat een nieuwe generatie 
na de Fortuyn-revolutie vertrouwen leek te 
krijgen in nieuwe politieke leiders, ‘maar 

dat is erg tegengevallen’.
De 25-jarige historicus Thijs Kleinpaste 

onderstreepte dat nog: ‘We leven in een 
koninkrijk waarin alles wat we hebben be-
reikt, ons lijkt te ontglippen. Steeds meer 
mensen voelen zich steeds minder op hun 
gemak. We zitten in de barensweeën van 
een overgang.’

Oud-politica Femke Halsema vroeg zich 
af of de neiging naar negativisme wel te-
recht is. Zij herkende de onvrede uit de-

jaren tachtig. ‘Daar moeten we niet van 
schrikken. Er kan ook een geweldige cre-
ativiteit uit voortkomen. We leven nu in 
een leukere, spannender tijd dan de jaren 
negentig.’ 

Hans Wansink bleef pessimistisch: ‘Het 
krachtenveld in de huidige tijd werkt die-
per in op de samenleving. In tegenstelling 
tot de jaren tachtig hebben we nu het ge-
voel het lot niet meer in eigen hand te heb-
ben.’            Jacques de Jong

Hans Wansink en Femke Halsema tijdens de presentatie van ‘Het land van Beatrix’. 
Foto Jacques de Jong

Topfotografen
onder elkaar
Eddy Posthuma de Boer (1931) en Wim 
Ruigrok (1939) ontmoeten elkaar tijdens 
de opening van de expositie ’Yeah yeah 
yeah’ bij Kunst centrum Haarlem. Daar 
heeft Eddy P. de B. foto’s opgehangen van 
het tweedaagse bezoek van The Beatles 
aan Nederland in 1964. Hij heeft ze destijds 
gemaakt in opdracht van de Volkskrant. Ze 
hangen tot en met 24 mei in Haarlem.  De 
foto’s zijn ook gebundeld.
Expositie en boekje geven een beeld van 
het turbulente verblijf van John Lennon, 
Paul McCartney, George Harrison en Jim-
my Nichol (als vervanger voor de zieke 
Ringo Starr) in Amsterdam. Prachtbeelden 
uit  de jaren zestig.     Foto Jacques de Jong
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In deze serie zijn tot dusver alleen maar 
zonen en een enkele keer een dochter op-
getreden van mannelijke collega’s. Dat leid-
de tot combinaties met in Volkskrantkrin-
gen en ook daarbuiten vertrouwde namen 
als: Henk/Melchior Huurdeman, Jan/Bas 
Blokker, Bert/Robert Vuijsje, Wim/Jeroen 
Sprenger, Kees/Stijn Fens, Jan/Ton Damen.
Voor velen zal in dit verband de combinatie 
Rita Smit/Janneke Willemse dus een 
verrassend koppel zijn. Maar zo gaat dat bij 
vrouwen. Dochters gaan vrijwel altijd door 
het leven onder de naam van de vader. Zo 
ook hier.
 

HOEWEL Rita Smit (bijna 65) bij de 
krant veelal in de schaduw werkte 
(personeelszaken, redactiesecretari-

aat, productie-assistente en privésecreta-
resse bij Kunst), is dochter Janneke (39) 
intussen regelmatig te zien in het televisie-
programma WNL op Zondag dat ze om de 
week samen met Charles Groenhuijsen 
presenteert. 

Daar is al een aardige carrière aan vooraf 
gegaan. Na de School voor Journalistiek in 
Utrecht  werd Janneke gevraagd om bij de 
redactie Economie van de GPD te komen 
werken. Met haar toenmalige chef ver-
huisde ze al snel naar RTL-Z. Daarna was ze 
ruim vijf jaar hoofdredacteur van Belegger.
nl en (speciaal voor de zuiderburen) Beurs-
duivel.be. Op 1 mei 2013 vond ze het mooi 
geweest daar. Ze nam ontslag om een car-
rière te beginnen als presentatrice.

Naast het zondagochtendprogramma is 
Janneke ook actief voor het interview-pro-
gramma Geldzaken dat wordt uitgezonden 
op het internet televisiekanaal 7 Ditches. In 
december had ze daar nog een vraaggesprek 
met Jan Peter Schmittmann, de ex-bankier 
uit Laren die onlangs vrouw, dochter en 
zichzelf om het leven bracht. Het bleek 
zijn allerlaatste interview. Janneke: ‘Ik was 

echt even kapot toen ik het hoorde.’
Verder is Janneke, zoals veel van haar 

tv-collega’s, beschikbaar als dagvoorzit-
ter voor vergaderingen, congressen en 
andere evenementen. Tot vorig jaar was 
ze ook een vaste deelnemer aan het Media 
Forum op Radio 1 waar ook diverse Volks-
krant-collega’s regelmatig hun meningen 
verkondigen.

Janneke praat met warm-
te over Rita en de Volks-
krant. 

’Ik weet van jongs af 
niet beter dan dat mijn 
moeder bij de krant werk-
te en ik was trots op haar. 
Rita was een speciaal 
geval in Middenmeer, 
waar we woonden en zijn 
opgegroeid. Zij voedde haar twee tiener-
dochters na een scheiding op in co-ouder-
schap met haar ex-man. Zo’n vrouw was 
toen tamelijk zeldzaam. Ze reisde boven-
dien elke dag met de auto naar Amsterdam. 
Dat deden veel vrouwen van haar leeftijd 
in het dorp haar niet na.’

Heeft Rita invloed gehad op je keuze de 
journalistiek in te gaan?

‘Zeker. Ik wist al dat ik schrijfster of 
journalist wilde worden toen ik zeven 
jaar was. Toen schreef en verzon ik al 
verhaaltjes. Rita stimuleerde dat ook. Ze 
vond alles leuk, maar ze was ook streng, 
vooral op taalfouten. Ik moest het ook niet 
wagen om slordig te zeggen: hij is groter 
als mij. Foei Janneke, het is groter dán ik. 
Dat soort dingen.’

Rita voegt toe: ‘Die taalgekte kreeg ik 
vooral van collega Petra de With – he-
laas ook alweer overleden –  en dat nam 
ik natuurlijk mee naar huis. Janneke was 
zeven toen ik op personeelszaken kwam 
werken. Daar leerde ik Petra kennen. Het 
was voor ons een sport om te letten op taal-
fouten, uitdrukkingen en clichés – vooral 

die van anderen natuurlijk. Ik 
weet nog dat de woorden doei 
en shit toen (1982) erg in de 
mode waren. Dus voor ons uit 
den boze, of alleen heel over-
dreven te bezigen: doeiiiiiiii 
– hoor je het Petra zeggen?’. 
Van Petra heb ik nog twee 
boekjes in de kast staan, die 
ze me voor mijn verjaardag 
gaf: In de doolhof van het 

Nederlands - aanwijzingen voor een zuiver 
taalgebruik, deel 1en 2.

Janneke: ‘Rita nam me ook mee naar de 
krant. Bijvoorbeeld op zaterdagochten-
den als ze op het secretariaat dienst had 
voor de post en de telefoon. Ook heb ik in 
vakantietijd af en toe wat bijverdiend bij 
dictafoon. En op een redactiefeest (ik ge-
loof bij de roeivereniging aan de Amstel) 
was ik ingeschakeld voor de garderobe. Als 
Rita ’s avonds werkte, kwam ik weleens 
langs om na een avondje Amsterdam ge-
makkelijk en goedkoop in Middenmeer te 
belanden. De sfeer die ik bij die gelegen-
heden ervoer, sprak me heel erg aan. Ook 

Janneke Willemse over haar moeder Rita Smit:

Ze was altijd streng op taalfouten

weet nog dat de woorden 
en 
mode waren. Dus voor ons uit 
den boze, of alleen
dreven te bezigen: doeiiiiiiii 
– hoor je het Petra zeggen?’. 
Van Petra heb ik nog twee 
boekjes in de kast staan, die 
ze me voor mijn verjaardag 
gaf:

Charles Groenhuijsen en Janneke Willemse op zondagochtend bij WNL.

Rita Smit         Foto Reyhan Agaoglu
Zie verder pagina 3
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de verhalen die Rita vertelde over de krant, 
vond ik prachtig.’
 
Dus ging je na de middelbare school di-
rect naar de School voor Journalistiek?

‘Nou nee, ik ben eerst een jaartje naar 
Parijs geweest als au pair. Rita reed me 
daar wel even heen met de auto. Weet nog 
dat we een extra rondje draaiden rond de 
Arc de Triomphe. Toen ik terug was dacht 
ik even nog om dierenarts te worden. Ging 
in de avond zelfs een paar B-vakken leren 
die daarvoor nodig waren. Maar het was 
slechts een bevlieging. Het werd toch de 
journalistiek.’
 
Je bent nogal actief op het gebied van 
economie en financiën. Bewuste keuze?

‘Mijn eerste baan bij de economie-redac-
tie van de GPD was een gelukkig toeval. 
Ik mocht er schrijven over allerlei bedrij-
ven en onderwerpen, ook over aandelen 
en effectenbeurzen. Daar werd ik toen al 
snel door gegrepen Bij RTL-Z bleef ik in 
die sfeer. Het was enorm interessant en 
leuk. Mijn baan bij Belegger.nl sloot hier 
mooi op aan. Het is dus intussen een zeer 
bewuste keuze.’

Het is leuk dat je WNL op zondag samen 
presenteert met oud Volkskrant-collega 
Charles Groenhuijsen en dat na jullie 
Melchior Huurdeman (ook in deze serie 
opgetreden) komt met het VPRO-pro-
gramma Vrije Geluiden. Zo wijzen op 

zondagochtend alle pijlen richting de 
Volkskrant.

‘Het is inderdaad heel apart. Charles heeft 
een enorme ervaring en hij is heel prettig 
om samen te werken. Ik heb vaak naar het 
programma van Melchior gekeken, maar 
kwam niet tot het besef dat hij een zoon 
van jullie Henk Huurdeman was.’  

Wat voor plannen heb je zelf nog 
verder?

‘Van alles. Ik hoop in de eerste plaats nog 
veel te leren als presentatrice. Ben eerder 
deze maand een weekje op cursus geweest 
bij de ‘nonnetjes in Vught’ om beter met 
Engels uit de voeten te kunnen. Fantast-
isch daar! Ik zou in de toekomst graag een 
wekelijks programma willen doen over 
beleggen en nog veel meer.’

 
Je hebt de website Blondjesbeleggen-
beter.nl opgericht. Grapje?

‘Het is inderdaad een website met een 
knipoog, maar toch ook wel redelijk se-
rieus. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
vrouwen meer succes hebben met beleg-
gen dan mannen. En zelf ben ik tamelijk 
blond, vandaar de naam.’

Extra leuk is dat deze website dochter én 
moeder beiden in beweging brengt. On-
langs organiseerde Janneke voor Blondjes-
beleggenbeter een seminar in hotel Van 
der Valk in Breukelen. Weinig blondjes, 
veel grijze hoofden waarbij mannen die 
de blonde wijsneuzen weleens in het echt 
wensten te zien. 

En Janneke had Rita ingeschakeld als 
(betaald) persoonlijk assistente die de zaal 

besprak, de deelnemers ontving en verder 
van alles en nog wat regelde. Janneke: 
‘Rita was nogal onzeker of ze dat wel kon, 
maar het ging prima allemaal. Ik was weer 
trots op haar. We gaan het vaker doen.’

Voor onderling zakelijk overleg hoeven 
ze in de zomermaanden niet ver. Rita en 
Janneke hebben elk een zomerhuisje, veer-
tig meter van elkaar, op het strand van 
Bloemendaal. Een oude traditie in de fami-
lie Smit.
 
Zou je bij de Volkskrant willen werken?

‘Uiteraard. Ik wil in ieder geval ook weer 
meer gaan schrijven. En ik vind de krant 
beter dan ooit’.

Jan van Capel

Vervolg van pagina 2

Na een kleine drie jaar heeft voormalig 
sportverslaggever Martien Schurink (70) 
zijn zetel in de Hoornse gemeenteraad 
(eerst voor een lokale partij, daarna voor de 
PvdA) eraan gegeven. ‘Tijdens mijn laatste 
raadsvergadering hebben de burgemeester 
en PvdA-fractievoorzitster Judith de Jong 
mooie, bijna surrealistische woorden gespro-
ken, zo mooi en surrealistisch dat ik tijdens 
het aanhoren van al dat fraais voortdurend 
dacht: hebben ze het over mij?’

Een kritische politicus was Martien, zo-
als we hem kenden in de krant. Meteen al 
bij zijn aantreden op 12 juli 2011 maakte 
hij zich sterk voor het verwijderen van het 
standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op 
het plein de Roode Steen.

PvdA-voorzitter mevrouw De Jong bracht 
naar voren dat Martien in zijn raadsbijdra-
gen altijd Plato, Aristoteles of Mao aan-
haalde. Bij zijn introductie vertelde Martien 
steevast dat hij lid is van het Republikeins 
Genootschap. De Jong moest bekennen 
‘dat zij niet vaak zo’n kleurrijk personage 
is tegengekomen als Martien’. Eenmaal ac-

tief geworden voor de PvdA heeft Martien 
de PvdA-fractie heel veel profijt gebracht. 
Martien volgt zijn hart en zijn geweten en 
hij blijft zijn opvattingen trouw. Af en toe, 
bijvoorbeeld bij het bezoek van Willem-
Alexander en Máxima aan Hoorn, leverde 
dat een afwijkende stem op ten opzichte 
van de PvdA-fractie. 

Eigenhandig zette hij de positie van ho-
mo’s, lesbiennes, transgenders en bisek-
suelen in Hoorn op de kaart. Een tweede 
belangrijk punt voor Martien is het behoud 
van het Affichemuseum. De Jong zei te 
hopen dat nu Martien de raad gaat verla-
ten, zijn inzet voor het Affichemuseum niet 
voor niets is geweest.

De burgemeester vergeleek Martien met 
Rivella: ‘een beetje vreemd, maar wel lek-
ker.’ 

Trainen
Hoe kom je nou in ‘s hemelsnaam op het 
woord ‘drillen’ in de kop van het stuk over 
Lucy Prijs en de blindengeleidehonden in 
nummer 241? Drillen is ‘volgens strenge 
regels africhten’ staat in Van Dale, en het 
wordt doorgaans in negatieve zin gebruikt. 
Blindengeleidehonden worden met heel 

veel geduld en liefde getraind, uiteraard 
ook volgens strenge regels, maar ‘drillen’ 
is hier echt niet van toepassing. 

Ineke Jungschleger

Martien Schurink verlaat gemeenteraad van Hoorn

Janneke Willemse.

Martien Schurink.
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In de serie over jong talent bij de Volkskrant: Willem 
Feenstra, verslaggever. ‘Ik kan slecht tegen onrecht.’

Willem Feenstra, reporter at large

Willem Feenstra.

Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?
‘Ik zit sinds maart bij verslaggeverij. Daar verving ik afgelopen 

jaar Elsbeth Stoker al tijdens haar zwangerschapsverlof en dat 
beviel prima. Gelukkig was dat wederzijds en dankzij de krachtige 
lobby van onder andere Wil Thijssen mocht ik terugkomen. Els-
beth doet nu Justitie.

‘Op dit moment ben ik portefeuilleloos. Reporter at large, noe-
men ze het ook wel. Ik bijt me graag vast in ingewikkelde, liefst 
explosieve dossiers. Al zijn er genoeg momenten dat ik mezelf 
afvraag waarom.’

‘Van december 2011 tot juli 2013 schreef ik voor 
de sportredactie. Chef Marije Randewijk hield me 
hoogstpersoonlijk binnenboord en verzekerde me dat 
mijn toekomst bij de Volkskrant lag. Daarvoor ben ik 
haar nog steeds dankbaar.’

‘Het rauwe journalistieke vakwerk leer ik met val-
len en opstaan bij Het Nieuwste Schavot. Aan de hand 
van directieleden Bert Wagendorp, Paul Onkenhout 
en John Schoorl leer ik als stagiair nog dagelijks bij. 
De primeurs zijn wekelijks onovertroffen.’
 
Was dit je droom: de Volkskrant?

‘Op jonge leeftijd droomde ik over andere zaken. 
Later, toen ik wist dat ik journalist wilde worden, 
stond de Volkskrant wel hoog op mijn lijstje. Vooral 
omdat de krant de ruimte bood aan onderzoeksjour-
nalistiek en deed waarvoor kranten zijn: de macht 
controleren.’

‘Voor je gaat denken dat ik een bloedserieuze jon-
gen ben: mijn tijd bij de sportredactie zie ik ook als 
een hoogtepunt. Als ik voor de krant ergens in een voetbalstadion 
op de perstribune zat, dacht ik geregeld: wat een droombaan.’
 
Wat is je grootste ambitie?
‘Ik wil toch minimaal één keer een minister ten val brengen! Nee, 

zonder gekheid, ik kan slecht tegen onrecht. Dat is ook de reden 
dat ik journalist ben geworden. De overheid schaart allerlei rele-
vante informatie onder het kopje ‘staatsgeheim’. Het is aan de 
journalistiek om dat te bestrijden en te laten zien hoe de lijnen 
lopen. Daar zijn we voorlopig nog wel even zoet mee.’
‘Het mooist aan de journalistiek vind ik dat je daadwerkelijk ver-

schil kunt maken. Al toen ik jong was, ergerde ik me aan het ge-
brek aan durf en kennis bij sommige journalisten. Dan zag je op 
tv een persconferentie en werd die ene prangende vraag maar niet 

gesteld. Nu kan ik zelf bepalen wat ik wel of niet vraag.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Vorig jaar schreef ik een stuk over het wanbeleid van de toenma-

lig voorzitter van voetbalclub Heerenveen. Het kostte me weken, 
zo niet maanden, om het vertrouwen van mensen binnen en rond 
de club te winnen. Iedereen was bang, mensen dachten dat ze 
werden afgeluisterd. Later bleek dat die voorzitter Hoffmann de 
bedrijfsrecherche had ingeschakeld om erachter te komen wie met 

de Volkskrant had gesproken.’
‘Het artikel veroorzaakte veel ophef en was uitein-

delijk de aanzet tot het opstappen van de voltallige 
directie en de raad van commissarissen. Laatst kreeg 
ik van een van de medewerkers nog een bedankje. Erg 
leuk.’

 
Maak je je zorgen over de toekomst?

‘Nee hoor, totaal niet. Zo lang de redacties van ac-
tualiteitenprogramma’s ’s ochtends eerst de kranten 
erbij pakken voor ze hun onderwerpen kiezen, hoeven 
we volgens mij niet te vrezen. Nergens zit zoveel ken-
nis en kunde als bij de dagbladen (lees: de Volkskrant). 
Nederland kan helemaal niet zonder ons.’

‘Ook over mijn eigen toekomst maak ik me geen zor-
gen. Mocht er een dag komen dat de krant afscheid wil 
nemen, dan komt er vast wel weer wat anders. Afgelo-
pen week vroeg een uitgever nog of ik samen met col-
lega Menno van Dongen een boek wil schrijven over 
matchfixing. Daar heb ik nu absoluut geen tijd voor, 
misschien later.’

 
 Wat vind je van de koers van de krant van nu?

‘In tegenstelling tot anderen vind ik dat de krant eigen nieuws als 
belangrijkste pijler moet hebben. Niets gaat boven een nieuwsver-
haal, tot stand gekomen na doorwrocht onderzoek. In mijn omge-
ving wordt bijvoorbeeld nog steeds gesproken over de ontmaske-
ring van Henk Krol. Als de feiten voor zich spreken, is duiding van 
ondergeschikt belang.’

‘Volgens mij heeft de krant nu een redelijke balans gevonden 
tussen nieuws, achtergrond, duiding en analyse. Hoewel de oplage-
cijfers van HOI (Instituut voor media auditing) net zo opportunis-
tisch zijn als de peilingen van Maurice de Hond, mogen we ons 
er toch een beetje aan vasthouden. Dat doen onze volksvertegen-
woordigers immers ook.’

Laten zien hoe
de lijnen lopen


