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Memo nummer 57 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant 

6 december 2006 

Voordelig weg met vervroegd pensioen 

Reeks verse knarren in aantocht 
Peter van den Berg is gisteren, 
op 5 december, toegetreden tot 
het Genootschap van Ouwe 
Knarren. Hij is de eerste in een 
rij van collega’s die de komende 
tijd de krant verlaten. 
 Dat zijn verder Joris Cammelbeeck, 
die half februari vertrekt, Frits van 
Veen (april), Hub. Hubben (na de 
verhuizing) en Martien Schurink  
(eind 2007). Ze maken gebruik van 
een mogelijkheid tot vervroegd uittre-
den  met behoud van 73 procent sala-
ris. Bij het vertrek krijgen de afzwaai-
ers een premie mee. 
 Peter van den Berg: ‘Eigenlijk stop 
ik officieel op 1 maart. Zit nu ruim 
drie jaar weer op Binnenland, daar-
voor Economie (bijna tien jaar 1995-
2004), Stad (tien jaar 1986-1995) en 
vijf jaar Binnenland (1980-1986). In 
totaal dus ruim 27 jaar. Het is nu niet 
al te spannend meer, zeker niet bij de 
laatste opmaak-VERNIELING.’  
 ‘De tijd op de krant was één groot 
feest! Veel collega’s zijn vrienden ge-
worden. Hoogtepunten: de Vondel-
straatrellen (maart ‘80), de Inhuldiging 
(april ‘80), de Bijlmerramp en de na-
sleep (oktober ‘92) vanwege de totale 
saamhorigheid op de krant. Ook: het 
bezoek aan Radio London in de zomer 
van ‘97 bij de dertigste verjaardag van 
het verdwijnen van de zender’. 
 ‘Dieptepunten? Vraag dat de collega’s 
maar!’ 
 ‘Na 5 december ben ik zeer druk: mis-
schien gaan verloofde en ik een stal ko-
pen in Zwitserland (voor in de zomer). 
Geen water, moeten we uit een beek 
halen; geen elektriciteit, dus zonne-
energie; windenergie, aggregaat; geen 

rioolafvoer, dus septic tank. Ik heb het 
druk als een klein baasje!’ 
 Joris Cammelbeeck: ‘Ik kijk met ple-
zier terug op bijna 28 jaar bij de Volks-
krant, vooral de twintig jaar op twee 
maanden na, bij Buitenland. Bij Forum 
moest ik in het begin erg wennen.’  
 ‘Ben na vut van plan een cursus 
Spaans te gaan doen, meer te bewegen, 
te aquarelleren en achterstallig lees-
werk in te lopen. Maar vooral hoop ik 
van rsi af te komen, waardoor ik al tien 
jaar wordt geplaagd. Was ook een be-
langrijke reden om ja te zeggen tegen 
vervroegde uitreding. Ik hoop ook mijn 
twee kinderen (17 en 19) meer te bege-
leiden bij hun studie.’  

19 december: Hesp  
Op dinsdag 19 december is er 
voor de liefhebbers weer de 
driemaandelijkse knarren-
borrel in Hesp. Vanaf 16 uur 
ongeveer.  
Tot dan.  

Petitie tegen gijzeling journalisten 
In een snelle actie heeft een aantal Vk-knarren vorige week een petitie mede-
ondertekend voor de vrijlating van Telegraaf-journalisten Joost de Haas en 
Bart Mos. De twee waren door de rechtbank in Den Haag gegijzeld omdat ze 
weigeren hun anonieme bronnen prijs te geven. Vorige week donderdag zijn ze 
vrijgelaten. 
 

 Yvonne Gnirrep stuurde de tekst van de petitie naar de redactie van de Volksknar 
ter verspreiding via de mailinglist. Verschillende collega’s hebben snel gereageerd.   

 Frits van Veen: ‘De regeling voor 
vervroegd pensioen vind ik heel aan-
trekkelijk, anders was ik er ook niet op 
ingegaan. Ik heb helemaal geen plan-
nen, word voorlopig ook geen lid van 
een golfclub, hoewel iedereen zegt dat 
ik anders verkommer en aan de drank 
raak. Ik verlang naar het dolce far ni-
ente dat me te wachten staat. Heer-
lijk.’ 
 ‘Sinds vier jaar zit ik nu op Binnen-
land. Een hoogtepunt vond ik mijn 
Haagse tijd (1998-2003).’  
 ‘Dieptepunt was mijn reis voor Bui-
tenland naar Saoedi-Arabië, toen de 
Golfoorlog zou uitbreken. Lockefeer 
vond om allerlei redenen dat ik daar-
heen moest. Zo kwam ik in de woes-
tijn terecht, terwijl ik geen lichtkogel 
van een gillende keukenmeid kon on-
derscheiden. En het gasmasker dat ik 
moest dragen tijdens de Scud-
aanvallen, liet aan alle kanten lucht 
door.’  
 Hub. Hubben: 'Het regelen van de 
verhuizing naar het nieuwe gebouw 
wordt mijn laatste kunstje bij de krant. 

Na 36 jaar is het welletjes. Mooiste 
troost: ik heb de hoogtijdagen van de 
krant mogen meemaken’.  
 ‘Ook privé gaan we verhuizen: van de 
Amsterdamse binnenstad naar een af-
gelegen plek in de Ardennen. Wat we 
daar gaan doen? Niet veel, maar de bi-
bliotheek gaat mee, dat scheelt.’ 
 Martien Schurink: ‘Mijn persoon 
misstaat enigszins in de galerij der ou-
de knarren. Ik stop er pas mee per 31 
december 2007, op mijn 62ste (plus 
acht maanden). De Volksknar kan dus 
nog wel even wachten, of niet?’  
 Nico Goebert gaat ook, maar dat wil 
hij nog niet  weten. 
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‘Ik zorg voor iemand van 
wie ik hou, dat scheelt’, 
merkt collega Gerard van 
den Boomen droogjes op in 
de documentaire die RKK 
zondagavond 26 november 
uitzond over hem (83 jaar) 
en zijn vrouw (90) die haar 
geheugen kwijt is. ‘Ik hou al 
63 jaar van deze dame’, zegt 
hij ook, ‘dat heb ik niet ver-
leerd’. En zij in een helder 
moment: ‘Ik ben nog steeds 
verliefd op hem’. 
 In veertig minuten laat de 
documentaire zien met hoe-
veel zorg en aandacht Van 
den Boomen zijn vrouw de 
dag door helpt.  
 De film wekt ontroering —
en bewondering tevens voor 
een man die na een grote journalistieke 
carrière zijn onuitputtelijke energie nu, 
binnen de muren van zijn huis, besteedt 
aan zijn geliefde.  
 Waar een ander allang een verpleeg-
huis had ingeschakeld, verzorgt Van 

den Boomen zijn hulpbehoevende 
vrouw alsof het zijn dagelijks werk is -
en dat is het. Hij laat het zien, zonder 
gêne en zonder pathos. 
 ‘Ik ga er niet zwaar onder gebukt, al-
leen maken we geen plannen meer. 

Volgend jaar mei zijn we 
zestig jaar getrouwd en 
dat hoop ik mee te ma-
ken. Alleen weet ik niet 
of we dat halen. Ik ben 
ongeduldig van aard, nu 
leer ik geduld te hebben -
en mijn zegeningen te tel-
len.’ 
 Hij heeft zijn werkka-
mer —hij schrijft nog al-
tijd— op de overloop in-
gericht, zodat hij haar de 
hele dag in de gaten kan 
houden. Krijgt veel hulp 
van de kinderen. ‘De zorg 
valt mij zwaar,’ bekent 
Van den Boomen ook, ‘ik 
probeer meer hulp in te 
schakelen’.  
 ‘Ze is heel dicht bij me, 

maar toch neem ik afscheid van haar;
we kunnen niet meer communiceren.’  
De documentaire laat zien hoe hij zorg-
zaam haar naar bed brengt. Welterus-
ten. Nachtkus. 
 Mooier kan niet.                           JqJ 

Gerard van den Boomen en zijn vrouw, beeld uit het programma Kruis-

punt van de RKK, 

Gerard van den Boomen in documentaire van RKK’s Kruispunt 

‘Ik hoop ons 60-jarige huwelijk nog mee te maken’ 

Zondag 26 november is Cri Stellweg over-

leden. Ze was 84 jaar oud. Van 1961 tot 

1987 verschenen haar columns twee keer 

per week in onze krant. Haar bijdragen 

lagen lezers en lezeressen ‘na aan het 

hart’, zeggen hoofdredactie en redactie in 

een rouwadvertentie op 28 november. Ze 

was, aldus de tekst, ‘een oorspronkelijke 

en eigenzinnige geest’ en ze heeft ‘een 

niet uit te wissen stempel op de krant ge-

drukt’. Voor Ad Overeem is Cri Stellweg 

altijd Saartje  Burgerhart gebleven. Hij 

schreef onderstaande bijdrage. 

 
 Daags voor de rouwadvertentie, maakte 
Kees Fens de lezers van de krant in een 
‘Postuum’ scherp duidelijk wie Cri Stell-
weg was en wat zij bij lezers en redactie 
teweeg bracht. ‘Ze was’, schreef Fens de 
‘grootmeesteres aan het hof van koningin 
Behaagziek’. Ze maakte ‘van bijna alles 
een vrolijk brei- of haakwerkje’. Haar 
werk, zegt Fens, was van een ‘verfris-
sende nuchterheid en common sense'.  
 En in een meesterlijke zin: ‘Ze verzweeg 
met graagte weinig van haar leven’. 

Cri Stellweg bleef altijd  
‘Saartje’ voor Overeem 

 Maar Fens stelt ook vast dat binnen de 
krant, met het vorderen der jaren meer 
weerstand tegen haar rubriek ontstond. 
De ‘hoffelijk opgehouden paraplu’ van 
de hoofdredactie zorgde ervoor dat ze 
‘zelf kon besluiten te stoppen toen ze 
65 jaar werd’. Ze besefte ook: ‘Ieder-
een wordt ingehaald’. 
  
Geen conflicten 
Tussen 1961 en 1974 is ruwweg meer 
dan de helft van Saartjes productie via 
mijn handen in de krant gekomen. Dat 
verliep gladjes. Héél soms moesten we 

in telefonisch overleg wat bijsturen, 
maar daar bleef het bij – geen conflic-
ten. 
 Wat na 1974 voor mij overbleef, was 
een waardevol persoonlijk contact. Te-
lefonisch. De krant, haar werk en onze 
privé-zaken waren gespreksonderwer-
pen. Na het overlijden van haar man in 
1992 en mijn vrouw in 1993, wisselden 
we vaak onze ervaringen uit - we had-
den daar wel behoefte aan. 
  

Kerstkaart 
In het afgelopen voorjaar kwam Saartje 
me licht verwijtend vragen waarom ze 
mijn jaarlijkse Kerst- en Nieuwjaars-
kaart niet had gekregen. ‘Was er wat?’ 
Nee, er was alleen maar een domme 
poging van mijn kant om de stroom 
seizoenswensen in te dammen. Ik 
wachtte nu eens af wie schreef, in 
plaats van zestig of zeventig relaties 
met mijn initiatief tot terugschrijven te 
dwingen. 
 Dat had ik tegenover Saartje niet moe-
ten doen. Zeker niet omdat me duide-
lijk werd dat haar gezondheid sterk 
achteruit was gegaan.  
 Ik nam me voor vaker met haar te bel-
len. Dat heb ik niet gedaan. Jammer. 

 

Ad Overeem  


