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Extra nummer 

- omdat het moet 

Respectloos 
Er moet zich bij de krant iemand ste-

vig achter de oren hebben gekrabt, 

toen Jan Blokker aankondigde het 

bijltje erbij neer te leggen, althans 

voorzover het de Volkskrant betreft. 
Was het hoofdredacteur Pieter Broer-

tjes? Adjunct Suzanne Weusten? 

Chef Cicero Wim Wirtz? Iemand moet 

een inschattingsfoutje hebben ge-

maakt bij de benadering van de 79-

jarige en superslimme Jan Blokker – 

die bovendien onmiddellijk een kei-

harde tegenzet deed met zijn over-

stap naar NRC Handelsblad (dankzij 
zijn minstens zo slimme zoon Bas). 

 Waar ging het om? In de eerste 

plaats zijn boekbesprekingen in Cice-

ro. Dat katern gaat over in tabloid 

formaat, zo luiden de plannen. Na-

tuurlijk diende Jan Blokker dat ook te 

weten , ‘na 38 jaar, 3816 columns en 

738 afleveringen in Als de dag van 
gisteren’ (Wilma de Rek, zaterdag 1 

juli 2006). Maar Blokker voelde zich 

blijkens zijn eigen en laatste column 

(zaterdag 1 juli 2006) als een kwa-

jongen behandeld. ‘Principes’, ver-

meldde Wilma de Rek in haar stuk als 

oorzaak ‘en misschien nog wel meer 

om zoiets ondefinieerbaars als een 

gevoel’. 

 Hoe kon het allemaal gebeuren? We 

zullen het nooit precies weten waar-

schijnlijk. 

 Het verhaal gaat dat Wim Wirtz bij 

Blokker op bezoek ging om de stand 

van zaken en enkele boeken door te 

nemen. Ook de plannen met Cicero 

kwamen daarbij ter sprake. Met op 

de valreep, bij het verlaten van het 

pand, Wirtz’ mededeling dat Blokker 

zijn rubriek in Cicero nog maar eens 

per veertien dagen mocht leveren. 

 Vraag van enkele bejaarde buiten-

staanders: laat je dat na 38 jaar, 

3816 columns en 738 afleveringen 

weten bij monde van de chef Cicero 

als boodschappenjongen, of geef je 

zo’n boodschap wat meer cachet met 

een bezoek van de hoofdredacteur 

persoonlijk, ofwel diens afgevaardig-

de adjunct Suzanne Weusten —wie 

Blokker persoonlijk wellicht ook nog 

nooit gezien heeft, maar het zou een 

suggestie geweest kunnen zijn.  

 En wat Jan Blokker het meest heeft 

gestoken, is dat Pieter B. zich in deze 

hele kwestie —en die speelt sinds ja-

nuari van dit jaar— nooit achter Blok-

ker heeft opgesteld. Daarom gaf hij 

zijn column er ook meteen maar aan. 

 Sommigen herinneren zich hoe 

soortgelijke kwesties zich hebben 

voorgedaan toen medewerkers als 

Kees Fens en Opland op de krant ‘te 

oud’ dan wel ‘te oubollig’ werden be-

vonden. ‘Na vijftig jaar Opland kun je 

zo iemand niet meer de laan uit stu-

ren – dat lost zich vanzelf op’ was 

toen het tegenargument. In elk geval 

Opland heeft zichzelf opgelost. 

 De kwestie Blokker moet voor Pieter 

Broertjes een staartje krijgen, kan de 

conclusie alleen maar zijn. Talrijke 

lezers hebben al verontwaardigd ge-

reageerd. Terecht natuurlijk. Niet al-

leen omdat de krant een gezichtsbe-

palende schrijver gaat missen, maar 

het meest vanwege het rücksichtslo-

se gebrek aan respect.  

‘Een blamage’, concludeert de Volks-
knar.  

Blokker: kwaliteit tot op hoge leeftijd 
Jan Blokker heeft afscheid genomen 

van de krant. Alom gerespecteerd co-

lumnist, begenadigd boekenrecen-

sent en kordaat adjunct. Han van 

Gessel nam Jan Blokker als voorbeeld 

in zijn afscheidscollege (22 mei 2202) 

aan de Universiteit van Amsterdam 

als vast docent bij de universitaire 

opleiding Journalistiek. Een uittreksel. 

 
‘Niet alleen de sociaal-democratie en 
het links-liberalisme, maar ook de 
journalisten ontkomen niet aan de 
noodzaak van een grondige heroriën-
tatie. Hebben wij het allemaal, met al 
onze goede bedoelingen en klassiek-
journalistieke idealen, de afgelopen 
periode wel altijd zo goed gedaan? 
En dan doel ik niet op de verwijten 
van demonisering van Fortuyn, want 
dat is in een open democratie alle-
maal —tot op zekere hoogte-- larie-
koek, maar dan doel ik vooral op de 
vraag of wij de alarmerende signalen 
uit de samenleving steeds goed heb-
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ben verstaan en vertaald in een voor 
iedereen begrijpelijke en inzichtelij-
ke taal.’ 
 ‘In al die jaren heb ik één journalist 
altijd als mijn grote leermeester be-
schouwd, niet zozeer als iemand die 
mij de fijne kneepjes van het vak on-
derwees, maar veel meer als iemand 
die ik beschouwde als een inspire-
rend en stimulerend voorbeeld van 
wat je in de journalistiek en met de 
journalistiek kunt doen. (...) Ik heb 
het over Jan Blokker. 
 ‘Waarom beschouw ik Jan Blokker 
als mijn grote leermeester? Omdat 
hij drie dingen in zich verenigt die 
voor mij, in mijn professionele taak-
opvatting, tot de wezenskenmerken 
van de journalistiek behoren. Dat 
zijn: een onafhankelijke kritische 
zin, veel historisch benul en een gro-
te taalvaardigheid. 
 ‘Allereerst: onafhankelijke kritische 
zin. Als geen ander heeft Jan Blok-
ker in heel zijn journalistiek werk, 
maar vooral in zijn columns blijk ge-
geven van een onafhankelijke kriti-
sche houding tegenover alles waar 
drukte om wordt gemaakt. Die onaf-
hankelijke én kritische zin komt niet 
voort uit een soort ijdele betweterij, 
maar uit een gezonde argwaan en 
achterdocht jegens alles en iedereen.  

 ‘Als criticus heeft Jan Blokker altijd 
tot het gilde van de muckrakers be-
hoord, het gilde dat hij zo bewondert. 
De benaming was afkomstig van de 
Amerikaanse president Theodore 
Roosevelt uit het begin van de twin-
tigste eeuw, die niets moest hebben 
van onthullingsjournalisten die er 
volgens hem alleen maar op uit wa-
ren ‘de stront weg te harken’.  
 “Als geen ander instituut”, zei Jan 
Blokker in zijn oratie als bijzonder 
hoogleraar persgeschiedenis aan de 
Erasmus Universiteit in 1992, “heeft 
de pers weet van de risico’s en de 
kwetsbaarheden van een vrijheid die 
ze zelf stap voor stap heeft moeten 
veroveren op taaie, oeroude privile-
ges, en die ze voortdurend alert moet 
bewaken, want je weet maar nooit.” 
Tien jaar later zijn deze woorden nog 
springlevend.’  
 ‘Vervolgens, als tweede kenmerk, 
historisch benul. Bolkestein heeft in 
zijn befaamde Volkskrant-stuk over 
de zeven hoofdzonden van de jour-
nalistiek gewezen op het vaak ont-
breken van historische kennis bij het 
duiden van actuele gebeurtenissen. 
(…) Jan Blokker, die zelf een aantal 
jaren geschiedenis heeft gestudeerd, 
laat in al zijn stukken zien hoe be-
langrijk historische kennis is voor 

het begrijpen van de gebeurtenissen 
van vandaag. Zijn eigen grote voor-
beeld is de Oudgriekse geschied-
schrijver Herodotos.  
 “Herodotos”, schreef hij in 1995 in 
Folio, ‘was niet in de wieg gelegd als 
een ‘geleerde’, hij was een geboren 
verslaggever, en als het aan mij ligt, 
blijven wij hem eren als de vader van 
de journalistiek.”  
 ‘En zo is het: Jan Blokker is de 
chroniqueur van de eigentijdse ge-
schiedenis. Hij verhaalt met open vi-
zier, met open geest en met open blik 
naar het verleden. Dat alles geba-
seerd op grote kennis van zaken. 
 ‘Ten slotte, als derde kenmerk, goed 
taalgebruik. Jan Blokker is de man 
van het professionele, virtuoze taal-
gebruik. Je hoeft maar één column te 
analyseren op zijn taalgebruik, en je 
snapt waarover ik het heb. Vloeiend 
lopende zinnen, perfect gekozen 
woorden, een melodieus ritme: wie 
doet hem dat na?’ 
  
‘Ik heb Jan Blokker ten tonele ge-
voerd om te laten zien dat je het in 
de journalistiek tot op hoge leeftijd 
en met behoud van een grote kwali-
teit kunt volhouden.’ 
  
Han van Gessel 


