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Philippe Remarque zei ‘die linkse 
jongens’ altijd te wantrouwen, omdat 
ze bevooroordeeld zouden zijn, maar 

hij constateerde in zijn afscheid van Je-
roen Trommelen dat deze linkse journalist 
in zijn berichtgeving altijd zeer evenwich-
tig was geweest. ‘Een professionele jour-
nalist, onvoorstelbaar eigenwijs, maar dat 
moet een journalist nu eenmaal zijn.’

Jeroen Trommelen nam vrijdag 3 sep-
tember na 37 jaar de Volkskrant officieel 
afscheid. Hij wordt hoofdredacteur van 
Investico, een groep onderzoeksjournalis-
ten die artikelen gaan leveren aan Trouw, 
het Financieele Dagblad en De Groene 
Amsterdammer. 

Remarque memoreerde het vakkundige 
werk van Jeroen, die daarmee vele vak-
prijzen in de wacht sleepte, zoals De Tegel 
en de Daniel Pearl Award.

Zijn linkse oriëntatie beklemtoonde Je-
roen zelf ook. ‘Ik geef het maar toe  (…), 

dat ik na 37 jaar, behalve iets te oud, mis-
schien ook te links, te sentimenteel of te 
principieel ben geworden voor het post-
moderne, frisse, vrolijke, jonge Volks-
krant-collectief dat vandaag de dag de 
krant maakt.’

Hij had het geconstateerd nadat hij in 
juni met een onbekende andere collega 
tegen het nieuwe redactiestatuut had ge-
stemd, waaruit de omschrijving ‘ontrech-
ten en verdrukten’ is geschrapt. ‘Maar het 
is niet anders, ik hou nu eenmaal van die 
jaren-zestigtaal en van zo’n solidariteits-
verklaring aan ontrechten en verdrukten.

Hij citeerde uit het boek Beeld van een 
Dagblad (1986) van Han van Gessel: ‘So-
ciale bewogenheid is een wezenlijk ken-
merk van de formule van de krant. Daar-
om springt zij in de bres voor bijvoorbeeld 
mensen met een minimuminkomen, werk-
lozen en buitenlanders. Daarom belicht zij 
vaak de moeilijke positie van vrouwen, 
bejaarden en jongeren. Daarom besteedt 
zij veel aandacht aan problemen rond 
mensenrechten, waar ook ter wereld.’

Voor Jeroen waren die woorden ‘de ziel 
en de identiteit van de krant’. ‘Een anker 
dat ik eventueel zou kunnen uitgooien, 
voor als de stroming écht te heftig zou 

worden. Het zijn mooie woorden, die het 
waard zijn om onthouden te worden.’

Hij verwees ook naar de opheffing van 
de onderzoeksredactie, die op de krant een 
kortstondig leven was beschoren, want te 
duur en volgens Remarque goed te ver-
vangen door verslaggevers.

Volgens Jeroen kreeg hij daardoor voor 
onderzoek te weinig ruimte in de Volks-
krant, ‘iets wat ik nu zelf ga oplossen’.

Willem Kuipers is met 
vakantie. Volgende keer 
weer zijn rubriek Lezen 
en Schrijven.

Meticuleus, wat is dat?
‘Meticuleus’, gebruikte Philippe Re-
marque driemaal in zijn speech bij het 
vertrek van Jeroen Trommelen om te 
omschrijven hoe deze altijd te werk 
gaat. Prompt trokken allerlei collega’s 
hun mobieltje om de term te googe-
len. ‘(Overdreven) nauwgezet’ dus. Hij 
schrijft met ‘dezelfde precisie waarmee 
hij zijn haren kamt’, aldus Pieter Klok 
in de afscheidskrant die speciaal voor 
Jeroen was gemaakt. ‘Nooit eens een 
woord op de verkeerde plek.’

Jeroen met gezin tijdens de afscheidsre-
ceptie in het Volkskrantgebouw. 

Marcel van Lieshout overhandigt de speciale krant voor Jeroen Trommelen tijdens de 
afscheidsreceptie op de redactie, plus een portret, getekend door Han Hoogebrugge.  
Het afscheidscadeau bestond uit het monumentale boek Rijks, Masters of the Golden 
Age met afbeeldingen van alle stukken in het Rijksmuseum.          Foto’s Jacques de Jong

Als linkse jongen heeft Jeroen 
Trommelen vrijdag 3 septem-
ber afscheid genomen van de 
Volkskrant. Hij ging niet weg 
om principiële redenen, maar 
omdat hij hoofdredacteur is 
geworden van het onderzoeks-
collectief Investico.

Jeroen Trommelen op afscheidsreceptie bij de Volkskrant:

‘Te oud, te sentimenteel of te principieel’

Lees verder op pagina 2
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Bij Investico (2014) gaat hij een team 
leiden en opleiden dat zich bezig houdt 
met grondig en structureel journalistiek 
onderzoek, vooral gericht op geldstromen 
en machtsstructuren. ‘Niet door opgeklop-
te schandalen te presenteren, maar door in 
actuele dossiers inzichtelijk te maken hoe 
besluiten tot stand komen, waar de uitvoe-
ring mogelijk ontspoort en hoe de controle 
functioneert’, aldus de omschrijving.

 Investico is een non-profit-organisatie. 

‘Onze onderzoeken en artikelen zijn geen 
producten om winst mee te maken. Dat 
geeft ons de tijd en de ruimte om kwesties 
tot op de bodem uit te zoeken.’

Ten slotte kondigde Jeroen aan: ‘Ik heb 
nog zeven jaar tot mijn pensioen, wanneer 
ik ga solliciteren voor het hoofdredacteur-
schap van de Volksknar. ‘

Waarschijnlijk is er eerst nog even een 
interim nodig.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1        Jeroen Trommelen

Jeroen in vroeger tijden, geflankeerd door 
Marieke Aarden en Mark van Driel.

 Nicky de Boer (55, Purmerend) 
werkte van 1981 tot 2015, toen 
nog als Nico, op de Centrale 
Administratie, de langste tijd 
op de vierde verdieping in het 
Volkskrant-gebouw aan de Wi-
bautstraat.

Wat was de inhoud van jouw 
werk?

‘Aanvankelijk magazijn- en 
productieadministratie. Ik controleerde of 
we wel evenveel papierrollen kregen als 
er op de bon stonden. We hadden een ma-
gazijntje op de tweede etage in de vleugel 
achter de redactie. Voor blocnotes en pen-
nen, maar ook voor drank.’

Later begluurde daar de financiële re-
dactie klokslag half vier een zich opma-
kende blote buurvrouw, tot een vrou-
welijke collega er een stokje voor stak 
door het haar te vertellen.

(Schaterend) ‘Ik moest daar de voorraad 

controleren. Via bonnetjes. De hoofdre-
dactie heeft besteld: zoveel traytjes bier, 
whisky, wijn. Van de Steno,  van het se-
cretariaat, alle redacties: ik kreeg te zien 
wat ze afnamen. Alles! Nee, ome Jan met 
zijn eindeloze steekwagens vol bier voor 
de redactie was pas daarna. Van ’81 tot ’85 
ongeveer was de drank nog redelijk vrij te 
krijgen. Daarna alleen nog voor de hoofd-
redactie.

‘Alle diensten vielen allang onder Pers-
combinatie, en hoe dat later heette, tot en 
met de Persgroep. Ik begon in 1981 met 
een stukje betalingsverkeer en magazijn-
administratie, productieadministratie. Ik 
had meao gedaan, toegespitst op bedrijfs-
administratie. Dit was mijn eerste baan, 
net van school af, twintig jaar. Ik kwam 
er bij meneer Roozenkrans, hoofd centrale 
administratie. Ben Verweij was hoofd van 
de hele administratie. Daaronder vielen 
bijvoorbeeld ook advertentie-, debiteuren- 
en loonadministratie.’

‘Mijn vader was van 1964 tot en met 

1980 chef loonadministratie. Hij is nog 
wel in dienst gekomen bij de Volkskrant. 
In dat jaar is hij overleden, 46 jaar jong. 
Kees de Boer.’

Dan heb ik van hem nog salaris gekre-
gen, en zijn mijn declaraties via jou ver-
lopen. Jij kwam dus min of meer op de 
stoel van je vader terecht.

‘Nou nee. Wel ook op de vierde verdie-
ping. Maar als hij hier zat (tekent op tafel), 
aan de voorkant, zat ik daar, aan de zij-
kant. Dichter bij de kassier.’

Ik dacht dat wij onze declaraties op de 
vijfde moesten verzilveren.

‘Nee, dat was op de vierde. Ken je Co 
Dijkstra? Die zat eerst op de loonadmini-
stratie, werd later kassier. Nog weer later 
kwamen daar een paar dames. De laat-
ste was Anja Riteco. Ik heb ook nog een 
blauwe maandag achter de kas gezeten. 

Nico (Nicky) de Boer, centrale administratie:

Onder Apax raakte de sjeu er echt af

DAAD  

 WOORD
In deze rubriek ontmoet de 
Volksknar niet-redactionele 
oud-collega’s. Journalisten en 
andere medewerkers ston-
den (en staan nog vaak) met 
de rug naar elkaar toe. Dat 
moest maar eens afgelopen 
zijn, vindt auteur Maurits 
Schmidt.

Nicky (voorheen Niek) de Boer.                          Foto Jacques de Jong

Lees verder op pagina 3
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Later wilden we van het kasgeld af, en 
kregen jullie je declaratie alleen nog elek-
tronisch.’

De klassieke declaratiegrap bij de re-
dactie was: ‘Voor u edele gewipt…’

‘Geen grap. Klopt! Ook: “Omdat ik niet 
van steen ben.” Echt waar! (Er passeren 
namen.) Wat Jan Blokker vaak schreef 
klopte ook: uitsmijtertje eten, varkens-
haasje declareren. Er werden geen bonnen 
gevraagd. Taxi’s werden ook af en aan 
gedeclareerd. Bij de Volkskrant meer dan 
bij Het Parool, daar hadden ze een eigen 
auto met chauffeur. Andere gekke decla-
raties? Een kleine lunch waarbij toch van 
alles los en vast zat. Privé-boodschapjes 
bij tankstations.’

Onder welke naam kennen de meeste 
Volkskrantmensen jou?

‘Nico de Boer.’ 

Ben jij helemaal vrouw geworden? 
‘Nee; ik zit nog in het traject, zoals dat 

heet. Transitie van man naar vrouw. Ik doe 
dat zelfstandig, met mijn partner Adrie 
van Diemen, arts, die nu ook volledig 
vrouw is.’

Ik vraag het omdat de meeste Volks-
krant-collega’s het niet zullen weten. 
Wanneer ben jij in transitie gegaan?

‘In 2014 begonnen, sinds 2015 is het 
‘24/7’. Ik heb een ontslagregeling gekre-
gen. Ook eerder was ik transgender, maar 
niet voor een groot publiek. Wel voor 
een geselecteerd gezelschap: vanaf 2009, 
deels man, deels vrouw. Dus bij Perscom-
binatie hebben ze mij niet als Nicky mee-
gemaakt; dat hield ik erbuiten. Daar was 
ik soms ongelukkig door.’ 

Jouw persoonlijkheid valt onder het be-
grip transgender, wat ik nooit goed te 
pakken heb gekregen.

‘Dat is een paraplunaam voor wat hier-
mee te maken heeft. Zo heb je ook drag-
queens, die je op de Zeedijk ziet, speciaal 
op Hartjesdagen. Drag staat voor dressed 
as a girl. Uitbundig, ook een performance, 
een overdreven artform.

‘In het bedrijf wist een enkeling ervan, 
zoals enkele redacteuren bij Het Parool. 
Die mensen hebben gewoon respect ge-
toond. Ik kon, kan goed met ze opschie-
ten. Het zijn kleurrijke mensen, hoe zij 
de wereld zien, hoe ze het nieuws naar de 
mensen brengen. Door de digitalisering 
praat je helaas minder met elkaar.

‘Ik heb goeie tijden meegemaakt bij het 
bedrijf. We hadden Meulenhoff,  deden 
gratis krantjes zoals De Dag, de komst 
van AD en NRC. Pas met Apax, die En-
gelse boevenbende die ons helemaal leeg-

roofde, begon de sjeu er echt af te raken. 
We kregen de reorganisaties: eerst schul-
den maken en dan moesten wij het maar 
oplossen. Ons geld ging naar de investe-
ringsmaatschappijen.’

Na de centrale administratie ging je 
naar de personeels- en pensioenadmi-
nistratie. Dus jij weet dat ik m’n leven 
lang te weinig verdiend heb. 

‘Er waren er meer! Naar wat je vertelt, 
ben je nog redelijk weggekomen. Ik moet 
jouw pensioen nog gelijmd hebben. Je was 
er toen uit geweest naar de NOS, in 2001? 
Dat weet ik niet meer zo heel precies, wel 
dat ik zulke gevallen moest lijmen.

‘Later, in 2009, heb ik jou, met vele an-
deren, nog ‘weggewerkt’ via de reorgani-
satieregelingen. Je wilt niet weten welke 
bedragen er bij de drukkerijsluiting, vaak 
na lange dienstverbanden, doorheen zijn 
gegaan: niet kinderachtig. Net als bij af-
scheid van hoofdredacteuren. Uitgaven 
ook van adjuncten en van zogenaamde 
luxe-verslaggevers. Buitenlandse corres-
pondenten. Inclusief hun vorstelijke ap-
partementen. Die kwamen nogal eens om 
een voorschotje. Telefoontje: “Kun je snel 
even….” Ik weet precies wie.’ (Noemt ver-
trouwelijk een aantal Volkskrant-namen: 
de Volksknar is hiermee plaatsvervangend 
klokkenluider, alles staat op band.) 

Wat declaraties betreft, wij hadden ook 
recht op een deel in de verkoop van ar-
tikelen aan derden, tot El Pais toe. Dat 
werd steeds minder.

‘Wij hadden daar natuurlijk geen enkele 
invloed op, we hadden alleen uit te voe-
ren. Houd het er maar op dat ik een soort, 
niet officieel, beroepsgeheim heb. Ik zal 
ook nooit namen on the record noemen. 
Hou het erop dat de Volkskrant nogal wat 
privileges had boven de andere kranten. 
Wat ik wel kan zeggen is dat de Trouw-
redactie in alle opzichten de zuiverste, fat-
soenlijkste was.’

Zelf nooit in de verleiding geweest? 
‘Nee. Had gekund, leuke dingen doen. 

Maar daar ben ik te integer voor. Er zijn 
wel mensen tegen de lamp gelopen. Ik heb 
wel meegemaakt dat journalisten voor erg 
veel geld een te interviewen persoon lie-
ten behandelen door een visagist en dan 
de kosten samen deelden.’

Heb jij nog persoonlijke vriendschap-
pen ontwikkeld met redacteuren?

‘Nee. Alleen met Jan Tromp heb ik lang 
redelijk goed contact gehad. Misschien 
vond hij mij een belangrijk contact. Net 
als Martin Döbelman, die in de vorige af-
levering stond. Advertentiebedrijf, rayon-
managers, distributiebedrijf. Die kwamen 
ook met declaraties, ja.’

Had je verder contact met redacteuren?

 ‘Jazeker. Ik kwam wel op de redactie-
afdelingen, trok zonodig redacteuren of 
correspondenten aan hun jasje. We hadden 
er zelfs een met een bijnaam. En vergeet 
niet, we hebben NRC er ook nog bij gehad 
hè! En we hebben pensioenregelingen ge-
troffen voor weduwen van overleden col-
lega’s. Ik werkte samen met Riet Lina, Ina 
Ruijter, Erwin Horwitz. Die laatste was 
aangesteld als administratieve duizend-
poot om de hoofdredactie te ontlasten van 
de journalisten die hun administratieve 
rompslomp zelf niet voor elkaar kregen. 
Van der Pluijm was losser, Lockefeer al 
wat strakker, Broertjes nog weer meer, al-
thans voor de redactie.’

Heb je niet toch nog leuke roddels van-
uit de declaratieadministratie?

‘Andere afdelingen konden er ook wat 
van, zoals ik al aangaf. Er moesten bon-
netjes achter declaraties zitten. De heren 
werden wel geacht hun declaraties te sta-
ven. Tenminste, later. Het klopt wat jij nu 
zegt, zelf te hebben gezien: éénregelige 
declaratie met vier cijfers voor de komma, 
zonder één bon. Wij mochten daarop niet 
reageren. Je moest het echt niet proberen. 
Dat kreeg je duidelijk te horen. Als de 
hoofdredacteur fiatteerde, konden wij er 
helemaal niets meer  mee.’

Nog één vraag, Nicky: heeft jouw vader 
geweten dat je transgender bent?

‘Nee. Hij heeft wel gezegd dat hij altijd 
graag een meisje wilde hebben, maar dat 
de kinderen het verkeerde poortje hadden 
genomen. Dus concludeer ik dat ik als eer-
ste een meisje had mogen zijn. Ik zou niet 
weten hoe mijn vader op mijn verandering 
gereageerd zou hebben.

‘Mijn moeder heeft het wel gedeeltelijk 
geweten, in haar latere jaren. Zij was de 
laatste tijd aan het dementeren. Ze is dit 
jaar overleden. Maar ze sprak soms al wel 
over me als ‘zij’.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2
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Een vrijdagochtend in september 1963. Sollicitatiegesprek 
met de hoofdredacteur van de Volkskrant, J.M. Lücker. 
Het bestond uit vier vragen van hem, vier antwoorden 

van mij en een conclusie van hem.

Eerste vraag: ‘Meneer Lebesque, komt u uit een katholiek 
nest?’

Antwoord: ‘Jawel meneer Lücker.’
Tweede vraag: ‘Meneer Lebesque, weet u de weg van hier 

naar het Centraal Station?’
Antwoord: ‘Jawel, meneer Lücker.’
Derde vraag: ‘Meneer Lebesque, bent u in militaire dienst 

geweest?”
Antwoord: ‘Jawel, meneer Lücker.’
Vierde vraag: ‘Meneer Lebesque, wat was uw rang?’
Antwoord: ’Korporaal, meneer Lücker.’ 

Lücker: ‘Mooi, dan bent u nu aangenomen; loopt u even mee 
naar uw chef, de heer Heinemans, ook een reserve-officier.’

Hij moet gedacht hebben: generaal, admiraal, korporaal. Die 
heeft het ver geschopt.

Een reusachtige vergissing. Ik was een 23-jarig 
leerling-journalistje bij een regionale krant, De 
Nieuwe Limburger, in Maastricht. Ik was daar elf 
maanden eerder begonnen op de provincieredactie. 
Het werk bestond uit het redigeren van door allerlei 
correspondenten – merendeels amateurjournalisten – 
ingestuurde berichtjes. Leuk werk, maar ik wilde ook 
zelf stukjes schrijven. Ik kreeg het voor elkaar dat 
ik rechtbankverslagen mocht schrijven en over film 
en toneel. Ko van Dijk en Mary Dresselhuys nog 
gerecenseerd! 

Als gesjeesd student was ik min of meer toevallig 
in de journalistiek beland. In 1958 deed ik eindexa-
men Hogere Burgerschool. Pa bedacht dat ik geneeskunde ging 
studeren, maar ik zag daar niks in. Psychologie stelde ik voor 
en pa trapte er in. ‘Na je kandidaats kun je nog altijd overstap-
pen naar medicijnen’, opperde hij en gaf me twee tientjes voor 
de trein naar Amsterdam en zegde mij de riante maandelijkse 
toelage van 80 gulden toe.

Drie jaar lang was ik ingeschreven bij de Gemeente Universi-
teit (GU, thans UvA) en gedurende die tijd heb ik hooguit tien 
keer een collegezaal van binnen gezien. Ik had het te druk met 
andere zaken dan studeren. 

Begin 1960 moest ik in militaire dienst en ik werd korporaal 
na een niet voltooide officiersopleiding. Na twee jaar kwam 

ik terug in Amsterdam, zogenaamd weer als student, maar nu 
zonder toelage van papa. Dus moest er geld verdiend worden 
om 40 gulden voor mijn zolderkamertje van twee bij drie in De 
Pijp te kunnen betalen, een warme maaltijd bij Rutex voor 1,25 
gulden (1 bal gehakt, groenten en aardappelen ad libitum) en 
een paar biertjes daags. Ik slaagde daarin door achtereenvolgens 
orders in te tikken – als enige man in een zaal met wel dertig 
vrouwen – bij een bedrijf dat internationaal wetenschappelijke 
tijdschriften distribueerde; in de avonduren bij Renault Neder-
land bureaus en wc’s schoon te maken en door conducteur cou-
chettes te zijn bij Wagons Lits. Dit laatste was een tof baantje. 
Reizen naar Kopenhagen, Chur, Milaan, Salzburg, Ventimiglia. 
Veel geld verdiend met een nevenactiviteit: smokkel van siga-
retten van Nederland naar Denemarken en van Zwitserland naar 
Italië en met blotetietenblaadjes van Denemarken via Nederland 
naar Italië.

Op een dag bedacht ik dat het misschien leuk zou zijn iets bij 
een krant te doen. Ik was tenslotte redacteur van de schoolkrant 
geweest. Ik schreef een brief naar de Volkskrant. Toen ik drie 

weken later nog geen reactie had ontvangen, trok 
ik mijn mooiste – in Milaan van de smokkelwinst 
gekochte – pak aan en meldde me bij de portier van 
de Volkskrant met het leugentje dat ik een afspraak 
had met de heer Lücker. Halverwege het marmeren 
trappenhuis wist ik receptioniste Bettie met dezelfde 
smoes te passeren en even later stond ik een etage 
hoger voor een gesloten loket waarnaast een knop zat 
onder de tekst ‘Hier schellen’. Dat deed ik en er ver-
scheen door een luikje het hoofd van een jongedame 
die vroeg wat ik kwam doen. ‘Solliciteren’, zei ik 
naar waarheid. Ik werd binnengelaten in een kamer-
tje waar even later een niet meer zo jonge dame zich 
voorstelde als juffrouw Karvink. Dat was einde ex-

peditie. ‘Meneer Lücker handelt sollicitaties alleen maar schrif-
telijk af’, zei Karvink. En dus trok ik mijn conducteursuniform 
maar weer aan.

En toen opeens was daar de reddende engel in de persoon van 
mijn moeder, die ik had verteld over mijn vergeefse poging bij 
de krant te komen. Zij stuurde mij een advertentie uit De Nieu-
we Limburger waarin een leerling-journalist werd gevraagd. En 
zo is het gekomen. Ik werd daar aangenomen en elf maanden 
later belde de Maastrichtse correspondent van de Volkskrant 
Leon Tans mij met de boodschap dat juffrouw Karvink naar mij 
op zoek was. De volgende ochtend zat ik tegenover Lücker.

Victor Lebesque

In een tijd waarin journalisten vaak minstens één 
meerjarige studie achter de rug hebben, lijkt het 
aardig terug te kijken naar de manier waarop ze 
een halve eeuw geleden als autodidact zich het 
vak eigen moesten maken. 
Deze keer Victor Lebesque, van 1963 tot 2002 
bij de krant. Hij was onder andere chef Stad, 
chef Nieuwsdienst, juridisch redacteur en com-
mentator. In 1984 studeerde hij af in Nederlands 
recht aan de UvA. Na zijn pensionering was hij 
van 2010 tot 2013 voorzitter van de Raad voor 
de Journalistiek. 

Victor Lebesque aan het werk tijdens krakersrellen in 1982. 
Foto Wubbo de Jong/Het Parool.

Mislukt student – smokkelaar – journalist


