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Jan Bank (67) is met pensioen bij de uni-

versiteit van Leiden. Hij begon zijn loop-

baan bij de Volkskrant in het begin van de 
roerige jaren zestig. Hij is vooral bekend 

geworden door zijn televisiecommentaren 

bij gebeurtenissen rond het koningshuis, 

maar wij herinneren hem nog steeds als 

Volkskrant-collega.  
In dit eerste deel van het interview vertelt 

hij vooral over zijn Volkskrant-verleden. 
Het koningshuis komt aan bod in deel 2.  

Als interviewer  moet ik erbij vertellen dat 

Jan een dierbare neef van mij is, die mij 

bovendien indertijd  bij de krant heeft ge-

haald. 
 
Jan Bank is geboren in Amsterdam. Na 
een korte periode in Bussum verhuisde hij 
terug naar Amsterdam, waar hij de gym-
nasiumopleiding aan het Ignatius College 
volgde en geschiedenis ging studeren. 
Toen een loopbaan bij de Volkskrant, ver-
volgens aan de universiteiten van achter-
eenvolgens Groningen, Utrecht, Rotter-
dam, Leiden en nu weer Amsterdam (als 

speciaal project bij de vakgroep Geschie-
denis). Hij is getrouwd met Truusje Mid-
delhoff, de ex-vrouw van Peter van Bue-
ren. 
 Jan was in zijn Volkskrant-tijd een van de 
inspiratoren van de nieuwe beweging bij 
de krant. Met Ferd. Rondagh, Harry Loc-
kefeer, Henk Huurdeman, Martin Ruyter 
en anderen. 
 Maar hij was ook een dankbaar doelwit 
voor practical jokes. Zo kreeg hij kort na 
zijn aantreden te horen dat de BVD meer 
van hem wilde weten. Jan had net een 
connectie met de Joegoslavische Nena. 
Jan Heinemans bedacht de grap. Bram 
Brakel belde vanuit een net geïnstalleerde 
werkcel met verdraaide stem als BVD’er 
naar Jan. Die moest met twee kranten on-
der zijn arm (de Volkskrant en Het Pa-
rool) aan de overkant verschijnen voor 
een ondervraging (iedereen voor de ra-
men) - totdat Cees Gloudemans hem uit 
zijn lijden verloste.  
 Reactie van Jan nu: ‘Daar heb ik absoluut 
geen hartzeer van overgehouden. Er wer-

den voortdurend grap-
pen uitgehaald. In mijn 
geval had het te maken 
met het feit dat ik een 
Joegoslavische vrouw 
had leren kennen. Het 
was een grap van Jan 
Heinemans. Of Gerard 
Pâques, dat kan ook. 
Maar die BVD-agent 
was fake, het was de 
rechtbankverslaggever 
van Het Parool. Daar 
zijn nog foto’s van ge-
maakt. Het was een 
soort ontgroening. Je 
moest met Jan Heine-
mans altijd oppassen.’ 
 
Bevalt het pensioen? 
 ‘Zeer. Het valt me op hoe snel ik de un-
versiteit achter mij heb gelaten, althans de 
regelingen en de organisatiedingen. Wat 
ik mis, is de omgang met studenten. Je 
hebt als docent telkens te maken met nieu-
we generaties die je uitdagen. Het onder-
zoek gaat gewoon door. Ik ben nu aan de 
Universiteit van Amsterdam bezig met het 
onderzoek naar de beschrijving van de ge-
schiedenis van de godsdienst in Europa 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik zie 
geen wezenlijke veranderingen in het pa-
troon waar ik ook eerder mee bezig was.’ 
 
We beginnen bij het begin. Je geboorte. 
 ‘Dat was op 10 mei 1940. Oorlogsdag. Ik 
ben geboren in het Onze-Lieve-
Vrouwengasthuis in Amsterdam, maar 
daar was haast bij, want dat ziekenhuis 
was aangewezen als een van de ziekenhui-
zen waar de gewonden van de Grebbeberg 
moesten worden ondergebracht. Ze waren 
al begonnen met ontruimen. Mijn moeder 
heeft geluk gehad. Die had een medische 
indicatie. 
  
 ‘Toen ik was aangegeven, viel er een 
bom op de Blauwburgwal, een van de 
weinige bommen die op Amsterdam ge-
vallen zijn. Niemand was zijn leven zeker, 
daarom moest ik de nooddoop toegediend 
krijgen. Roomse regels: in tijd van nood 
mag en moet iedereen dopen. Dat was aan 
de orde. Kort daarna zijn mijn ouders naar 
Bussum verhuisd.’ 

Heb je nog oorlogsherinneringen? 
 ‘Het bombardement op hotel Jan Tabak, 
dat door de Duitsers was geconfisqueerd. 
Dat was toch wel een ervaring. Het ver-
houdt zich niet tot de jodenvervolging, 
maar ik heb het wel meegemaakt. De hon-
gerwinter heb ik ook meegemaakt. Maar 
het ergste was dat mijn moeder een keer 
als burger-gijzelaar werd opgepakt. Ze 
heeft toen voor het vuurpeloton gestaan. 
Dat is wel goed afgelopen, maar het zit 
nog steeds in mijn kop. Dat zijn onuitwis-
bare herinneringen.’ 
 
Dan je studietijd. 
 ‘Ik ben opgegroeid in de Van Baer-
lestraat. Ignatius College en daarna Tho-
mas, de katholieke studentenvereniging. 
Dat lag natuurlijk in de verwachting. Mijn 
vader was daar ook lid van. Zo ging dat.’ 
 
Waarom de journalistiek in? 
 ‘Toen ik besloot geschiedenis te gaan stu-
deren, wilde ik al in de journalistiek. Ik 
was op het Ignatius College altijd met 
krantjes bezig geweest. Daar leerde ik Ton 
Regtien kennen en niet te vergeten Tho-
mas Lepeltak. Toen ik geschiedenis ging 
studeren, had ik dat voor ogen, niet zozeer 
het onderwijs.  
 ‘Toen heb ik in 1959 een brief geschre-
ven aan Lücker. Ik kreeg een briefje terug 
van Ferd. Rondagh, die dat wel een inte-
ressant idee vond. Je had toen een stads-
pagina, waar ook allerlei universitair 
nieuws op kon.’ 

Oud-collega Jan Bank kijkt terug op zijn tijd bij de krant 

‘Bij Manus heb ik het vak geleerd’ 

Jan Bank eind 2005 in gesprek met Ferd. Rondagh.           Foto: Jacques de Jong 
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 ‘Ik vond het leuk om te schrijven. Het 
was meer een beroepsperspectief dan dat 
ik er een ideologisch tintje aan wilde ge-
ven. Dat kwam later. De eerste keer dat 
het mij niet om zakcenten ging, was toen 
de grote veranderingen in het studenten-
bestaan duidelijk werden. Dat was ook de 
periode van de studentenopstand in 
Frankrijk. Toen las ik iets over een stu-
dentenvakbeweging. Daarover heb ik ge-
schreven in het Thomas-blad Essedum en 
ook in De Nieuwe Linie, het blad van Ge-
rard van den Boomen. Daaruit is de Stu-
dentenvakbeweging van Ton Regtien 
voortgekomen. Zo is het gaan rollen. 
 ‘Ik wilde niet de geijkte weg volgen. In 
die tijd had het leraarschap met geschie-
denis geen sterk beroepsperspectief. Dat 
is nu anders. Met de journalistiek had ik 
wel wat.’ 
 
Maar waarom de Volkskrant? Je was 
toch gepredestineerd voor De Tijd? 
 ‘Dat is zo, maar De Tijd was bezet. Dan 
kun je wachten tot daar een vacature is, 
maar dat deed ik niet. Toen ben ik naar de 
Volkskrant gegaan. Dat bleek achteraf een 
gouden greep.  
 ‘De Volkskrant was op dat moment, be-
gin jaren zestig, bezig nieuwe redacteuren 
aan te trekken. Rondagh was er al, Locke-
feer kwam, Henk Huurdeman, Martin 
Ruyter. Je kreeg een nieuwe generatie van 
journalisten die geen duidelijke banden 
hadden met de katholieke arbeidersbewe-
ging en die eigenlijk met elkaar hetzelfde 
beleefden. En daar wilden ze in de Volks-
krant uiting aan geven.  
 ‘Achteraf zeg ik: ik heb het bij de Volks-
krant veel leuker gehad dan ik het bij De 
Tijd zou hebben gehad. Daar was nog een 
hele autoritaire hoofdredactie, zeker Van 
der Kallen. De veranderingen bij De Tijd 
kwamen jaren later, met Paul Witteman, 
Suzanne Piët, Maarten de Vos en Peter 
van Bueren. Maar daar lukte niet wat bij 
de Volkskrant wel is gelukt.’ 
 
Je bent begonnen op de redactie Bui-
tenland. 
 ‘Dat was een hele goede leerschool. Bij 
Manus van Wordragen. Daar kreeg je het 
vak te leren. Hij had wel een duidelijke 
houding tegenover academici. Die schre-
ven volgens hem alleen maar lullappen. 
Die werden dan voor je ogen verscheurd 
en in de prullenbak gesmeten. En dan kon 
je opnieuw beginnen. Je leerde op aantal-
len woorden schrijven. 
‘Manus vond mij super-links. Dat was ik 
natuurlijk helemaal niet, maar vanuit zijn 
perspectief was vooral de oorlog in Viet-
nam een punt van scheiding der geesten. 
Toch waren er duidelijke verschillen, die 
hadden ook te maken met generatiever-
schillen.  

 ‘Dat gold voor veel meer mensen bij de 
krant. Dat heeft Lockefeer op zijn manier 
ook ervaren. Je moest geen kapsones heb-
ben. Zo van: daar komen de academici 
aan, die zullen wel even vertellen hoe het 
moet. Ze werden in de krant ook pontifi-
caal met hun titel vermeld: drs. H. Locke-
feer, drs. Ferd. Rondagh en drs. J. Bank. 
Ik zie het achteraf meer als een ontgroe-
ning.’ 
 
Toen de redactie Binnenland. 
 ‘Ferd. wilde mij naast zich hebben. Daar 
was ook alle reden voor, want de jaren 
zestig braken aan. Die moesten worden 
geduid. Dat kon niet in één keer. Toen 
ben ik eerst overgeplaatst naar de redactie 
Binnenland. Ik kwam terecht in de ploeg 
die geleid werd door Ed Bente.  
 ‘Ik bewaar achteraf niet zozeer herinne-
ringen aan de tegenstellingen met Manus, 
maar veel meer aan werk op zo’n nachtre-
dactie. Het zakken van de krant, het 
wachten op berichten die nog in de stads-
editie mee moesten, het gezamenlijk ver-
trek naar de Heineken Brouwerij waar bij 
de portier altijd een biertje te krijgen was, 

en soms bij iemand verder afzakken. Dat 
halve of hele bohémien-bestaan zit nog 
veel meer op mijn netvlies.’ 
 
Maar je kwam uiteindelijk op de on-
derwijsredactie. 
 ‘In 1967 studeerde ik af en toen werd ik 
fulltime redacteur. Toen was de studen-
tenrevolte al aan de gang. De redactie 
kreeg meer voor haar kiezen, bijvoorbeeld 
de ‘middenstukken Ten Geleide’. Ferd. 
zocht uitbreiding. Die kwam later in de 
persoon van Maria Hendriks. Het net van 
studentencorrespondenten werd uitge-
breid. Er viel dus wel wat te regelen. 
Frank van Vree heeft dat allemaal uitge-
breid beschreven.’ 
 
De Maagdenhuisbezetting.  
 ‘Daar heb geleerd dat bij die acties - dat 
gold ook voor de kunstenaarsacties -  voor 
sommigen het symbolische moment veel 
sterker telt dan de reële grieven van des-
tijds. Wij hadden in ons commentaar re-
delijk genuanceerd gesproken over de reë-
le grieven, terwijl Daniël de Lange meer 
was gericht op: dit is het signaal, nu ge-
beurt het. De dag na het commentaar 
kwam Daniël de Lange met een stuk 
waarin de Maagdenhuisbezetting symbo-
lische waarde werd toegekend. Dat heeft 
ze natuurlijk ook altijd behouden. Wij wa-
ren ervan overtuigd dat Belinfante en 

Samkalden ook niet de beroerdsten waren 
als sociaal-democraten, maar dat geluid 
werd overstemd door die symboolfunc-
tie.’ 
 
Volgende hoofdstuk in je Volkskrant-
carrière: je tv-recensies. Om je proef-
schrift te kunnen schrijven. 
 ‘Er waren meer redenen. In de eerste 
plaats was er de vijfjarentermijn. Om de 
vijf jaar konden we wat anders gaan doen. 
Bovendien kwam Ferd. in een wat slech-
tere periode. Dat was zo rond 1972. Dat 
leverde ook onderling spanningen op.
Toen ging Cor de Groot met pensioen en 
het correspondentschap in Rome kwam 
vrij. Daar heb ik me voor gemeld. Dat 
ging niet door in verband met de bezuini-
gingen. Vervolgens kwam de tv-kritiek in 
zicht, want ook bij Lambiek Berends eiste 
de revolutie haar tol. Ik ben dat toen gaan 
doen, ook inderdaad om mijn proefschrift 
te kunnen schrijven.  
 ‘Ik heb dat anderhalf jaar gedaan. Ach-
teraf zeg ik: je wordt op die plek meer dan 
elders gelezen. En ik moest behalve over 
Brandpunt en Achter het Nieuws ook 
schrijven over Mies Bouwman en de Ba-
rend Servet-show. Dat was toch aardig. 
Bovendien kwam je in contact met het 
wereldje in Hilversum. Dat was ook wel 
weer leuk. Ik heb later veel nut gehad van 
die introductie in de omroepwereld. 
 ‘Het schrijven van dat proefschrift viel 
wat tegen. Ik kreeg in die tijd ook een 
zoon en die vereiste nogal wat aandacht. 
Dus van studeren overdag kwam niet zo-
veel. Dat bleek een illusie.’ 
 
Later ben je nog lid geworden van de 
Raad van Beheer en Advies, ons stich-
tingsbestuur. 
 ‘Dat is me goed bevallen. Ik heb dat tien 
jaar gedaan. Ik heb de laatste jaren van 
Van der Pluijm meegemaakt en de komst 
van Harry Lockefeer. Ik heb de opvol-
gingsperikelen meegemaakt en de grote 
vraag van de fusie tussen Perscombinatie 
en Elsevier. 
 
 ‘Het aardige vond ik dat zo’n stichting 
ideële waarden vertegenwoordigt en daar-
mee toch ook een andere bedrijfscultuur 
had dan de huidige. Bovendien deed een 
hoofdredacteur daar ook echt pogingen 
om de eigenaren bij de ontwikkeling van 
de krant te betrekken. Dat was heel goed.  
 ‘De grimmigheid die je soms tegenkwam 
bij andere kranten die gingen veranderen, 
is bij de Volkskrant altijd wel vermeden. 
Er zijn natuurlijk wel conflicten geweest, 
maar in het algemeen zijn die goed afge-
lopen. Dat heeft misschien ook te maken 
met een type als Van der Pluijm, die nooit 
de boel op de spits dreef en ook altijd heel 
erg goed zijn krant afdekte. Ja, dat waren 
goede tijden.’ 

Han van Gessel 
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‘Maagdenhuis voor 
velen symbool van 
studentenrevolte’ 


