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FERD. RONDAGH: BREIN ACHTER VERNIEUWING 

Bemiddelaar tussen wetenschap en krant
Toch nog onverwacht is op 6 april 
Ferd. Rondagh overleden, 75 jaar 
oud. Jan Bank kijkt terug op de 
carrière van een briljant journalist. 
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Ferd. Rondagh werd op eerste kerstdag 
1930 geboren in Maastricht. Zijn vader 
had er een functie in de gemeente. Aan 
zijn geboortestad heeft hij zichzelf en 
anderen zijn leven lang herinnerd. Rond 
1970 kon hij in Oud Vroenhove, een 
dorp aan de Belgische grens dat door de 
stad was opgeslokt, beschikken over 
een boerderij.  
 Toen in die periode de Stokstraat in het 
hart van de binnenstad werd gereno-
veerd, schreef hij in de Volkskrant een 
reportage over het resultaat, een symbo-
lisch moment in de stadsvernieuwing 
van Maastricht. Vanzelfsprekend stond 
het carnaval op zijn repertoire. Hij 
schreef erover in de krant en in een  
fotoboek van Eddy Posthuma de Boer. 
 Maastricht bracht ook het katholicisme 

met zich mee, dat hem heeft gevormd 
maar ook heeft bezwaard. In de jaren 
vijftig heeft hij als katholieke socioloog 
bijdragen geleverd aan de Katholieke 
Volks Partij.  
 Hij schreef een opstel in het befaamde 
rapport Welvaart, welzijn en geluk, dat 
bedoeld was als tegenwicht tegen de 
defensieve houding in het Mandement 
van de Nederlandse bisschoppen van 
1956 en als een positieve katholieke 
visie op de modernisering van de Ne-
derlandse samenleving. In 1966 – in de 
golf van politieke vernieuwing in de 
jaren zestig – behoorde hij tot de onder-
tekenaars van een verklaring over de 
noodzaak van een hervorming van het 
partijstelsel in Nederland.  
 De gestrengheid in de katholieke leer 
heeft hem belast. Ferd. was socioloog, 
maar heeft in publicaties vooral de 
psychologische kant ervan onderzocht. 

 
  De nieuwe begrippen en inzichten van 
de psychotherapie hadden zijn intense 
belangstelling. Een thema als ‘De actu-
aliteit van de autoritaire persoonlijk-
heid’, dat hij voor de Volkskrant be-
handelde in een zogeheten middenstuk 
Ten Geleide, was niet alleen een bron 
van intellectuele belangstelling maar 
ook van bevrijding.  
 Hij had aan de Katholieke Universiteit 
in Nijmegen sociologie gestudeerd, op 
briljante wijze: zowel zijn kandidaats-
examen als zijn doctoraal deed hij cum 
laude. De wetenschap die hij er opdeed 
en in de krant behandelde, was in de 
eerste plaats een persoonlijke verken-
ning. 
 

Studentencorrespondent 
 In Nijmegen was de student Ferd. 
Rondagh correspondent voor de Volks-
krant. De functie van studentencorres-
pondent heeft hij uitgezaaid toen hij in 
de tweede helft van de jaren vijftig 
redacteur was geworden. Bijvoorbeeld 
Han van Gessel, Charles Groenhuijsen 
en ik danken daaraan het begin van een 
journalistieke loopbaan.   
 Ferd. was op voorbeeldige wijze de 
bemiddelaar tussen wetenschap en 
krant. Zijn netwerk van deskundigen, 
opgeslagen in een kaartenbak, was 
legendarisch. Wanneer zich in de actua-

liteit een vraagstuk aandiende, werd de 
expert gezocht voor de achtergrond.  
 In de middenstukken Ten Geleide--  
vast onderdeel van de zaterdagkrant, 
dat onder zijn redactionele leiding tot 
stand kwam-- reserveerde hij voor 
zichzelf de ontwikkelingen in de socia-
le psychologie. In 1970 ontvingen Ferd. 
en ik voor deze vorm van wetenschaps-
journalistiek samen de Dr. M. van 
Blankenstein-prijs van de Leidse Uni-
versiteit. 
 

Borreltafel 
 Veel van zijn thema’s werden bedacht 
in gesprekken aan de borreltafel. Een 
tijd lang was de zondagmiddag in het 
huis aan de Eikenrodelaan in Amstel-
veen, waar Ferd. en zijn vrouw, Jo van 
der Bolt, waren ingetrokken, een ont-
moeting van vrienden en een bakermat 
van journalistieke initiatieven.  
 Door de week was zo’n gelegenheid 
het café; eerst gezocht in het oude kran-
tenkwartier aan de Nieuwezijds Voor-
burgwal, later in Hesp als de beste 
drankgelegenheid nabij het nieuwe 
Volkskrantgebouw. Het glas werd er al 
vroeg in de middag geheven maar ook 
de creativiteit borrelde er op. 

‘Hesp-cultuur’ werd 
nachtmerrie voor 
briljant journalist 

 In de jaren zeventig geraakte Ferd. in 
een persoonlijke crisis; de prijs voor 
een losmaking uit oude bindingen. Zijn 
vereenzelviging met de opstand in de 
psychotherapeutische inrichting Den-
nendal in 1973-‘74 was meer dan jour-
nalistieke sympathie.  
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Alleen al om financiële 
redenen had het reiskatern 
nooit mogen verdwijnen. 
 
Wat? 
Twee of drie jaar geleden 
kwamen mijn zwager en 
ik op het idee om naar 
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Cees Gloudemans 
ie? 
inds mijn vertrek bij de Volkskrant na 
ijna veertig prachtige jaren volg ik het 
ieuws nog op de voet Ik lees vier 
ranten. Ik probeer een aanzienlijke 
chterstand in het lezen van boeken in 
e halen, klus daarnaast veel en fiets 
og veel meer. Op dit ogenblik heb ik 
een enkele behoefte om journalistiek 
ctief te zijn. Ik kom tijd te kort. 
ijn entree bij de Volkskrant was bijna 

en even moeizame bevalling als in mei 
941 mijn geboorte. In eerste instantie 
erd ik door Lücker afgewezen, omdat 
ijn vader bij de Volkskrant werkte, 

ls typograaf. Lücker bedacht dat door 
eze famielierelatie wel eens redactie-
eheimen op de zetterij zouden kunnen 
elanden. Ad Overeem kan het bevesti-
en. Een jaar later kon ik bij de redactie 
uitenland beginnen.  
oen Van der Pluijm mij vroeg waar-
ver ik het liefst wilde schrijven, 
ntwoordde ik: Afrika. 
k heb er met zeer veel plezier over 
eschreven, in eerste instantie voor de 
ubriek Op Safari die werd ondertekend 
et het pseudoniem Tam Tam. Ik kan 

r ook niets aan doen. In de roerige 
aren zeventig werd ik coördinator 
uitenland. Chef Buitenland kon des-
ijds niet. Dat was te hiërarchiek. Al-
een de chef Nacht mocht als zodanig 
orden aangesproken. Die functie 
ervulde ik zo'n dertien, veertien jaar. 
k eindigde als chef van het kort na 
ijn vertrek opgeheven katern Traject. 

Santiago de Compostela te 
gaan fietsen. Ik weet echt 
niet meer wie als eerste de 
woorden Santiago de 
Compostela liet vallen, 
maar enthousiast waren 
we en zijn we nog steeds. 
Hij kocht een Koga en ik 
schafte op aanraden van 
Theo Nijenhuis (inmiddels 
-helaas- ex-collega  die 
echt verstand van fietsen 
heeft) een Safari Snel 
(kenners weten wat die 
naam betekent). 
 
Waar? 
We vertrekken uit Haarlem. Daar be-
gint nu eenmaal de fietspelgrimage naar 
Santiago de Compostela. Komt goed 
uit, want ik woon al jaren met plezier in 
deze behoudende stad, al kun je dat 
laatste niet uit het jongste stemgedrag 
aflezen. 
 
Wanneer? 
Op 9 mei. Het was de bedoeling een 
jaar geleden te starten, maar mijn zwa-
ger kreeg prostaatkanker en kampte na 
een overigens succesvolle behandeling 
met te veel conditieverlies. Even dreig-
de opnieuw uitstel, maar mijn schoon-
moeder (bijna 95), die -hoewel nog 
altijd helder van geest- lijdt aan het 
leven, heeft toegezegd geen spelbreker 
te zijn. 
 

Waarom? 
In elk geval spelen religieuze bedoelin-
gen geen enkele rol. Mijn zwager en ik 
hebben niets met de patroonheilige Sint 
Jacobus. We zijn uitsluitend lid gewor-
den van het Genootschap van Sint Ja-
cob (gevestigd in een prachtpand aan de 
voet van de Dom) om een onderkomen 
te regelen in de Spaanse refugio's. San-
tiago de Compostela is in journalistiek 
opzicht een afgekloven onderwerp. Ik 
weet niet of ik er iets mee gaan doen. 
Maar wie weet, misschien krijg ik een 
goddelijke ingeving. 

Kees B.  naar Amsterdam 
 
De vorige foto uit de oude doos van 
Wim Ruigrok is gemaakt op 9 septem-
ber 1980 bij het afscheid van Kees 
Bastianen als politiek redacteur in Den 
Haag.  Hij werd chef Opniepagina in 
Amsterdam. Opvolger Bob Groen staat 
geheel rechts in gesprek met PvdA-
kamerlid Klaas de Vries en de latere 
burgemeester van Amsterdam, Schelto 
Patijn. Links geheel achterin collega 
Redmar Kooistra, midden helemaal 
achterin de kruin van collega Hans 
Goessens. 
 Op de voorgrond minister Til Garde-
niers, Kees Bastianen, minister Wil 
Albeda, daarachter Ed van Tijn en een 
onbekende. (Niet: Henry Faas, Ad 
Odijk of Marcel van Dam, die sommige 
inzenders dachten te herkennen.) 

erd. Rondagh 
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e ‘Hesp-cultuur’ werd een nachtmer-
ie, compleet met fobieën en een deliri-
m. Toen hij van het ziekbed opstond, 
ist hij dat zijn leverfunctie zo gering 
as geworden dat drank hem fataal zou 

ijn. Hij dronk sindsdien geen druppel 
eer. Ferd. verliet in 1982 de Volks-

rant en de journalistiek en liet zich 
pleiden tot psychotherapeut, welke 
tudie hij opnieuw cum laude beëindig-
e.  
Hij kreeg er bijna een kwart eeuw van 
even bij. Dat leidde hij als eenvoudig 

burger, pendelend tussen Amsterdam 
en Oud-Vroenhove en op de dinsdag-
avond present in de sociëteit Arti & 
Amicitiae met vriend of vriendin als 
tafelgast. Hij vond deze ook in een 
filosofische leesclub in zijn huis.  
 Ferd. kon zich verzoenen met de vroe-
gere collega’s van de Volkskrant.  
 Toen hij eind maart  in het ziekenhuis 
werd opgenomen, bleek hij ernstig ziek 
te zijn. Een hartstilstand heeft hem het 
lijden daaraan bespaard. 

Jan Bank 
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