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Kees Sikkink, gezaghebbend collega in Europese zaken 

Afgelopen zaterdag plaatste de Volkskrant 
namens hoofdredactie en redactie deze over-
lijdensadvertentie voor Kees Sikkink, twee 
weken na diens overlijden.  
Jan Luijten denkt even terug. 
 
In de zomer van 1979 nam Jan van der 
Pluijm een opmerkelijk besluit: ik werd 
na bijna tien jaar Bonn overgeplaatst 
naar Brussel, zonder dat er een vacature 
was.  

In Brussel zat sinds jaar en dag Kees 
Sikkink en die zou daar ook blijven. 
Waar het om ging was dat de krant 
meer aandacht aan Europa wilde beste-
den, maar Kees, die al aardig tegen zijn 
pensioen liep, trok het niet meer. Of 
beter gezegd; hij trok er niet meer zo 
hard aan. Van der Pluijm wilde Kees, 
die bekend stond als een ongemakkelijk 
iemand, niet terughalen naar Amster-
dam. En dus zouden er tijdelijk twee 
correspondenten in Brussel zijn. 
In feite moest ik Kees’ werk gaan doen, 
en de bange vraag was hoe hij dat zou 
opnemen. Mijn angst bleek ongegrond. 
Kees was een beminnelijke en behulp-
zame collega, die mij onmiddellijk ging 
helpen bij het zoeken van een huis en 
die me na de verhuizing in augustus 
1979 snel en efficiënt de weg wees in 
de Brusselse doolhof.  
Problemen over de werkverdeling heb-
ben zich tussen ons niet voorgedaan. 

Kees vond het –op zijn wat luidruchtige 
wijze--  wel best zo. 

 

Kees was een levensgenieter. Binnen de 
kortste keren wist ik waar je in Brussel, 
Luxemburg en Straatsburg het lekkerst 
kon eten. Hij was onder de Brusselse 
correspondenten een zeer gewaardeerde 
collega. Ook in het Europese Parlement 
gold Kees als een gezaghebbend jour-
nalist met een grote kennis van de Eu-
ropese zaken. 
In België voelde Kees zich thuis en de 
ingewikkelde Belgische politiek kende 
voor hem weinig geheimen.  
Maar zijn grote liefde gold Italië en als 
ik hem af en toe in zijn werkkamer op-
zocht, zat hij vaak Italiaanse teksten te 
vertalen. 
Onze samenwerking heeft ongeveer an-
derhalf jaar geduurd. In 1981 ging Kees 
met vut en vertrok met zijn Mia naar 
Italië. 

Jan Luijten 
 

Beschaving dreef Harry van Seumeren naar de journalistiek 
 
‘Ik ben van de pers’, riep Harry van Seume-
ren uit naam van De Maasbode. Dat was in 
1958. Hieronder het relaas van zijn aanloop 
naar de Volkskrant. 
 
‘Ik zat nog op school, toen ik zomer 
1957 met vrienden in de haven een 
baantje had. Aan de Rijnhaven moesten 
wij uit spoorwagons bierflessen lossen 
– ompakken in kartonnen sixpacks. Een 
vooral bloedig karwei. De tweede dag 
leerden enkele echte havenwerkers hoe 
je dat deed. Eerst de wagon hardhandig 
rangeren tegen een andere wagon. Dan 
kon je driekwart er met een bezem uit-
vegen. De derde dag kwam de baas: zo 
hoefde het niet meer. 
  ‘Geen wonder dat ik voor 1958 een 
beschaafdere bezigheid zocht. Die ver-
scheen in de figuur van Anton van 
Schijndel, chef Stad van De Maasbode. 
Die snelde door de stad op een Vespa, 
altijd met een zwarte hoed op. Via via 
kende ik hem. Hij vroeg of ik bij hem 
op de stadsredactie wilde komen wer-
ken. Er waren er namelijk te veel men-
sen met vakantie. ‘Maar dat kan ik 

helemaal niet’, zei ik. ‘Geeft niet', zei 
hij, ‘het is reuze gemakkelijk.’  
 Dat bleek. Zes weken lang had ik de 
vakantie van mijn leven. Ik reed door 
de stad op een oude Vespa, riep: “ik 
ben van de pers!’’, en stond overal 
vooraan. Opening na opening, want het 
was komkommertijd en de echte jour-
nalisten vonden zo’n ijverig baasje wel 
makkelijk,. Blijf maar, zeiden ze. Maar 
ik wilde toch eerst mijn eindexamen 
halen. Zo werd ik journalist.  
 ‘Maar daar zat die Berends. Oorspron-
kelijk ging hij door het leven onder zijn 
eigen naam: Marinus Berends, als leer-
ling-journalist begonnen bij De Maas-
bode in Rotterdam, aan de Kortenaer-
staat 1, najaar 1958. Die probeerde de 
blits te maken tegen een jonkie als ik. 
Dat heeft niet lang geduurd, want de 
drie jaar dat ik bij De Maasbode werkte 
(Lambiek ging een paar maanden vóór 
mij naar de Volkskrant over) hebben 

wij samen heel wat nachtelijke avontu-
ren beleefd casu quo georganiseerd.  
 Lambiek werd al vrij snel bevorderd 
tot politie/brand-verslaggever. Bij De 
Rotterdammer werkte een even jonge, 
spichtige leerling, Wim de Regt. Die 
zat ook bij politie/brandweer. Wim en 
Lambiek werkten in korte tijd zo nauw 
samen en waren binnen en buiten de 
kroeg (voor de liefhebbers: Amerika, 
schuin tegenover de krant) zo vreselijk 
onafscheidelijk dat de Rotterdamse 
journalistiek hen omdoopte tot Lambiek 
en tante Sidonia.  
 Toen Lambiek in Amsterdam bij de 
Volkskrant ging werken, gebruikte hij 
al snel deze nickname. Zonder iemand 
te vertellen wat de oorsprong ervan 
was.’ 
 
Volgende week: 
De invloed van een 
parlementair ver-
slaggever.
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Wie? 
Een van haar vrijheid genietende 65-plusser. Nog steeds 
moeder van drie kinderen, die ik veel  zie, en oma van vijf 
kleinkinderen. Drie wonen er in Ghana en eens per jaar 
breng ik daar vijf weken door als het hier wintert.  
Wat? 
Never a dull moment: digitale fotocursussen in een buurt-
huis, lessen Grieks, drie maanden 's zomers op een Grieks 
eiland, stukjes schrijven voor de maandelijkse circulaire 

van sociëteit De Kring, 
voor het blad  Lychnari 
voor Griekenlandlief-
hebbers, en met twee 
vriendinnen werken aan 
een kookboek (doe ik 
de interviews voor, 
want ik ben geen kook-
gek).  

Waar? 
In de winter dus een paar weken in Ghana, 's zomers op 
een Grieks eiland en tussendoor regelmatig in Parijs,  waar 
ik met twee vrienden een optrekje heb gehuurd, waarvoor 
ik 135 traptreden op moet, maar vanuit het keukenraam 
wel uitzicht heb op de Nôtre Dame. De rest van de tijd op 
de Stadionweg, waar ik me ook goed vermaak. 
Wanneer? 
Dertig jaar ben ik met plezier naar de krant gegaan. Mode-
verslaggeving deed ik graag. Het redigeren van ingezon-
den brieven en het maken van de U-pagina kwamen me 
goed uit toen de kinderen klein waren. Interessantste jaren: 

bij Vervolg. Hevig 
heb ik me verzet te-
gen opheffing. Maar 
zie, het is  -- welis-
waar in iets andere 
vorm— 
 teruggehaald. Te-
recht. Het Magazine 
was in het begin een 
worsteling voor ie-
dereen, maar wat 
hadden we het leuk 
op de Herengracht!  
 
Velen voorspelden 
mij een zwart gat 
toen ik in de vut 
ging, maar ik kan 
iedereen geruststel-
len: ik heb geen gat 
gezien.  

 
Erna van den Berg 

 
Waarom? 
Wat ik mis is de pret, en het lief en leed dagelijks met elkaar 
delen. Gelukkig heb ik veel  vrienden die ik vaak zie, maar het 
is toch anders. Dat uitbundig lol hebben is minder. Toen ik dat 
tegen een nog werkende Volkskrant-collega zei, was zijn ant-
woord: 'Maar er wordt nauwelijks meer gelachen,  iedereen is 
tegenwoordig zo serieus bezig.' Is dat zo? Jammer, jammer... 

 

Overleden collega’s sinds 1945
Het overlijden van Kees Sikkink 
vorige week is de aanleiding 
voor het publiceren van onder-
staande lijst van collega’s die 
hem zijn voorgegaan sinds 1945, 
het jaar waarin de Volkskrant 
zich in Amsterdam vestigde. De 
bron blijft anoniem ‘om geen 
slapende honden aan de hemel-
poort wakker te maken’.  
 
Hoofdredactie 
J. B. (Jan Baptist) Vesters 
Joop (J.M.) Lücker 
Jan van der Pluym 
 
Directie en administratie 
Cor (mr C. Ch.van Kessel 
(directeur tot najaar 1941) 
Cees Slewe (eerste na-
oorlogse direteur) 
Jan Grundmeijer 
J. A. Kolkman 
Theo Coppes 
Ru van der Vliet (algemeen 
chef) 
Hein Paulussen 
Leo Roozekrans 
 

Secretariaat – dictafoon - 
telefoon 
Gerdie te Riele 
Carry (Tiny) Karvink 
Cor van Staveren 
Jan Schavemaker 
 
Financiën 
Ruud Horeman 
Harrie Rodenburg 
Jan Damen 
 
Buitenland 
Jan Vesters 
Mathieu Smedts 
Harry van Soelen  
Herman (Manus) van Wor-
dragen 
Jan Janssen 
Bob Groen 
Jan de Vries 
Jan Maarten Zeegers   
(Brussel) 
Huib Ahaus (Parijs) 
 
Binnenland 
Ad Bevers 
Jo van Mastrigt 

Simon Keesen 
Frans Oudejans 
Hans (Jan) Kops 
 
Specialisten 
Wim Sprenger 
Rob Wout (Opland) 
Gerbrand Feenstra 
Hans Friedeman 
Wim Boost 
Bertus Aafjes 
Jan Rogier 
Jan Bouman 
 
Sport 
Theo Nolens 
Joop Voost 
Henk Wehberg 
Frans Ensink 
Jan Verdonck 
Hans van Wissen 
 
Verslaggeverij 
Philip Somers 
Jan Lamers 
Henk Uilenbroek 
Marijke Vetter  
Cor van Heugten 

Carel Enkelaar  
Jan Heinemans 
Piet Snoeren 
Leon Tans 
Gerard Pâques 
 
Chefs  
Richard Auwerda 
Ed Bente 
Jos Sterk 
Herman Leenes 
Henk Huurdeman 
Piet van Seeters 
 
Kunst 
Jan Mul 
Piet Pijnenborgh 
Gabriël Smit 
Godfried Bomans 
Bob Bertina 
 
Den Haag 
Jos van Schaveren 
Henri Faas 
Han Hansen 
Hans Goessens 
Frans Kramer 
Ad Langebent 
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