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Nico Goebert: ‘Wereldtijd gehad bij de krant’ 

 

e-mail: volksknar@gmail.com 

Hij heeft het zelf eerst niet willen toege-

ven, maar Nico Goebert gaat de krant 

toch verlaten, eind april, na 31 jaar. Jan 

van Capel herinnert zich hem nog als 

voetballer: keihard maar sportief. 
 

Eind vorig jaar hadden we terloops al ver-
meld dat Nico Goebert ook de krant zou 
verlaten. Toen wilde hij het nog niet toe-
geven, nu wel: ‘Ik ga echt niet huilen 
hoor in dat krantje van jullie. Maar een 
beetje weemoed voel ik wel.’  
 ‘Het gekke is: ik was het echt niet van 
plan, maar eind vorig jaar overviel me het 
gevoel: 31 jaar bij de Volkskrant, de helft 

van mijn leven, dat is het wel. Genoeg is 
genoeg. Er zijn leukere dingen te doen 
dan het maken van een cross mediale ui-
ting samen met KPN. Stukkies schrijven 
had ik nog heel lang kunnen doen, maar 
vanaf 24 april laat ik het over aan ande-
ren. ‘ 
 ‘Ik heb echt een wereldtijd gehad bij de 
Volkskrant: de eerste vier jaren bij Eco-
nomie, toen in Den Haag, daarna als chef 
Nacht. En natuurlijk de laatste vier jaar 
als verslaggever terug op Economie.’ 

 ‘Maar nu ga ik fietsen, de sportschool 
plat lopen, veel naar de kroeg en mis-
schien tussendoor ook nog een dag of wat 
in de week wat nuttigs doen. Ik zal ze wel 
missen, mijn dierbare collega's die zich 
het schompes werken, terwijl de miljoe-
nen van de zaak in het donker worden 
weggehaald door de ratjes van Apax cs. 
Ik wens ze alle sterkte.’ 
 Nico heeft op Financiën samengewerkt 
met Jan van Capel. Die herinnert zich zijn 
collega ook als sportman. 
 ‘Hij voetbalde. In zijn Amsterdamse tijd 
in ieder geval bij RKSV De Meer in Am-
sterdam-Oost. Je kon beter mét hem spe-
len dan tegen hem. Nico was in het veld 
een kruising tussen Jaap Stam en Theo 
Lazeroms. Een beetje een tank dus. Wel 
in het sportieve hoor.’ 
 ‘Opvallend waren zijn reusachtige, iet-
wat kromme benen. Nou ja, ietwat... ‘ 
 ’Nico heeft heel wat jaren meegespeeld 
in het elftal van de Volkskrant-redactie. 
Ook was hij als financieel redacteur actief 
in de befaamde Moneymatch, waarbij fi-
nanciële journalisten het jaarlijks opna-
men (en nog altijd opnemen) tegen direc-
teuren uit het bedrijfsleven. Deze wed-
strijden werden gespeeld op historische 
velden zoals het Olympisch Stadion en op 
het hoofdveld van Ajax in de Meer.’  
 ‘Toch is hij een eenvoudige jongen ge-
bleven.’ 

Je leest nog weleens wat in een buurtkrantje. Maar dat gaat 
meestal over fietsenrekken en parkeervergunningen. Deze keer 
was het anders. In Natuur & Milieu in Amsterdam Oud-Zuid 
2007. Een groot verhaal: Bomen of auto's?Auteur: Willem Kui-
pers. Hij was 25 jaar redacteur van de Volkskrant (Binnenland, 
Kunst, Cicero). Is bezig aan een nieuwe roman (na De werk-
plaats, 2004).  
 Willem woont in Amsterdam Oud-Zuid, vlakbij het Hilton 
Hotel aan de Apollolaan. Hij is verrukt geraakt van de bomen-
pracht in zijn buurt en wil dat graag zo houden. Zoals hij dat 
ervoer toen de straten tijdens de jaarwisseling weer opvallend 
leeg van auto's waren. ‘Automobilisten willen parkeerplaatsen, 
geen bomen, ik weet het en ik ben niet tegen parkeerplaatsen 
(en zelfs niet tegen auto’s), maar ik wil bomen, desnoods tegen 
de verdrukking in, op elke plek in de stad.’ 
 Hij vindt zo'n autoloze periode een zegen. ‘Maar ik heb me 
wel eens afgevraagd wat de iepen rond mijn huis ervan vinden. 
Zouden zij ook genieten van de ruimte die het vertrokken blik 
achterlaat? Ik kan er slechts naar raden, want zo ver als prinses 

Irene, die met de bomen spréékt, ben ik nog niet.’ 
 ‘Ik ben maar een eenvoudige jongen van de gestampte pot, 
niet opgegroeid in parken en paleizen’, liet hij weten, maar on-
dertussen. ‘Voor de Europese mens symboliseert de boom nog 
steeds het leven, het leven dat óns aangaat en waarover wijzelf 
iets te zeggen hebben, hoewel het, ondanks al onze kennis, ten 
diepste aan ons begrip ontsnapt, de groei, de bloei, het sterven - 
processen waarvan de moderne, technologische mens niet wil 
weten, omdat hij in zijn waanwijsheid meent oppermachtig te 
zijn achter z’n knoppen en knopjes.’ 
 
 Zijn slotakkoord: ‘We zouden de boom heilig moeten verkla-
ren, vooral als hij oud en der dagen zat is, en elk moment, 
zwaar van geschiedenis, ter aarde kan storten. We zouden elke 
boom, te beginnen in Amsterdam, van een bordje moeten voor-
zien, waarop, net als bij een kunstwerk in het museum, de 
naam van z'n schepper staat. Als we tenminste nog weten wie 
dat is.’ 

Han van Gessel 

Willem Kuipers wil bomen, veel bomen in de stad 

‘Eenendertig jaar, de helft van mijn leven, dat is het wel’ 

‘Als voetballer kruising 
tussen Jaap Stam  
en Theo Lazeroms’ 
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Zo sprak Peter van den Berg bij zijn af-

scheid tijdens het feest op zaterdag 10 

maart in de Wibautstraat. 

 
In de ruim 26 jaar dat ik in dit gebouw 
heb gewerkt, heb ik collega’s leren ken-
nen en een krant meegemaakt waarbij de 
saamhorigheid altijd vooropstond. Ge-
ruchtmakende kranten zijn er gemaakt in 
die periode. De Vondelstraat-rellen, de 
beste krant uit de Volkskrantgeschiedenis 
op 30 april 1980 na de inhuldiging van 
Beatrix. De vele verkiezingsavonden, de 
demonstraties tegen de kernraketten in het 
midden van de jaren tachtig, de overwin-
ning van Oranje tegen de Oosterburen op 
21 juni 1988 en het daarop volgende Eu-
ropese Kampioenschap. De  Bijlmerramp 
in 1992, toen veel collega’s spontaan naar 

dit gebouw snelden om hand- en span-
diensten te verlenen, de extra noodeditie 
op 20 maart 2004 (een zaterdag) bij het 
overlijden van prinses Juliana. De Volks-
krantredactie als een grote familie, zoals 
in het najaar nog bleek tijdens het wilddi-
ner in de Hoop.  
Ik dank die familie voor het incasserings-
vermogen, de vergevingsgezindheid, het 
geduld en tolerantie jegens mij. Want 
misschien had ik soms wel last van een 
oppositionele gedragsstoornis, zoals dat 
tegenwoordig in bepaalde kringen wel 
wordt genoemd.   
 
‘Werk is niet leuk, anders hadden we het 
wel leuk genoemd’, sprak Gijs van den 
Heuvel op 10 oktober 2006 (een dinsdag) 
om 20.57 uur in een café. Hij had deels 

gelijk. Want soms viel dat werk bar tegen, 
bijvoorbeeld (…) bij de zoveelste schijn-
baar totaal onnodige opmaakvernieuwing 
in een paar jaar.  
 
Gelukkig heb ik nog net niet meegemaakt 
dat de kop de Volkskrant geheel naar de 
onderkant van de voorpagina verhuist. 
Dat zou zo maar kunnen gebeuren, als bij-
voorbeeld uit onderzoek van het Britse 
dagblad The Guardian blijkt dat veel jon-
geren de krant steeds vaker ondersteboven 
lezen.  
Maar veelal was het werk juist wel leuk. 
Dat was vooral te danken aan jullie, de 
collega’s. De saamhorigheid van de hele 
Volkskrantfamilie. Die saamhorigheid is 
het sterkste wapen van de Volkskrant en 
die moeten we koesteren.  

Joris Cammelbeeck: ‘Afscheidsritueel stelt de achterblijvers gerust’ 

Het afscheidslied op het feest van zater-

dag 10 maart was geschreven door Wilma 

de Rek, op de wijze van Dani California 

van The Red Hot Chili Peppers 
 
 
Oude Wibaut, vieze vuile rommel 
Goor tapijt en last van het gestommel 
Slechte airco, lift altijd kapot 
Dit gebouw is helemaal verrot 
 
Nu zijn we weg en willen wij weer terug 
Lopend of kruipend of desnoods op de ruhuug 
 
Oude Wibaut, geen straat maar meer een snel-
weg 
Altijd sirenes en politie onderweg 
Op de zaal een en al kabaal 
En maar schreeuwen en vloeken allemaal 
 
Nu zijn we weg en willen gauw weer teruhug 
Lopend of desnoods op de ruhug 
 
In de Wibaut was het fijn 
Nu is alles van design 

Het is roze, oranje rood 
Van die loopbrug val je dood 
Doood 
Doood 
 
In de INIT is alles van glas 
Iedereen weet of je er wel was 
Ja we zien nu alles van elkaar 
En wat zit die hoofdredactie raahaar 
 
Als vissen zitten ze daar in een kohom 
Ze kijken schichtig in het rond 
 
In de Wibaut was het fijn 
Nu is alles van design 
Het is roze, oranje rood 
Van die loopbrug val je dood 
Doood 
Doood 
 
We willen terug ja we willen terug  
En graag een beetje vlug ja vlug 
We willen terug we willen terug 
En heel vlug  
 

Op de loopbrug kijk je zo naar Pieter 
Kijk hem zwoegen, weer gesodemieter 
En wie zien we daar solliciteren 
Ach, die stakker gaat het weer proberen 
 
We halen broodjes op de nulde verdieping 
Die zijn heel duur maar wel goed 
Ja wel goed 
Heus wel goed 
 
In de Wibaut was het fijn 
Nu is alles van design 
Het is roze, oranje rood 
Van die loopbrug val je dood 
Doood 
Doood 
 
Ja wat was het reuze fijn 
Om hier knus bijeen te zijn 
Want we hielden van elkaar 
En nu zitten we dus daar 
 
Daahaar 
Daahaar 
Daahaar 

‘Nu zijn we weg, en willen gauw weer teruhug’ 

Peter van den Berg: ‘Die saamhorigheid moeten we koesteren’ 

Zo sprak Joris Cammelbeeck. 

 

Met pensioen gaan is van alles, maar ook 
een ritueel. 
De aanstaande pensionado is vooral bezig 
met de vraag hoe hij de zaak kan flessen 
in Spanje of  een ander buitenland. Nog 
op de werkvloer of in de tram wordt hij 
keer op keer aangesproken door bekende 
en minder bekende collega’s. Met een 
zorgelijke blik stellen ze vragen als ‘hoe 
lang nog’ of ‘heb je al plannen’. Je geeft 
steeds trouwhartig antwoord op de eerste 
vraag, die het makkelijkst is te beant-
woorden. 
Op de tweede vraag, die een existentiële 

lading heeft, antwoordt je aanvankelijk 
naar waarheid: geen. Maar zoals een 
machteloze patiënt kom je er snel achter 
dat je de bezorgde vragenstellers op hun 
gemak moet stellen. Niet jij bent het on-
derwerp van die klemmende vraag naar 
een plan, maar de vragensteller die zich 
radeloos afvraagt wat hij of zij in jouw 
schoenen zou doen. Dus goede raad is 
duur en je geeft het antwoord waarvan je 
hoopt dat de vragensteller het  bevalt. 
Als je dat door hebt, is met pensioen gaan 
een makkie. 
Jij gaat weg en je collega’s zijn dolgeluk-
kig dat ze mogen blijven. Omdat je ant-
woord nergens naar lijkt of zo krankzin-

nig is dat de geprangde vrager liefst nog 
jaren na zijn virtuele pensioen wil wer-
ken.  
Kortom door zich aan een ritueel te on-
derwerpen heeft de aanstaande pensiona-
do een win-win-situatie geschapen, waar-
aan de eerste de beste manager een bonus 
van enkele miljoenen overhoudt.(…) 
 
Denk niet dat mijn vlucht in een verhan-
deling over dit ritueel wordt ingegeven 
door een gebrek aan emoties. Die zijn er 
meer dan ik jullie wil aandoen. Een hui-
lende journalist van bijna 60 jaar, dat is 
geen gezicht. Ik zal jullie in de gaten hou-
den vanaf mijn wolkje in Naarden. 


