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Onder de mensen is een se-
rie over de manier waarop 
Volkskrant-pensionado’s zich 

nog maatschappelijk nuttig maken. 
Niet achter de geraniums, maar bui-
ten, onder de mensen. Ben de Graaf 
(78), voorheen chef Sport, biljart nog 
op hoog niveau.
Redactie: Adriaan de Boer.

Achter de geraniums zit je perfect, vol-
gens mij, maar het schijnt dat je dan heel 
oud en zo goed als versleten moet zijn. 
Ik ben 78 en voel me meestal wel oké. 
Bijna twintig jaar geleden (in 1996) ben ik 
gestopt met werken bij de Volkskrant om 
daarna nog wat te blijven doen voor de 
NRC (twee jaar lang een column) en Stu-
dio Sport (biljartcommentaar tot 2003). 

Ook heb ik me nog zo’n jaar of vijf be-
ziggehouden met het volschrijven van 
een clubblad. Best wel een leuke tijdpas-
sering.

Soms ben ik een beetje jaloers op col-
lega’s  die ondanks hun (hoge) leeftijd 
ervoor blijven gaan. Die bijvoorbeeld naar 
een ver land reizen om er iets te regelen 
voor de plaatselijke armoedzaaiers. Of die 
een boek schrijven dat er mogelijk toe 
doet. Of die zich in de lokale politiek stor-
ten en lange vergaderingen uitzitten.

 Er zijn ook collega’s die zich op een 
andere manier verdienstelijk maken voor 
de maatschappij. Chapeau. Maar ik houd 
me gedeisd.

Wat ik wel graag doe, is kranten lezen, 
biljarten (dat doe ik al m’n hele leven en 
op een zeer behoorlijk niveau), naar cric-
ketwedstrijden kijken en dagelijks wande-
lingen maken. 

Af en toe wordt naar mijn mening ge-
vraagd, door radio of tv, over iets dat met 
voetbal, doping, matchfixing of atletiek te 
maken heeft en dan ben ik meestal ge-
neigd een krachtig geluid te laten horen. 

Wat me opvalt is dat de Volkskrant het 
stukken beter doet dan andere kranten 
die ik lees (NRC, Haarlems Dagblad), al 
krijgt de sport te weinig en de kunst te 
veel ruimte. Mijn favoriete columnist is 
Martin Sommer. 

Veel mensen gaan als ze ouder worden 
bij een zangkoor of een bridgeclub. Mijn 
vrouw bijvoorbeeld. Van zingen word je 
blij, zegt zij. Het zal best, maar het is 
niets voor mij. Ik kan trouwens helemaal 
niet zingen. Neuriën gaat nog net, fluiten 
ook. Dat doe ik dus maar, zo nu en dan, 
als ik me verveel.

Ben de Graaf

Wat ik graag doe, is kranten lezen

Naam Jos Jeanson ontdekt in kunstwerk
WAT BLIJFT IS DE LIEFDE

JOZEF VINCENTIUS JEANSON
JOURNALIST

4.5.1943        26.9.1998

Jos Jeanson was in de jaren zeventig een 
weinig opvallende redacteur Buitenland. 
Na enkele jaren bij de Volkskrant ging 
hij studeren. Hij overleed jong, op 55-ja-
rige leeftijd. Zijn naam, als journalist,  zal 
echter nog lang voortleven op het pad van 
grafstenen rond Kunstfort Vijfhuizen.

De ontdekking is van oud-collega Peter 
van Bakkum, die met zijn vrouw Mia op 
Hemelvaartsdag in het fort terechtkwam.

‘Er is een pad rond het fort aangelegd 
met oude grafstenen, dus we liepen over 
dode onbekenden of onbekende doden. 
Ver   moedelijk grafstenen van graven die 
hun uiterste houdbaarheidsdatum had-
den bereikt. Niets vermoedend en voort-
sjokkend over de dijk stuitten wij op het 
eind op een grafsteen van oud-collega Jos 
Jeanson, gestorven in Amsterdam, maar 
kennelijk hier neergestreken. Bijzonder 
was het wel.’

Wie was Jos Jeanson. Collega’s hebben 
weinig herinnering aan hem. Klein van stuk 
was hij, met duidelijk een artistieke inslag. 
Hij was voor mij een dankbaar model voor 
de tekeningetjes die ik indertijd maakte tij-
dens loze uurtjes op de redactie. (Zie pa-
gina 2.) Aardige, belangstellende jongen.

‘Ergerlijk bedachtzaam’, herinnert zich 
Adriaan de Boer, ‘en met een bloed-
mooie vrouw.’

De toenmalige chef Manus van Wor

dragen vond hem eigenlijk niet geschikt 
voor het vak, weet Henk Strabbing, toen 
ook op Buitenland. 

‘Jos kreeg na verloop van tijd ook zelf in 
de gaten dat er voor hem bij de Volkskrant 
geen toekomst lag, verliet het vak en ging 
universitair studeren. Wat er daarna van 
hem geworden is: geen idee. Het verbaast 
me dus een beetje dat die grafsteen hem 
nog altijd journalist noemt.

‘Ik herinner me nog wel dat hij een on-
waarschijnlijk mooie vrouw had – zij 
werkte, zodat hij kon studeren. En hij 
kocht ooit een enorme autoracehelm van 
me, waarmee hij, ver voordat zulks wet-
telijk moest, op een brommertje rondreed. 
Hij moet ooit in Amsterdam begraven zijn 
– hij woonde in de Bachstraat.’

Voor Peter van Bakkum – destijds Finan-
ciën, later als pr-man naar V&D vertrok-
ken – was het een op zijn minst merkwaar-
dige ontdekking. 

Maar zoals te verwachten valt bij een 

Lees verder op pagina 2

De grafsteen van Jos Jeanson, met zijn 
handtekening .
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Na de oversteek van onder-
zoeksjournalisten Huib Mod-
derkolk en Tom Kreling van 
NRC Handelsblad naar de Volks-
krant en die Van Merijn Ren-
gers de andere kant op, wis-
selen nu Frank Hendrickx van 
het AD en Jan Hoedeman, die 
21 jaar voor de Volkskrant heeft 
gewerkt. Columniste Margriet 
Oostveen was eerder van NRC 
gehaald na een conflict met 
hoofdredacteur Peter Vander-
meersch.

Jan Hoedeman (54) begint op 8 juni als 
politiek verslaggever bij het AD. Volgens 
vakblad Villamedia toont de komst van 
Hoedeman aan hoe groot de ambitie van 
het AD is. Hoofdredacteur Christiaan 
Ruesink: ‘We willen een nog dominantere 
rol spelen in de politieke verslaggeving.’

Jan Hoedeman heeft 21 jaar voor de 
Volkskrant gewerkt.

‘Eenentwintig jaar Volkskrant is niet 
niks’, stelt hij kort na zijn aanstelling bij 
het AD vast. ‘Daarom ga ik in de maand 
mei ontvolkskranten. Mijn laatste stuk 
komt nog in het Magazine en gaat over 
zeevissen.’ Dat laatste is een van zijn hob-
by’s, evenals hardlopen.

Als journalist wil hij, volgens zijn blog 
op volkskrant.nl ‘weten waarom dingen 
gaan zoals ze gaan en wie de mensen zijn 
die daarover beslissen.’ Daarom is hij 
geïnteresseerd in het spel om de macht.

Hij is ook Koninklijk Huis-watcher. 
Bij de Volkskrant deed hij dat samen met 
Remco Meijer. De twee schreven een bio-
grafie van prins Willem Alexander: Wil-
lem IV, van prins tot koning. Daartoe in-
terviewden zij honderd personen die met 
de prins te maken hadden.

Maar een hoogtepunt noemt Jan Hoede-
man zelf het winnen van de Tegel in 2013 
voor de beste verslaggeving: samen met 
Robert Giebels maakte hij een reconstruc-
tie van de val van het kabinet Rutte-1. 

Hoe is hij tot zijn overstap gekomen?
Na de benoeming van Frank Hendrickx 

benaderde adjunct-hoofdredacteur Frank 
Poorthuis (ook ex-Volkskrant) hem om te 
praten over een vacature op de parlemen-

taire redactie van het AD.
Jan Hoedeman: ‘Daar zijn drie goede 

gesprekken in tweeënhalve week voor no-
dig geweest om over me zelf heen te sprin-
gen. Ik zie er niet uit als een jonge hond, 
maar ik ben het wel! Ik doe het echt om 
het avontuur en de uitdaging. Het geeft me 
veel energie om deze stap te doen.’ 

‘Het AD is vanaf 26 mei met 1,2 miljoen 
abonnees de grootste krant. Daar hoort 
ook een stevige parlementaire redactie bij. 
Ik mag precies hetzelfde doen als bij de 
Volkskrant: spoken, netwerken en boeven 
vangen. Reconstructies, interviews en 
nieuws. Zeven leergierige jonge collega’s 
mag ik mijn ervaring ten dienste stellen.’

‘Ik houd van de Volkskrant. Ik had het 
rationeel verinnerlijkt, maar het heeft een 
week geduurd, voordat ik er zonder brok 
in mijn keel over kon spreken. 

‘AD is een andere krant. Ik leer hem 
kennen en heb bewondering voor het 
Fingerspitzengefühl waarmee het wordt 
gemaakt. Ik heb gedurende enkele dagen 
allerlei vergaderingen bijgewoond om te 
zien hoe de totstandkoming van de krant 
in zijn werk gaat.

‘Ik kijk in dankbaarheid terug op bijzon-
dere jaren, waarbij Pieter Broertjes en 
Philippe Remarque me de kans gaven uit 
te groeien tot wie ik nu ben geworden.’

JqJ

Jan Hoedeman.

Jan Hoedeman verwisselt de Volkskrant voor het AD

‘Ik doe het echt voor het avontuur’

kunstfort, blijkt het vierhonderd meter lange pad van 
grafstenen een kunstwerk te zijn. Het werd ingewijd 
in mei 2009.

De bedenker is beeldend kunstenaar Hans van Hou-
welingen: Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te 
ontsnappen. Blijkens een toelichting doelt de kunste-
naar erop dat het fort nooit daadwerkelijk in gebruik is 
geweest als verdedigingsbolwerk. Er zijn nooit doden 
gevallen.

De grafstenen zijn afkomstig van geruimde graven. 
Gedurende drie jaar hebben nabestaanden ze ter be-
schikking gesteld aan de kunstenaar. 

‘Al die mensen overhandigden een persoonlijk mo-
nument om het te recyclen tot één groot kunstwerk, 
dat de aandacht vestigt zowel op de dood als op zijn 
afwezigheid’, aldus de toelichting van de kunstenaar. 

Op die manier is ook de naam van Jos Jeanson ver-
eeuwigd.          

JqJ

Vervolg van pagina 1     JOS JEANSON

de Volksknar

e-mail: volksknar@gmail.com

IBAN NL 37 TRIO 0198 122454 



de Volksknar             nummer 267
3

Het had wellicht gekund volgens 
quantumbegrippen dat twee Volks-
krant-collega’s op dezelfde zon-

dagmiddag in dezelfde stad, hun eigen 
boeken presenteerden, maar het zal wel 
toeval geweest zijn. Martijn van Calmt
hout, wetenschapsredactie, bracht in de 
historische Gehoorzaal van het Haarlemse 
Teylers Museum zijn nieuwe boek Echt 
Quantum onder de aandacht. Columnist 
Bert Wagendorp zat enkele straten ver-
derop met zijn dochter Hannah bij boek-
handel De Vries te ‘meet & greeten’ voor 
hun Vader & Dochterboek.

Ondanks het mooie weer hadden zich in 
Teylers toch dertig nieuwsgierigen ver -
zameld om Martijn van Calmthout – ‘af-
gestudeerd natuurkundige, maar meer 
journalist’ – de quantumtheorie te horen 
uitleggen. Zijn uitgangspunt, zoals ook 
beschreven in de bijlage Sir Edmund van 
datzelfde weekend: ‘Je hoeft het niet te 
begrijpen om het waar te nemen.’ En: ‘Je 
ziet het niet, maar het gebeurt om je heen.’  

Quantumfysica wordt al toegepast in ul-
tramoderne computers die oneindig veel 
dingen tegelijk kunnen. Maar het ver-
schijnsel is ook alom in de natuur te vin-
den, bij fotosynthese in bladgroen en in de 
ogen van de roodborst, die ermee zijn weg 
naar het zuiden vindt.

Tevoren had Martijn samen met co-au-
teur Jelle Reumer het boek Nobel op de 
kaart onder de aandacht gebracht. Dat 
boek is vorig jaar al verschenen. De twee 
beschrijven daarin 21 Nederlandse Nobel-
prijswinnaars, die volgens hen te weinig 

belicht zijn. Zij leverden internationaal 
belangrijke bijdragen aan de natuurkunde, 
scheikunde, geneeskunde, economie en 
vrede, en zijn buiten Nederland vaker be-
kender dan in eigen land.

Elders in de stad had boekhandel De 
Vries een tafel ingeruimd voor Bert 

Wagendorp en dochter Hannah om hun 
Vader & Dochterboek te signeren (zie ook 
de vorige Volksknar, waarin Hannah uit-
gebreid aan het woord is gekomen). 

Hun nieuwe boek kreeg meteen al een 
oplage van 15 duizend. Bert en zijn uit-
gever hopen dat het rond Vaderdag uitver-
kocht zal zijn. Vader en dochter reizen er 
stad en land voor af.

 Bert vertelde ook zijn handen vol te heb-
ben wegens het uitkomen van de film Ven-
toux (die vorige week in première ging). 
Het daaraan voorafgaande boek heeft in-
middels een oplage van 150 duizend ge-
haald, een topper.

Hij had tijd voor een praatje want de zon 
scheen en bezoekers bleven buiten.

Maar wie kwam de auteurs verrassen? 
Jawel, Mart Smeets, collega van Bert 
Wagendorp uit diens sportperiode, Haar-
lemmer en buitendien vaste klant van 
boekhandel De Vries, waar ook geregeld 
een stapel boeken van hem staat uitge-
stald. Altijd goed voor een anekdote. En 
na enig aandringen bereid tot onze Foto 
van de Dag, hiernaast.Mart Smeets op de foto met Bert Wagendorp en diens dochter Hannah.

Martijn van Calmthout (rechts)  legt in Teylers museum de quantumtheorie uit. Naast 
hem gespreksleider Alexander Reeuwijk.

Tekst en foto’s Jacques de Jong

Twee collega’s van de Volkskrant presenteren hun boeken

Vader & Dochter en de quantumtheorie
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We willen natuurlijk graag iets horen over de concurrent 
waar je vertrokken bent.

‘Ja, ja. Daar was ik al bang voor. Hoe doen ze dat eigenlijk 
bij NRC? Lopen alle mannen daar met kwastjesschoenen rond? 
Moest je verplicht een stropdas om? En was op vrijdag een 
tweedelig pak voldoende? Waarom ben je van NRC Handels-
blad overgestapt naar de Volkskrant? De eerste weken dat ik hier 
werkte, stelde bijna iedereen die vraag.  Meestal gevolgd door 
het verzoek om wat rake typeringen van de cultuur bij 
‘die kwastjeskrant.

‘Nu ben ik zelf als interviewer een liefhebber van 
het ongenuanceerde, volstrekt eerlijke en licht naïeve 
antwoord. Maar helaas, over mijn overstap is weinig 
ongenuanceerds te melden. Snoeiharde analyses en 
sappige roddels over NRC bewaar ik voor bij de kof-
fieautomaat.’

Maar wat was wel de reden voor je overstap?
‘Ik heb nog nooit iemand met kwastjesschoenen ge-

zien bij NRC, dus daar ging het niet om. Na veertien 
jaar was ik toe aan wat anders. Ik wil mezelf graag op-
nieuw uitvinden; nieuwe omgeving, nieuwe collega’s. 
Ik heb de afgelopen zes jaar op de economieredactie 
gewerkt, maar ik wilde graag meer dan alleen over eco-
nomische onderwerpen schrijven. Wat kleine irritaties en af en 
toe wat gedoe hielpen bij het nemen van de beslissing om bui-
ten NRC te kijken. En ik had eigenlijk maar één serieus alterna-
tief, de Volkskrant. Ik was daarom ook erg blij dat ik hier aan de 
slag kon. Bij de verslaggeverij kan ik over allerlei onderwerpen 
schrijven en daarnaast kan ik ook af en toe nog wat voor Econo-
mie doen.’

Wat vind je tot nu toe van de Volkskrant?
‘Het is een fijne, frisse, afwisselende krant in een aantrekkelijke 

vormgeving. O ja, wat me samen met die andere overloper echt 
opviel is hoe stil het af en toe is op de nieuwsredactie. Bij NRC 
wordt veel meer herrie gemaakt. Misschien heeft dat te maken 
met de korte productietijd in de ochtend, waardoor men ter ont-
lading wat meer tegen elkaar roept en grapt.’

‘De verslaggeverij zit, vind ik, goed bovenop het nieuws. Daar-
door kan de Volkskrant nog beter worden door soms in sommige 
dossiers juist langer te investeren en je erin vast te bijten. Dan 
kun je ook voor sommige onderwerpen de agenda bepalen. Maar 
je moet dan ook een beetje het geluk hebben dat je ineens een 
onderwerp of dossier hebt waar je langdurig spraakmakende ver-
halen over kan schrijven.’ 

Wat is je achtergrond?
‘Ik heb in Utrecht de School voor Journalistiek gedaan. Ik heb 

toen stage gelopen op de Haagse redactie van NRC Handelsblad.  
Mijn toenmalige collega’s leek het een uitstekend idee dat ik de 
contacten met de toenmalige LPF een beetje zou onderhouden, 
omdat zij voorzagen dat die partij snel gemarginaliseerd zou 
worden. Met andere woorden: ze hadden weinig zin om met dat 
stelletje proleten banden aan te halen. 

‘Ik heb vervolgens allerlei LPF-congressen en verga-
deringen bezocht, waar ik meestal Raoul du Pré ook 
tegenkwam die voor de Volkskrant LPF-watcher was. 
Heerlijke tijd. Er was altijd gedoe. Zo sloeg Kamer-
lid Tony ‘lefthand’ Alblas na een roerige vergadering 
een keer een fotograaf op z’n smoel, die zich toeval-
lig binnen handbereik bevond. Toen het kabinet door 
interne LPF-perikelen in grote problemen kwam, had 
ik inmiddels goede contacten waardoor ik als stagiair 
veel verhalen kon maken. Na mijn stageperiode mocht 
ik blijven.’

Noem eens een van de meest memorabele momenten 
uit je loopbaan?

‘In 2014 heb ik samen met Esther Rosenberg een 
boek geschreven over de ondergang van SNS Reaal, 

Giftig krediet. Dat vond ik wel een bekroning op ons journalis-
tieke werk over een bank die in problemen was geraakt met vast-
goedkredieten. Later dat jaar won ik met Hugo Logten berg de 
Tegel voor een interview met ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers 
die veroordeeld werd voor onder meer corruptie.

‘Dat interview was overigens een mooi voorbeeld van iemand 
die volstrekt eerlijke en soms naïeve antwoorden op onze vra-
gen gaf. Het bood een mooi inkijkje in het hoofd van deze on-
dernemer, die de politiek in was gegaan, maar ondernemer was 
gebleven.

‘Hooijmaijers was een paar uur voor het interview veroordeeld 
tot drie jaar cel en kwam nog pompend van de adrenaline het res-
taurant binnen waar wij hadden afgesproken. Hooijmaijers ging 
aan en wij hoefden het alleen nog maar op te tikken.’

Wat is je ambitie bij de Volkskrant?
‘In eerste instantie zorgen dat ik helemaal thuis raak bij de ver-

slaggeverij. Dus zoveel mogelijk verhalen maken, met collega’s 
samenwerken en de krant goed leren kennen door ook voor an-
dere katernen mooie stukken te schrijven en bijdragen aan een 
nog betere Volkskrant. Maar ooit zou ik wel correspondent wil-
len worden. Het liefst in de Verenigde Staten.’

Tom Kreling, verslaggever

Altijd gedoe 
bij die proleten
van de LPF
Samen met Huib Modderkolk kwam Tom 
Kreling (34) begin januari over van NRC 
Handelsblad naar de Volkskrant. Hij werkt 
inmiddels een paar maanden bij Verslaggeverij. 


