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Hoe en wanneer ontstond je idee om 9 
november als thema te nemen? Hoe zag 
je een verband?

‘Het idee om 9 november als thema te 
nemen moet rond 9 november 1989 zijn 
ontstaan. Zoals bekend viel die dag de Ber-
lijnse Muur. In Duitse media werd erop ge-
wezen dat 9 november een datum is, waar-
op al eerder ingrijpende en dramatische 
gebeurtenissen in Duitsland hadden plaats-
gevonden. Genoemd werden de revolutie 
van 1918, de Hitler-putsch van 1923 en de 
vervolging van de Joden tijdens de Rijks-
kristalnacht in 1938. 

‘Later heb ik er nog wel eens met Henk 
Strabbing over gesproken. Henk was een 
aantal jaren redacteur van de geschiedenis-
pagina Sporen die op maandag verscheen. 
Ook hem was de betekenis van 9 november 
opgevallen. Enig onderzoek leerde dat er 
nog enkele andere 9 novembers waren.’

Waarom de start in 1848? Daarna ge-
beurt er lang niets, dan 1911, dan een 
concentratie van gebeurtenissen tot en 
met de Tweede Wereldoorlog. Het een 
kon niet zonder het ander gebeuren?

‘1848, het jaar van de revolutie in Frank-
rijk, in het toen nog zeer verdeelde Duits-
land en in Oostenrijk-Hongarije, was een 

goed uitgangspunt. Begin november 1848 
werd in Wenen de revolutie bloedig neer-
geslagen, en op 9 november werd Robert 
Blum, een vooraanstaand en gerespecteerd 
lid van de grondwetgevende vergadering in 
Frankfurt, in die stad aan de oever van de 
Donau geëxecuteerd. Zijn dood markeerde 
het begin van het einde van de revolutie in 
Duitsland. Die revolutie ging over eenheid, 
vrijheid en democratie. Ze mislukte, maar 
daarmee was het verlangen naar eenheid, 
vrijheid en democratie niet verdwenen.’

Bismarck
‘Duitse eenheid werd in 1870/1871 ver-

wezenlijkt door Bismarck, na drie oorlo-
gen. Voor vrijheid en democratie was nog 
een tweede revolutie nodig, en wel die van 
9 november 1918 die de Republiek van 
Weimar voortbracht. Vrijheid en demo-
cratie werden echter ernstig bedreigd door 
rechts en extreem rechts, wat vooral bleek 
bij de Hitler-putsch van 9 november 1923. 

‘Na 1945 ontstonden er twee Duitse sta-
ten, een democratische en een communisti-
sche, zodat je kunt zeggen dat Duitse een-
heid, en vrijheid en democratie voor heel 
Duitsland pas op 9 november 1989, bij 
de val van de Muur, werden gerealiseerd. 
Vandaar dat ik het boekje als ondertitel heb 
meegegeven de lange weg naar eenheid en 
vrijheid.’

‘Dat die weg zo lang was, heeft te maken 
met het Duitse nationalisme. In 1848 had 
dit nationalisme nog een idealistisch karak-
ter, gericht op eenheid en vrijheid. Vooral 

na de verwezenlijking van de eenheid in 
1871 verschoof dit nationalisme steeds 
verder na rechts en werd expansionistisch 
en oorlogszuchtig. Op 9 november 1911 
voorspelde de Duitse sociaal-democraat 
August Bebel dat deze politiek zou leiden 
tot een grote catastrofe. Na de Eerste We-
reldoorlog ging in verschillende organisa-
ties en met name binnen de nazi-partij van 
Hitler dit nationalisme gepaard met een an-
tisemitisme dat steeds extremer en geweld-
dadiger werd.’

‘Je zou kunnen zeggen dat er twee bewe-
gingen zijn geweest; een zwakke beweging 
naar vrijheid en democratie en een veel 
sterkere reactionaire en nationalistische 
beweging die pas in 1945 definitief werd 
verslagen.’

Als je alles tot nu toe op een rij hebt, wat 
denk je dan over de volgende 9 novem-
ber?

‘Sorry, in voorspellen ben ik heel slecht. 
Het is uiteindelijk goed gekomen met 
Duitsland. Het land is stevig verankerd in 
Europa en in de NATO. Er is geen reden 
om aan te nemen dat dit zou veranderen.’

Je had kennelijk veel naslagwerk. Hoe 
heb je het allemaal kunnen vinden? Veel 
gelezen?

‘Ja, ik heb heel veel gelezen. Een aantal 
jaren geleden was er een interessante ten-
toonstelling over Robert Blum in Rastatt. 
Verder heeft mijn vroegere buurman in 
Bonn me de handelingen van de Rijksdag 
van 9 november 1911 bezorgd, alsmede het 
zeer uitgebreide protocol van het proces te-
gen Hitler, Ludendorff en anderen van be-
gin 1924 in München. Verder heb ik me on-
der meer verdiept in biografieën, memoires 
en dagboeken.’

Wat is uberhaupt je bedoeling met het 
boekje?

‘De bedoeling is Nederlandse lezers te 
informeren over gebeurtenissen die niet of 
minder bekend zijn. Aan de hand van die 
gebeurtenissen op 9 november heb ik ge-
probeerd wat meer inzicht te verschaffen 
in het verloop van de jongere Duitse ge-
schiedenis. Het was ook voor mezelf een 
leerzaam proces.

A. Hitler.            Foto themistrunsred

Jan Luijten.

Zie verder pagina 2

De datum 9 november in verschil-
lende jaren was voor Jan Luijten, 
voormalig correspondent Duitsland, 
de leidraad om de lange weg van 
de Duitsers naar eenheid en vrij-
heid te beschrijven.

De weg naar eenheid en vrijheid
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De oudste dochter van Willem 
Sprenger, Regina (1948) geeft 
naar aanleiding van het interview 
met zoon Jeroen in nummer 238 
een uitvoerige reactie met daarin 
enkele van haar herinneringen.

Doordat ik bezig was met de voorbereidin-
gen voor mijn onderzoek in Brussel, waar 
we morgen voor twee dagen naartoe gaan, 
kon ik nu pas je gesprek in de Volksknar 
lezen.

Je typering van papa is heel goed: hij zag 
zijn beperkingen op het gebied van lei-
dinggeven goed in.

Hem is zelfs ooit gevraagd directeur te 
worden van de Sociale Verzekeringsbank 
op grond van zijn kennis van sociale wet-
geving. Met deze kennis en zijn contacten 
in de vakbeweging en de sociale verzeke-
ringswereld had hij ook een sterke intuïtie 
ontwikkeld in de afloop van bijvoorbeeld 
korte gedingen tussen werkgevers en vak-
beweging.

In de tijd van de ENKA-sluiting (Arn-
hem begin jaren zeventig) kon hij zonder 
de afloop van het kort geding te kennen al 
zijn verslag maken. Vervolgens legde hij 
dat voor aan bestuurder Herman Bode. Die 
reageerde: ‘Sprenger, jij was er helemaal 
niet bij. Maar als je het toch morgen in de 
krant zet, verbeter dan dit en dat’.

Verder ben ik met je eens dat het niveau 
van de hedendaagse journalistiek abomi-
nabel is. Er zijn teveel columnisten in één 
krant, die allemaal hun eigen mening en 
dus gelijk hebben. Ik denk hierbij aan de 
uitspraak van Kees Fens: het gelijk van de 
columnist is één column lang. Een krant is 
geen eenheid meer, maar een verzameling 
van losse meningen en opvattingen.

Pa heeft met Henny ten Brink, Bert de 

Rijk en Ignace Agasi het parochieblad van 
de St. Dominicus kerk in Utrecht opge-
richt. Dat was tot het laatste toe werkelijk 
een schoolvoorbeeld van goede com-
municatie en berichtgeving op plaatselijk 
niveau. Papa was echt een man van het 
katholieke sociale denken, hetgeen nu 
gelukkig weer zeer actueel is.

Papa was echt teleurgesteld, dat de 
vakbeweging zo materialistisch was ge-
worden en weinig meer deed aan schol-
ing en vorming. Ik denk hierbij aan het 
A.C. de Bruijn Instituut en de Kempische 
Studiedagen, waar hij graag met vakbonds-
bestuurder Frans van Bakel naartoe ging.

Regina Nève-Sprenger

Eddy Posthuma (nummer 242) is een ou-
dere heer geworden, maar Wim Ruigrok 
is nog steeds zoals ik hem al decennia op 
mijn netvlies heb. 
Interessante discussie over de staat van 
het land ook. Ik vrees dat ik, zoals Hans 
Wansink, aan de sombere kant ben. 

Kees Jansen, 
voormalig redacteur Kunst

We glipten ook bij Kunst voortdurend 
onder de smalle vleugels van die aardige 
Ad Odijk vandaan, al was het maar om de 
voorpagina te halen met een onverwacht 
dwingende nieuwspirouette.  

Jan Paul Bresser, 
voormalig chef Kunst

‘Zo heb ik me erg verdiept in de vraag: 
wat ging er vooraf aan de Holocaust? Ik 
heb in het hoofdstuk over de Rijkskristal-
nacht getracht daarop een antwoord te for-
muleren.’

Je hebt een paar jaar in Duitsland ge-
werkt. Kennelijk heeft dat land een 
warme plek in jouw hart gevonden. Hoe 
staat dat er nu voor?

‘Ik heb er bijna tien jaar gewerkt. Daar-
bij ontdekte ik snel dat ik mijn werk alleen 
maar goed kon doen als ik me in het Duitse 

verleden verdiepte. Zeker in de jaren ze-
ventig dook dat verleden steeds weer op. 

‘Een andere ontdekking was dat ik Duitse 
literatuur moest gaan lezen om iets te be-
grijpen van de Duitse samenleving; van 
vroeger en van nu. Dit laatste heeft geleid 
tot een blijvende passie voor de Duitse 
literatuur. En het mooie is dat ik voor de 
krant nog af en toe over die literatuur mag 
schrijven.’ 

Je geeft je boek uit via de printing on 
demand uitgeverij van oud-collega Lars 
Meiners. Hoe kwam je bij hem terecht. 
Waarom geen reguliere uitgever? Hoe 
ga je het verkopen?

‘Om het heel eenvoudig te zeggen: regu-
liere uitgevers hadden geen interesse. Toen 
ik vorig jaar in de Volksknar het interview 
met Lars Meiners las, heb ik na enige aar-
zeling het manuscript naar zijn uitgeverij 
Boekscout gestuurd. Het kreeg een mooie 
beoordeling en nu is het boekje er. De ver-
koop geschiedt voornamelijk via de web-
winkel van de uitgeverij.’

 ‘De werkwijze van Boekscout is erg ef-
ficiënt en gericht op het in de hand houden 
van de kosten. Dit betekent dat ook veel 
van de auteur wordt verwacht; onder an-
dere ben je voor een groot deel je eigen 
eindredacteur.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1

Ad Odijk.              Foto Wim Ruigrok

Willem Sprenger.

Sprenger: man van het 
katholieke sociaal denken
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Cees Zoon (63) was enkele dagen 
in Nederland voor de promotie van 
zijn boek ‘Onder de rokken van 
het Vaticaan’. Hij maakte van de 
gelegenheid gebruik enkele collega’s 
te ontmoeten uit zijn tijd bij de 
Volkskrant: van 1979 tot 1996 op 
Sport, Buitenland en als buitenlands 
correspondent. Tot 2010 werkte hij 
op contract tot 2010 vanuit Mexico, 
waar hij al vele jaren woont.

Het jongste boek van Cees Zoon 
gaat over de Mexicaanse bisschop 
Marcial Maciel, persoonlijk vriend 

en protegé van paus Johannes Paulus II, 
die onlangs heilig is verklaard. Maciel was 
de allergrootste fondsenwerver van het 
Vaticaan, die de rijksten der aarde keer op 
keer miljoenen ontfutselde voor de kerk.

Eigenlijk was hij een drugsverslaafde en 
een pedofiel die decennia lang tientallen 
jongens seksueel misbruikte, onder wie zijn 
eigen kinderen, die hij bij vier verschillende 
vrouwen verwekte. De paus wist overal 
van, volgens Cees, en hij deed niks.

Waar en wanneer heb je opgetreden voor 
je boekpromotie? Hoe beviel dat?

‘Ik heb opgetreden in De Nieuws BV van 
Felix Meurders, op Radio 1, Met het oog 
op morgen, en in De Interne Keuken, het 
zeer gerenommeerde boekenprogramma 
van de VRT. Zondag stond er een stevig 
interview in het Belgische blad De Zondag. 
De normale recensies moeten nog komen.’

Enige reactie gekregen?
‘Er komen de verwachte twee soorten 

reacties, te zien op de sites die melding 
maken van mijn boek. 

‘De eerste zijn de schouderklopjes van de 
mensen die blij zijn dat ik de viespeuken 
van de kerk aan de schandpaal nagel. De 
andere zijn de gebruikelijke schelders en 
schreeuwers, die zonder het boek gelezen 
te hebben de schrijver voor van alles en 
nog wat uitmaken. 

‘Maar gelukkig was een Vaticaankenner 
als Stijn Fens (zoon van) het met mijn 
conclusies eens.’

Van de clerus nog steeds niet?
‘De clerus reageert niet, reageert nooit 

eigenlijk, hooguit dat er een complot tegen 
de kerk bestaat. Dat zullen ze door mijn 
boek wel weer bevestigd zien. Ik denk 
niet dat de voormalig woordvoerder van 
bisschop Gijsen zich geroepen voelt mij 
tegen te spreken.’

Hoe kijk je dan nu aan tegen die 
heiligverklaring?

‘De heiligverklaring blijft fout. Als niet-
katholiek heb ik er natuurlijk niets mee, 
maar naar de eigen maatstaven van de kerk 
kan het niet. Zoals een citaat in mijn boek 
zegt over Johannes Paulus II: hoe kun je 
nu iemand heilig verklaren die niets eens 
de kinderen kon beschermen? De huidige 
paus wekt hiermee de indruk dat de ernst 
die hij zegt te maken met het aanpakken 
van pedofiele priesters, loze woorden zijn. 
Niet best, want we praten over criminelen 
waarvoor de kerk geen excuses moet 
maken, maar die voor de burgerrechter 
dienen te verschijnen.’

Heb je al een nieuw project op het oog?
‘Nieuwe projecten heb ik genoeg, maar ik 

weet nog niet welk het eerst komt.’
Jacques de Jong

Cees Zoon (midden) bij cafe Scheltema tussen oud-collega’s van de Volkskrant. Van links 
af: Joris Cammelbeeck, Erna van den Berg, Peter van Bueren. Jan van Capel, Cees Zoon, 
Louis Houët, Peter van den Berg en Maurits Schmidt.                         Foto Jacques de Jong

Kop: Het houdt niet op, niet vanzelf

‘Heiligverklaring paus blijft fout’

Bijna een jaar geleden waren collega 
Adriaan de Boer de woordspelige kop-

pen opgevallen in katern V. Hij schreef er 
in de Volksknar een column over, hoe de 
koppenmaker zijn invallen noteerde op een 
rolodex, zo’n roterend telefoonklappertje, 
liefst op de wc.

In de afgelopen weken waren er weer 
vele fijne vondsten te bewonderen. Op 8 
april bij een fotografische rondgang langs 
Nederlandse oorlogsmusea en herdenkings-
plekken: Oorlogs bodem. En op 29 april bij 
foto’s uit een boekje van Eddy Posthuma 
de Boer over het bezoek van de Beatles aan 
Nederland in 1964: Pruikenbollen. Tsja.

Op 16 april schreef columniste Ceci-
lia Tabak van HP/De Tijd: ‘Bij diezelfde 
krant (de Volkskrant – JqJ) moet men on-
langs hebben besloten dat de koppen in de 
lichtere katernen beter konden: vrolijker, 
frivoler, Viva-achtiger. (---) Nu wordt dus 
ook bij de Volkskrant gewoordgrapt en 
geallitereerd dat het een lieve lust is. Die 
nieuwe speelsheid heeft al tot mooie re-
sultaten geleid. ‘En dan hier een kop met 
seks erin’, stond onlangs boven een artikel 
over online-journalistiek. ‘Basis weg’ was 
de titel van een verhaal over afhakende 
Telegraaf-abonnees. (Al was die alleen leuk 
als je het adres van die krant kent.) Soms 
wordt het wel erg jolig. Zoals ‘Thee bij?’ 

boven een artikel over een Chinees film-
festival. En ‘Hoe flikken ze het hem?’ bij 
een vooruitblik op een nieuw seizoen Flik-
ken Maastricht. (---) Nee, de Volkskrant is 
geen meneer meer. Ook niet helemaal een 
Viva-meisje trouwens. Misschien heeft hij 
nog wel het meest weg van zo’n andro-
gyne man met opgestoken haar, waarover 
de krant onlangs twee pagina’s volschreef. 
Met de onvermijdelijke kop ‘Knotsgek’.’ 

Tot zover HP/De Tijd.
En nu moet ik boven dit stukkie nog een 

kop bedenken. 
‘Het houdt niet op, niet vanzelf.’ 
Elke dag van toepassing.        

JqJ
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In de serie over jong talent bij de Volkskrant: Just 
Fontein (24). Hij werkt bij de redactie Internet. Hij 
verwacht veel van de nieuwe Volkskrant Plus.

Just Fontein, redacteur Internet

Just Fontein

Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?
‘Ik heb mijn plek gevonden op de internetredactie. News-

room of the future, mag ook. Ik ben een generalist, maar 
de meeste stukken gaan toch over media, (pop)cultuur en 
muziek – daar liggen mijn kennis en interesse het meest. 
Iedere vrijdag schrijf ik de muziekrubriek Luie Luisteraar, waarin 
ik de drie meestbesproken muziekalbums van die week behan-
del. Eens per week interview ik ook nog iemand voor de rubriek 
Nieuwsbreak. Daarin bespreken we het nieuws van de dag met 
bekende en minder bekende Nederlanders.

‘Verder draai ik zo nu en dan nieuwsdiensten waar-
bij je jezelf moet zien te redden in de constante be-
richtenstroom van de persbureaus, Twitter en Face-
book. 

‘Volgens mij gaat het wel lekker. In februari heb ik 
een jaarcontract getekend, ook met het oog op de lan-
cering van de nieuwe website. Tot die tijd zit ik erg 
lekker op de plek waar ik nu zit.’

Was dit je droom: de Volkskrant?
‘Het heeft wel even geduurd voordat ik echt ging 

dromen over de Volkskrant, maar inmiddels schrijven 
mijn dromen zich iedere nacht in Capitolium News 
(de tekstletter van de krant – Red.) 

‘Het Eindhovens Dagblad lag bij mijn ouders op de 
ontbijttafel. Sinds het eerste jaar School voor Journa-
listiek was de Volkskrant wel mijn doel. Iedereen wil 
toch uiteindelijk krantenjournalist worden? Althans, 
dat was mijn overtuiging toen ik begon in Utrecht. 
Maar nee, vrijwel niemand wilde daar krantenjour-
nalist worden.

‘Ik had mijn studiepad toen al gekozen. Alles was gericht op het 
schrijven en op de stages bij Het Parool (regionaal) en de Volks-
krant (landelijk). Daar werk je dan vier jaar naartoe.

‘Nu kijk ik met enige verbazing terug en concludeer dat het al-
lemaal redelijk liep zoals ik me had voorgesteld.’

Wat is je grootste ambitie? 
‘We zitten sinds een paar maanden als internetredactie tussen de 

chefs In en Uit. Hoe daar dagelijks de nieuwskrant in elkaar wordt 
gezet, is indrukwekkend. Je moet constant scherp zijn, kritische 
vragen stellen, overleggen met de chefs en vertrouwen op je jour-
nalistieke intuïtie. 

‘Ook een correspondentschap trekt me aan. Niet in oorlogsge-

bieden of derdewereldlanden, maar in een westerse hoofdstad. 
Concreter: Amsterdam. Parijs, Berlijn of Washington. Met alle 
journalistieke genres in mijn rugzak op pad om de verhalen uit het 
land te halen.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Moeilijke vraag. Ik heb een paar lange stukken geschreven voor 

de site: bijvoorbeeld een reconstructie over de kunstroof uit de 
Kunsthal. Die schreef ik in een paar uur, daar was ik wel trots op. 

‘Maar ook de verantwoordelijkheid krijgen om de site 
’s avonds en in het weekend in je eentje in de lucht te 
houden, zie ik als een mooi wapenfeit.

‘Oh, en ik mag hier ook zeker niet het stuk over de 
wielercriteriums – rondjes om de kerk –vergeten. Was 
dat een bijzonder stuk? Nee, maar het is, denk ik, het 
enige stuk van mij dat mijn vader, een man met eigen-
lijk maar één interesse, helemaal uit heeft gelezen.’

Maak je je zorgen over je toekomst?
‘Vorig jaar werkte ik met fulltime freelance-contrac-

ten van een paar maanden. Dan was het om de paar 
maanden weer even spannend. Uit zo’n jaarcontract 
spreekt veel vertrouwen van hogerhand, dus van zor-
gen kan ik niet spreken. 

‘Ik heb eigenlijk vooral zin in de toekomst: er komt 
een nieuwe website met daarop weer veel aandacht 
voor kunst, cultuur en lifestyle.

‘Dan heb je hier meteen je bruggetje…’

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘Wat mij betreft neemt de Volkskrant snel afstand van de concur-

renten. Preken voor eigen parochie, misschien. Maar met de lich-
tere toon in de V, de juiste vragen in de nieuwskrant, de diepgang 
in Vonk, lifestyle en human interest in het Magazine en ‘boekske’ 
Sir Edmund is er op dit moment geen andere krant die voor vrijwel 
alle doelgroepen relevant is.

‘Het duurt allemaal wat langer dan verwacht, maar Volkskrant 
Plus gaat denk ik veel veranderen. Niet alleen bij de krant, maar 
ook in het medialandschap. Ik denk dat de Volkskrant als betrouw-
baar en innovatief mediamerk dan nog een paar flinke stappen gaat 
zetten.

‘En, oja, ik rijd graag in een Mercedes, de beste fietsen vind ik die 
van Bianchi en ik heb graag een PSV-seizoenkaart, van de mooiste 
club van Nederland. (Ik moet het toch een keer proberen.)’

Mijn dromen schrijven zich 

in Capitolium News


