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Afwisselende  
open dag 
in INIT-gebouw 
 
PCM had werk gemaakt van de open 
dag in het INIT- gebouw voor familie 
en bekenden van de medewerkers, za-
terdag 2 juni. Driehonderd belangstel-
lenden waren eropaf gekomen, maar 
van drukte was weinig te merken, 
doordat iedereen zich verspreidde 
over de gigantische ruimten in het ge-
bouw. Het bedrijf had duidelijk zijn 
best gedaan om iedereen een aangena-
me dag te bezorgen. 
 
 Op de benedenverdieping had d’Licious 
een restaurant ingericht, met veel lekke-
re dingen, van koffie tot en met warme 
maaltijd. Maar er was ook een poppen-
kast voor de vele kinderen die waren 
meegekomen. 
 NRC, Trouw, de Volkskrant en de com-
merciële afdelingen hadden verder alle-
maal hun eigen activiteiten. 
 In een van de redactielokalen van de 
Volkskrant gaf Jos Collignon een work-
shop cartoon tekenen. Wim de Jong 
maakte zijn gehoor duidelijk hoe je een 
column in elkaar moet steken. Hij ge-
noot die dag de primeur van een tv-
recensie op de voorpagina: de fake van 
de nier-verloting bij BNN was het ge-
sprek van de dag. Historische televisie, 
concludeerde Wim de Jong. Kai van Ek 
van de fotoredactie liet haar publiek zien 
hoe ’s avonds gewikt en gewogen wordt 
over de keuze van de foto’s voor de 
krant van de volgende morgen. 
 Later op de dag volgde ook een Volks-
krant-quiz, met tien vragen waarop Pa-
rool-redacteur Wilfried van de Bles 
meer wist te antwoorden dan enkele ou-
weknarren van de krant zelf. 
 
Bij de foto’s.  
Rechtsboven: Gerard van den Boomen en Jan 
van Capel, twee voormalige chefs Nacht in de 
nieuwe, cirkelvormige newsroom van de re-
dactie, voor een wand van tv-schermen. 
 

Daaronder: André Roelofs en zijn vrouw Dan-
ny nemen deel aan de workshop cartoon-
tekenen van Jos Collignon. Pieter Broertjes 
luistert. 
 

Rechtsonder: Twee kritische geesten ontmoe-
ten elkaar: Wim de Jong en Peter van Bueren. 

 
Foto’s: Jacques de Jong 
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Jan Bank heeft na zijn Volkskrant-periode 
heel wat geschiedeniswerk gedaan. Aan 
tal van universiteiten, maar ook voor de 
televisie. Vooral bij koninklijke gelegenhe-
den. Deel 2 van het interview met Jan.  
 
Hoe is die relatie van jou met het ko-
ningshuis eigenlijk begonnen? 
 ‘Toen ik in 1988 in Leiden hoogleraar 
werd, studeerde Willem-Alexander daar 
geschiedenis. Voor zijn komst was de re-
gel uitgevaardigd dat we voortaan bij 
schriftelijke tentamens - waarvan de uit-
slagen openbaar op de borden werden op-
gehangen - niet meer namen zouden noe-
men, maar slechts collegekaartnummers.  
 ‘In het tweede jaar is besloten dat hij ook 
een aantal colleges privé zou krijgen, on-
der andere over de moderne vaderlandse 
geschiedenis. Op zichzelf leek dat een pri-
vilege, maar dat was het eigenlijk niet. 
Omdat de student niet meer in een zaal, 
maar rechtstreeks tegenover de hoogleraar 
zit, zijn dat veel intensievere colleges dan 
die hoorcolleges. Dan ontstaat er natuur-
lijk ook een band. Je zit toch voortdurend 
tegenover elkaar.’ 
 
Hoe ziet die band eruit?  
 ‘Ik kan er slechts twee dingen over zeg-
gen. Het eerste is dat, toen prins Claus 
voor het eerst in de psychiatrische kliniek 
werd behandeld, je kon merken dat Wil-
lem-Alexander heel erg op zijn vader ge-

steld was. Die ziekte heeft hem ernstiger 
gemaakt.  
 ‘En het tweede is dat ik toch een andere 
indruk van hem heb dan wat in die tijd 
naar buiten kwam. Hij stond bij de buiten-
wacht te boek als ‘Prins Pils’. Die tegen-
stelling vind ik overdreven. Nu is hij in-
middels gewiekster in het bespelen van de 
media dan toen. Maar ik vond hem in ie-
der geval veel minder ‘Prins Pils’ dan de 
media suggereerden. Hij had alles bij el-
kaar een behoorlijk gevuld studiepro-
gramma, met geschiedenis en later ook 
rechten. Bij zijn doctoraalexamen was ik 

lid van de commissie, die onder leiding 
stond van Henk Wesseling.’ 
 
Toen kwam de NOS. 
 ‘In 1992 of 1993 kreeg ik bezoek van 
Lars Andersson. Die was benoemd tot 
hoofd NOS van een nieuwe afdeling: 
NOS Actueel. Die moest zorgen voor de 
televisieverslaggeving van de grotere eve-
nementen. Toen was net prinses Diana 
dood en daarom hadden ze ook gekeken 
in het ‘gele dossier’, met andere woorden: 
wat was er voorbereid met betrekking tot 
bijvoorbeeld het overlijden van Juliana en 
Bernhard. Nou, niets dus, of bijna niets. 
Toen hebben ze een redactie gevormd en 
daar ben ik bij gevraagd als historicus. 
 ‘Die redactie is in de eerste plaats gaan 
werken aan documentaires, die op dag X 
zouden moeten worden uitgezonden. We 
hadden in het begin ook een maatstaf: wat 
moest onmiddellijk na het overlijden wor-
den uitgezonden en wat kon misschien 
een dag wachten.  
 ‘Om een voorbeeld te noemen: de Greet 
Hofmans-affaire. Wij dachten aanvanke-
lijk: bij de dood van Juliana is de versla-
genheid zo groot, dan moet je niet begin-
nen over de Greet Hofmans-affaire. Dat is 
uiteindelijk allemaal niet doorgegaan, 
want inmiddels kregen we andere tijden.’ 
 
En toen? 
 ‘We oefenden af en toe hoe snel de me-
dewerkers konden worden gemobiliseerd. 
Maar wat gebeurde? Terwijl wij ons voor-
bereidden op de bijzettingen, bleven de 
hoofdpersonen levendig als steeds. Maar 
toen diende zich de volgende generatie 
aan, die zich ging verloven en trouwen. 
Toen is diezelfde redactie zich op het 
trouwen gaan richten in plaats van op het 
rouwen. Dat waren geen plotselinge eve-
nementen, je kon ze tevoren zien aanko-
men, met alles erop en eraan. Zo was mijn 
eerste optreden naast Maartje van Weegen 
in een live-uitzending over het huwelijk 
van Constantijn en Laurentien.’ 
 
Welke vond je de leukste in de reeks? 
 ‘De verlovingsavond van Máxima en 
Willem-Alexander. Dat was heel onvoor-
bereid, daar wisten wij ook niet veel van 

het programma. Daar moesten Erik Jur-
gens en ik spontaan commentaar geven. 
Ik had als historicus, al zeg ik het zelf, 
een spontane inval. Drees en Den Uyl 
hadden de monarchie gered bij de Greet 
Hofmans-affaire en de Lockheed-zaak, nu 
kon je Kok de derde in de schakel laten 
zijn, ook een socialist, die iets had be-
dacht waardoor ook dit probleem in de 
constitutionele monarchie in goede poli-
tieke banen kon worden geleid.’ 
 
En verder? 
 ‘Vervolgens kwamen de rouwplechtighe-
den. Ik had toen een mobieltje van de 
NOS gekregen, omdat je dadelijk oproep-
baar moest zijn. Dat is wel alle drie keren 
gelukt, maar af en toe is het wel kantje-
boord geweest. Bij het overlijden van 
Bernhard in 2004 zat ik op het NIAS in 
Wassenaar en ik zou daar die middag Sin-
terklaas zijn. De plukken van de baard za-
ten nog op mijn gezicht, toen ik onmid-
dellijk naar de studio moest vertrekken. 
 ‘Weer een tijdje later zaten Herman Pleij 
en ik in de studio gezeten in afwachting 
van de geboorte van Amalia. Twee oude 
heren, met het oog gericht op de kraamka-
mer. Mijn optreden werd besloten bij het 
25-jarig jubileum van Beatrix, een histori-
sche bijdrage aan het herdenkingspro-
gramma, met actueel commentaar. Inmid-
dels is Lars Andersson weg en is die afde-
ling langzamerhand geïntegreerd met het 
NOS Journaal. Ik denk niet dat er nog een 
voortzetting van komt.’ 
 
Jan Blokker heeft je ooit een lakei van 
de koninklijke familie genoemd. 
 ‘Dat is het risico van het vak. Ik heb al-
tijd wel gedacht: ik probeer zo feitelijk en 
zo zakelijk mogelijk een en ander te ver-
woorden. Ik dacht dat het woord lakei ge-
vallen is naar aanleiding van die uitzen-
ding met Amalia. Dat was ook een optre-
den waarbij je achteraf kon afvragen of ik 
daar ook bij had moeten zijn. 
 ‘Ik heb altijd voor ogen gehouden dat 

door  

Han van Gessel 

Jan Bank over zijn band met Willem-Alexander (2) 

‘Minder Prins Pils dan de media suggereerden’ 
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Jan Bank tijdens zijn laatste optreden 
voor de televisie. 
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mijn optreden verenigbaar moest zijn met 
mijn positie als historicus. Ik moest af-
stand houden van die zogeheten royalty-
jounalistiek. Zoals Blauw Bloed van de 
EO bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk 
ook complimenten gehad, maar ‘de lakei’ 
was wel een waarschuwing. Soms ging 
het mis, maar je probeerde altijd je vak zo 
goed mogelijk te presenteren.’ 
 
Maartje van Weegen? 
 ‘Ik heb altijd heel goed met haar kunnen 
opschieten. Ze is natuurlijk wel een vak-
vrouw. Het waren live-uitzendingen en zij 
wilde alles onder controle houden. Er 
mocht niets misgaan. Dat aspect kon ik 
zeer in haar waarderen.  
‘Het kan zijn dat ze bij anderen weleens 
tuttig overkwam, maar ik heb haar altijd 
als zeer professioneel ervaren.’ 

 
Tot slot: wat vond je van het interview 
met Bernhard van Broertjes en Tromp? 
 ‘Wat dat betreft huizen er twee zielen in 
mijn borst, om het zo te zeggen. Het was 
natuurlijk een jounalistieke scoop van hier 
tot ginder. Je merkt ook nog altijd dat dat 
interview sterk heeft bijgedragen aan het 
postume beeld van Bernhard. Het is in ie-

der geval een goed nummer geweest. Ik 
denk dat dat vooral de verdienste van Pie-
ter is geweest. Die heeft het persoonlijke 
met het vakmatige verenigd. 
 ‘Van de andere kant vind ik: ze hebben 
het hem allemaal laten zeggen zonder dat 
ze daar journalistiek iets aan hebben toe-
gevoegd, anders dan hun vakkundigheid 
in het overbrengen van wat hij zei. Je zou 
kunnen zeggen dat ze bepaalde feiten had-
den moeten checken. Het is een mooie 
bron, maar je moet onmiddellijk je vraag-
tekens zetten. De vraagtekens die erin zit-
ten, worden ook niet in uitroeptekens ver-
anderd.  
 ‘Maar voorop staat toch: een kenschets 
van Bernhard is zonder dit interview niet 
meer denkbaar. In die zin was het heel bij-
zonder.’ 

Han van Gessel 

‘Plannen? Ben je besode-
mieterd!’ protesteerde 
Frits van Veen donder-
dag 31 mei bij zijn af-
scheid in d’Licious,het 
restaurant onder in het 
nieuwe gebouw van 
PCM. 
 
 Frits liet blijken het ge-
woon naar zijn zin te heb-
ben op de manier, waarop 
hij het leven bij zijn pre-
pensioen heeft opgepakt. 

Hij is trouwens pas per 1 
juli definitief weg. Maar 
de afstand tot de krant is 
wel wat groter geworden 
sinds hij twee maanden 
thuis moest blijven we-
gens oververmoeid, plus 
twee maanden vakantie.  
 ‘Ik voel me nu alsof ik 
met tropische hitte in een 
zwembad ben gedoken,’ 
zo karakteriseert hij zijn 
huidige status.  
 Hij zegt zich prima te 

voelen bij zijn koffie ’s 
morgens, de boodschap-
pen, het nieuws per tele-
tekst. ‘Ik kom prima mijn 
dag door.’ Hobby’s heb-
ben zich nog niet aange-
diend. ‘De krant was mijn 
hobby.’ 
 Aanloop genoeg donder-
dag in d’Licious, veel ou-
we knarren in elk geval, 
maar zeker zoveel colle-
ga’s van de nieuwe gene-
ratie. 

Jan Bank vervolg van pagina 2 

FRITS VAN VEEN ziet zijn prepensioen  
‘als een duik in het zwembad bij tropische hitte’ 

Frits van Veen op de roltrap in het INIT-gebouw.
                                             Foto: Inge Woudstra 

In deze en komende tijd 
veranderen zo’n dertig 
redacteuren van plaats. 
We noemen een aantal.  
Jan ’t Hart komt in de 
hoofdredactie. Jan Tromp 
gaat in Brabant wonen als 
verslaggever at large. Phi-
lippe Remarque en dus 
ook Sylvia Witteman gaan 
naar Washington. Peter de 
Waard is terug uit Londen, 
hij gaat nu kerkelijke za-

ken doen. Arie Jan Korte-
weg vertrekt naar Parijs. 
Fokke Obbema wordt chef 
Economie. Eric Arends 
gaat als freelancer naar 
Rome. Michael Zeeman 
krijgt (free lance) een co-
lumn en gaat voor Cicero 
aan de slag. Martin Som-
mer wordt chef Den Haag, 
in plaats van John Wan-
ders. Deze gaat naar Rot-
terdam. Kim van Keken 

gaat ook naar Den Haag. 
Michiel Kruijt is chef Ver-
slaggeverij geworden, Li-
dy Nicolasen algemeen 
verslaggever. Gerrit-Jan 
van Ek is chef Foto ge-
worden. Henk Brandsma 
wordt fotoredacteur. Ar-
nold Koper doet voortaaan 
copyright-kwesties. Toine 
Heijmans wordt chef Rei-
zen. Peter de Greef wordt 
chef Hart en Ziel.   

Nico Goebert (Fin.) en Martien Schurink 
(Sport) hebben dinsdag 5 juni in de Tijger-
zaal van Artis afscheid genomen. Allebei 
hebben ze ruim dertig jaar bij de krant ge-

werkt. Goebert onder meer als chef Haagse 
redactie, chef Economie en chef Nacht. De 
laatste jaren weer als verslaggever bij Fi-
nanciën. Schurink was een allround sport-

verslaggever, met als specialismen paar-
densport en tafeltennis. In de volgende 
Volksknar besteden we meer aandacht aan 
het afscheid van deze twee.  

Redactie ondergaat kleine volksverhuizing 

Nico Goebert en Martien Schurink vieren afscheid in Artis 


