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In de hoogste hoge justitiële kringen was jarenlang sprake 
van een geheime liefde. Vanaf 2012 onderhielden procureur-

generaal Marc van Nimwegen en zijn onder-
geschikte, hoofdofficier Marianne Bloos, een 
intieme betrekking die ze hadden moeten 
melden. Dat deden ze niet. Dat gebeurde pas 
nadat speurneuzen van NRC Handelsblad lont 
hadden geroken. Toen moesten Marc en Ma-
rianne met de billen bloot.

 Er bleek meer aan de hand dan louter wat 
minnekozen. Wie had bijvoorbeeld goed ge-
vonden dat Marianne bij haar verliefde baas mocht gaan werken 
en waarom nam Marc Marianne in 2012 op kosten van de zaak 
mee naar Bangkok voor een conferentie over mensenhandel?

Lopen de heren, vroeg ik me af toen ik dit las, in eigentijdse 
gezagskringen nog steeds hun pik achterna en volgen de dames 
– #Metoo of niet – ze nog steeds gewillig?

De affaire lijkt te bevestigen dat het sinds Opstelten en Teeven 
nog steeds een zootje is bij Justitie. Het zwaarst weegt voor 
mij in dit geval niet dat die twee juristen jarenlang stiekem hun 

nummertjes maakten. Ook niet dat hun liaison dangereuse scha-
de toebrengt aan de rechtsstaat, want gezagsondermijnend, 
nee, het pijnlijkst vond ik de manier waarop het gezag – en 
Marc zélf – de affaire afdeed. Met het woord ‘partnerrelatie’. 
Als het juristentaal zou zijn geweest, had ik er nog vrede mee 
kunnen hebben, maar helaas hoor je zulke taal steeds meer ook 

elders, in de zorg, in het  bedrijfsleven, bij de 
overheid en in het onderwijs. Zelfs normale 
mensen praten al zo. 

‘Partnerrelatie’ is een zoveelste, irritante 
vertaling uit het Amerikaans – net als dat 
racistische ‘wit’ in plaats van ons zuivere 
‘blank’.

Ik verbind zulke taal rechtstreeks met een 
andere cultuur dan de mijne, met de cultuur 
van House of Cards, de Tea Party en Donald 

Trump. Wie hier zulke woorden bezigt, maakt al deel uit van die 
cultuur, waar liefde geen tedere hofmakerij is, maar plat pijpen 
tussen de dossierkasten. 

Wie zijn liefde definieert als ‘partnerrelatie’ roept dat beeld op. 
Zo iemand is de weg kwijt. Of liegt. Hij is tot álles in staat. 

Regels, wetten, moraal? 
Als niemand je maar betrapt.
Willem Kuipers          wiewiewie.nl

LIEfDE

Nanda Troost heeft 
geopperd de Hel van het 
Groene Hart, zaterdag 16 
juni, met een apart groepje 
een tandje lager te fietsen. 
Dat brengt deze toer ook 
weer binnen het bereik 
van de seniorenfietsers.

Om half tien begint de 
traditionele rit van de 
Volkskrant in Abcoude, de 
woonplaats van hardfiet-
ser en stadsverslaggever 
Tjerk Gualthérie van 
Weezel. 

Honderd kilometer. De 
formule blijft geheel in 
de geest van founding 
fathers John Volkers, 
Bert Wagendorp en Rob 
Gollin. 

De koersdirectie: ‘We 
zoeven met een in Volks
kranttenue gestoken 
peloton met een gangetje 
van gemiddeld 26 à 28 
kilometer per uur over 
prachtige, slingerende 
Hollandse wegen. 

‘De kleppers onder ons 

stellen zich het grootste 
deel van de dag op als 
knechten van de mindere 
goden. Pas als we bij een 
kaarsrecht stuk aankomen 
waar de wind vrij spel 
heeft, geeft de directie 
het signaal ‘koers vrij’ en 
hebben de fitsten enkele 
kilometers de kans elkaars 
niertjes te proeven. 

En na afloop zal het in 
de ruim opgezette tuin van 
de familie Van Weezel nog 
lang onrustig zijn.’

Riet de Valk bedankt iedereen die een 
kaart of brief naar Wim de Valk heeft ge-
schreven. Zij schrijft: ‘Wim was zichtbaar 
ontroerd bij zoveel attenties van zijn oud 
collega’s!’

Zij liet ook weten dat Wim intussen 
negentig  jaar is geworden. Collega’s heb-
ben hem 32 kaarten gestuurd. Riet: ‘Ik 
lees elke dag een paar daarvan voor. Dat 
vindt Wim altijd heel leuk.’

‘Ik heb niet de adressen van al die oud 
collega’s van de Volkskrant die Wim heb-
ben geschreven. Vandaar mijn verzoek om 
een bedankje in de Volksknar te plaatsen. 
Bij deze dus. Wie Wim alsnog een kaartje 
wil sturen:
Verzorgingshuis Domus,  
Bijdorplaan 271, 2713 SW Zoetermeer.

De Hel: kans voor senioren

Deelnemers van de Hel van Waarland in een vorige editie.
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Dank voor de kaarten!
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Bart Jungmann, een van de 
laatste grote romantische zielen.
Hij was een tobber, hij schreef 
maar en wilde geen ergernis 
geven. Ondertussen maakte hij 
bijna dertig jaar lang de mooi-
ste verhalen voor de krant, plus 
een stapeltje boeken. Nu heeft 
Bart Jungmann afscheid ge-
nomen van zijn ‘walhalla’. 

tijdens 29 jaar Volkskrant heeft Bart 
Jungmann langs voldoende deel-
redacties gezworven om alleen al 

met de chefs daarvan een zaaltje te kun-
nen vullen. En dat was precies wat Bart 
(62) had bedacht voor zijn afscheid van 
de krant, 17 mei in restaurant Jacobsz in 
Amsterdam.

Bart is, zo schreef hij jaren geleden aan 
de hoofdredactie, ‘tobberig aangelegd met 
een grote neiging tot zelfkritiek’. 

‘Je kunt die wankelmoedigheid terug-
zien in je carrière bij de Volkskrant’, zei 
hoofdredacteur Philippe Remarque dan 
ook in de speech die hij tot Bart richtte: 
‘Binnenland, media, sport, verslaggeverij, 
kunst, Dag in, Dag uit, correspondent-
schap, filmredacteur, stadsverslaggever 
Den Haag – je hebt er gewerkt of je hebt 
erop gesolliciteerd.’ 

Dus waren zo goed als alle chefs die Bart 
heeft versleten, aanwezig bij zijn afscheid. 
Van de eerste, Martin Rep (Binnenland) 
tot de laatste, Marije Randewijk (Sport), 
en iedereen daartussen: Ronald ten Brink 
en Poul Annema (Sport), Raoul du Pré 
(Haagse redactie), Remco Meijer en 
Lidy Nicolasen (Verslaggeverij) en Chris 
Buur en Mark Moorman (katern V). 

Volgens spreker Philippe Remarque 
vertrekt met Bart Jungmann ‘een van de 
laatste grote romantische zielen’ van de 
redactie. 

Remarque: ‘Wat een gouden pen heb je, 
wat een gevoel voor mensen en hun tra-
giek. Ik kan daar alleen maar een diepe 
buiging voor maken. Je groeide uit tot een 
groot chroniqueur van verhalen, het liefst 
over tragische sporters. Je hebt prachtige 
boeken geschreven, vooral over het wiel-
rennen, de romantische sport bij uitstek. 

Vol gebutste helden, getergde zielen en 
mannen die van hun voetstuk vallen.’

Songfestival
Bart Jungmann begon zijn loopbaan bij 

het Leidsch Dagblad. Na zijn proeftijd 
kreeg hij geen vaste aanstelling. 

Bart: ‘Wegens gebrek aan initiatief, 
vrees ik. Ik kwam een beetje bleu van 
school en ben altijd een beetje bleu ge-
bleven.’ Tijdens zijn tweede proeftijd, in 
1976, mocht hij het Eurovisie Songfesti-
val in Den Haag verslaan. Toen ‘was hij 
vertrokken’, zoals hij het zelf in Vlaamse 
wielertaal aanduidde. ‘Daar bleek ik mijn 
vorm te hebben gevonden. Indrukken op-
doen, mensen spreken, en daar een ver-
haal van maken.’

De Volkskrant was voor hem het wal-
halla, ‘daar zaten de grote vertellers, zoals 
Ben Haveman, Cees Zoon, Henk Huur-
deman, Guus van Holland, en ik wilde 
niets liever dan in hun gezelschap verke-
ren.’ Hij zou ook een van die grote vertel-
lers worden. 

Zijn arbeidscredo ontleent hij aan Nes-
cio, die in Titaantjes schrijft: ‘En Koe-
kebakkertje is een wijs en bedaard man 
geworden. Hij schrijft maar, ontvangt z’n 
schamel loon en geeft geen ergernis.’ 

Van zijn verblijf op de eindredactie Bin-
nenland is Bart vooral de biervoorziening 
bijgebleven. 

(Zie ook het kader op pagina 3.) 
‘Op het bureau van de coördinatoren 

stond het sigarendoosje van Arie, een 
gepensioneerde drukker, die elke dag de 
redactie opkwam met een steekkarretje, 
waarop een of twee kratjes bier. Niet lang 
na Aries vertrek meldden de eerste re-
dacteuren zich bij de koelkast. Ze moes-
ten bij de coördinatoren Binnenland de 
schade voldoen, maar dat gebeurde niet 
altijd. Uiteindelijk stopte Arie vanwege de 
voortdurende kastekorten.

Op de sportredactie deed Bart aanvanke-
lijk ook eindredactie, ‘maar als beloning 
mocht ik ook tafeltennis doen, een sport 
die als een hete kroket door de handen van 
vele collega’s was gegaan en die ik uitein-
delijk vasthield.’ Later, met het wielren-
nen erbij, viel alles samen voor Bart.

Verkokerde kunstredactie
Bij Kunst (onder chef Bob Witman, 

die verhinderd was naar Barts afscheid te 
komen) werd hij algemeen verslaggever. 
De ‘verkokerde kunstredactie’ moest wat 
vers leven worden ingeblazen. ‘Het was 
een lastige en niet zo’n gelukkige periode 
voor me. Uiteindelijk werd ik toch weer 
aan de eindredactie gekoppeld. Hele mid-
dagen, ook wel avonden, zat ik te wachten 
op een laatste bijdrage voor de pagina, een 
of andere orgelrecensie. Ja, ik heb heel 
wat geleden.’

Na een nieuw gesprek met de hoofdre-
dactie stapte Jungmann over naar Verslag-
geverij. Dagelijks leven ging hij doen. ‘Ei-
genlijk is dat de aanzet geweest tot het 

Bart Jungmann bij zijn afscheid tussen Philippe remarque en Chris Buur. Op de achter-
grond ronald ten Brink.                      foto Martin Rep

Bart Jungmann groeide uit tot een van de betere vertellers

‘Ik kwam een beetje bleu van school
en ben altijd een beetje bleu gebleven’
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katern V. Met andersoortige kopij, los 
van de instituties. Marcel van Lieshout 
en hij waren de free riders.

Uit dat werk vloeide als bijna vanzelf de 
functie van correspondent in Den Haag 
voort. 

‘Wat me vooral van die tijd is bijgeble-
ven, is dat ik opeens een chef had die veel 
jonger was dan ik: Raoul du Pré. Een 
wending in mijn journalistieke leven.’

In 2010 vroeg de pas benoemde Ma-
rije Randewijk hem terug te keren op 
de sport, met als lokkertje de zaterdag-
column, waaruit later de Sportcanon is 
voortgevloeid. ‘Dat is een van de mooiste 
staaltjes geweest uit mijn periode bij de 
Volkskrant.’

In 2016 rees de twijfel. ‘Zal ik doorgaan 
als sportredacteur, ‘uitbollen’ om weer 
een wielerterm te gebruiken, of toch weer 
wat anders doen? Dat is toch een beetje 
de story of my life geweest als journalist. 
Nieuwsgierigheid is altijd mijn drijfveer 
geweest, en die kan alleen bestaan als je 
steeds wat anders gaat doen, ook al twij-
fel je daar zelf weleens aan en ben je er 
een beetje bang voor. Maar daar komen de 
mooiste stukken uit voort. Dat werd dus 
V. Ik twijfelde toch of ik het daar wel goed 
deed. Dus toen de mogelijkheid zich voor-
deed, heb ik besloten mij als oud bloed la-

ten afvloeien ten faveure van nieuw elan.’
Bart Jungmann heeft niet alleen voor de 

krant geschreven, maar hij zette ook ook 
een reeks boeken op zijn naam. Over het 
sterven van zijn ouders bijvoorbeeld be-
werkte hij, samen met zijn halfbroer Jan 
Carmiggelt, het dagboek van zijn vader tot 

het ontroerende Wat is het met Loes? Over 
de Limburgse sportjournalist Jean Nelis-
sen en diens tragische neerging schreef 
hij Jean. Over wielrenner Johan van der 
Velde Langs het ravijn. De Sportcanon 
is een reis door de Nederlandse sportge-
schiedenis. 

Binnenkort wordt een nieuwe titel aan 
deze reeks toegevoegd, over voetballer 
Piet Keizer. Volgens Philippe Remarque 
past dat goed bij Bart: ‘de begaafde sti-
list die stiller was dan de schreeuwlelijken 
Cruijff en Swart, naar wie alle aandacht 
uitging.’

martin rep



Lectoribus salutem!
Het is de aanhef op de universitaire 

bul die ik op 26 april 1978 kreeg in de 
aula op het Domplein in Utrecht. Een 
gedenkwaardige dag – die morgen was ik 
getrouwd. De aanhef is niet aan mij be-
steed, ook de ellenlange Latijnse zinnen 
die volgen, begrijp ik niet; we kregen dit 
niet op de mulo. Ergens halverwege lees 
ik iuris et honoris doctori legitimi. Daar zal 
het staan, mijn levenslange recht.

Het zegel van de universiteit heeft los-
gelaten en ligt onder in de rode koker, de 
lijm heeft de tand des tijd niet doorstaan. 
De afgelopen veertig jaar is de opgerolde 
perkamenten bul er maar een paar keer 
uit gehaald. Mijn zwemdiploma’s A en B, 
mijn typediploma van de mulo en mijn 
Verkeersdiploma (met speldje) zijn in de 
loop der jaren richting vuilnisbak gegaan. 
Mijn bul niet – en José ook niet.

Mijn titel gebruik ik zelden. Trots? Ja 
zeker, waarom niet? Er is vier jaar hard 
aan gewerkt, in heel wat spijkerbroeken 
zijn gaten gevallen door geklooi met zwa-

velzuur. Er hoort een proefschrift bij over 
elektrochemie. AgxV2O5  is de stof waar 
ik in het lab vier jaar mee heb gewor-
steld. Voor de liefhebbers: x is variabel 
tussen 0 en 1;  van de variant 0,33 heb ik 
de meeste grammen gestookt. Deze elek-
trodematerialen zijn de voorlopers van 
de keramische elektrodematerialen in de 
accu van mobiele telefoon en elektrische 
auto.

Een maand na mijn promotie tikte ik 
mijn eerste stukken op de redactie van 
het weekblad De Ingenieur, in een statig  
kantoor aan de Prinsessengracht in Den 
Haag. En vijf jaar later verhuisde ik naar 
de wetenschapsredactie van De Volks-
krant, in de Wibautstraat. 

In september 1981 zag het eerste we-
tenschapskatern het licht, met daarin 
een verhaal over accu’s.  Sindsdien pas-
seerden heel wat moleculen de revue, 
in mijn artikelen over elektrische auto’s 
en later over stoffen die vanwege hun 
speciale chemische structuur kanker te lijf 

gaan. Ze hebben ongetwijfeld veel lezers 
hoofdpijn bezorgd, zeker collega’s. Met de 
onderzoekers was het gemakkelijker pra-
ten met eenzelfde jargon, ook al is te veel 
weten vaak dodelijk voor een leesbaar 
verhaal. Een deel van mijn chemieboeken 
ligt nog in een kast op zolder, de meeste 
krantenknipsels van mijn artikelen zijn 
naar het oud papier gegaan.

Voor mij zijn er twee chemische troetel-
dossiers. 

De Brent Spar, het reuze-olieopslagvat 
van Shell. Voor De Ingenieur schreef ik 
een artikel over oliewinning in het Brent 
field, het grootste olieveld op de Noord-
zee met tientallen oppompplatformen en 
het veel later vermaledijde stalen olieop-
slagvat. Het zou worden  gedumpt in een 
diepe trog in de Noordzee; opgeruimd 
staat netjes. Echter  na jaren politiek  
gekrakeel en in brand gestoken Duitse 
Shell-tankstations eindigde het, in stuk-
ken gesneden, als kade in een Noorse 
haven bij Stavanger.  

Mijn andere troeteldossier is de koude 
kernfusie – stroom uit niets en vermoe-
delijk oplichterij – was gebaseerd op 
elektrolyse-experimenten. De uitvinders, 
de Amerikaan Stanley Pons (ondergedo-
ken in de buurt van Nice) en de Britse 
hoogleraar Martin fleischmann (inmiddels 
overleden), bedreven het vak waar de 
roots lagen van mijn bul.

Dr. Broer Scholtens

In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) on-
gebruikt bleven. Dat ging niet op voor 
Broer Scholtens, natuurkundige. Te-
gendraads slot van deze serie.

NOS Journaal betrapt 

redactie op bierkratten

Toen (januari 1986) een illustratie 
nodig was bij een artikel over alco-
holmisbruik op de werkvloer, maakte 
Rolf Bos een foto van Aries bierkrat-
ten. Het NOS Journaal kwam erachter 
dat die foto gemaakt was op de redac-
tie van de krant zelf en stelde dat ge-
nadeloos aan de kaak in het Journaal.

Bart Jungmann tijdens de presentatie 
van zijn boek Jean over wielerverslagge-
ver Jean nelissen.
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Fotograaf Raymond Rutting (freelance 
voor de Volkskrant) instrueert mij (ex
Volkskrant) in het Alhambra te Granada 
over de beste manier  van fotograferen in 
dit moorse monu ment.  Wij troffen elkaar 
deze maand tijdens een fotoreis van reis
organisatie SNP, Raymond als begeleider, 
ik als deelnemer. Voor Rutting is het een 
manier om zijn vak uit te oefenen sinds 
hij in 2012 als freelancer is gaan werken.

Hij doet het drie keer per jaar, op be-
stemmingen als Turkije, IJsland, Portugal 
en de Azoren. ‘Voor mij is het een manier 
om beroepsmatig te blijven reizen, zonder 
de druk van het krantenwerk. Ik wil die 
onverwachte reizen niet meer, want mijn 
hele sociale leven raakte ervan in de war. 
Ik heb het achtentwintig jaar gedaan, maar 
een paar jaar geleden was ik er klaar mee.’ 

Intussen had hij de halve wereld gezien, 
van Aruba tot Afghanistan en van Mali tot 
Peru. Tijdens zijn lezingen toont hij uitge-
breid de resultaten, van kunstzinnige beel-
den uit Afrika tot realistische opnamen 
in oorlogsgebieden. Hij kan er smakelijk 
over vertellen. Ook over de stichting die 
hij heeft opgericht om mensen in Afrika 
aan een beter bestaan te helpen, de Art of 
News Foundation.

Het idee om als begeleider op fotorei-
zen mee te gaan ontstond als gevolg van 
workshops die hij eerder gaf. Hij reisde 
ook al veel voor National Geographic. 
‘En ik bedacht dat ik het maken van reis-
foto’s voor meer mensen toegankelijk kon 
maken door de workshops te geven op een 
buitenlandse bestemming.’

Tijdens een overzichtstentoonstelling in 
het Fotomuseum te Hilversum in 2014 
ontmoette hij iemand van SNP, die wel 
voelde voor het idee. Bovendien kreeg hij 
de medewerking van de Volkskrant, die 
met advertenties de promotie ging verzor-
gen, tegen betaling van een deel van de 
opbrengst. ‘De krant promoot wel meer 
reizen’, vertelt Rutting, ‘als een soort ser-
vice aan de lezer.’ 

Hij ging ook lezingen houden en een-
daagse workshops, onder andere voor 
klanten van SNP. Vrij als een vogel zon-
der de pressie van onverwachte opdrach-
ten. Intussen blijft hij als freelancer wel 

voor de Volkskrant werken als een van de 
betere fotografen.

Zijn loopbaan was al gevarieerd, maar 
hij staat op het punt er een geheel nieuwe 
draai aan te geven, in het theater.

‘Een tijdje geleden gaf ik een lezing in 
Goirle en in de zaal zat de zanger van VOF 
De Kunst, Nol Havens. Die zag mij bezig 
en hij zei me achteraf zeer onder de indruk 
te zijn. Hij kwam met het idee om mijn 
lezing met de foto’s een extra dimensie te 
geven door middel van muziek. Maar er 
moest ook een verhaallijn in komen.

‘Nu vond ik in de erfenis van mijn 
schoonouders op zolder de autobiografie 
van John Dored, fotograaf, die leefde van 
1880 tot 1954. Het toeval wil dat ik in dat 
boekje, Wereld zonder grenzen, veel over-
eenkomsten zag met mijn eigen leven als 
fotograaf. Ik combineerde gegevens uit 
de autobiografie met een ontmoeting die 
ikzelf had in Afrika, met Amélie. Ik laat 
John Dored de grootmoeder van Amélie 
ontmoeten.’

In de theatervoorstelling die eruit is 
voortgevloeid, vertelt Raymond over zijn 
werk, laat foto’s zien, draagt het verhaal 
voor en zingt, samen met VOF de Kunst. 
De try out is al geweest in het Fotomu-
seum van Hilversum en in Tilburg. Speci-
aal voor lezers van de Volkskrant komen 
er vanaf september voorstellingen in het 
INITgebouw waar de krant is gevestigd, 
en in theaters te Utrecht en Groningen. 
‘Liefdewerk’, benadrukt Raymond.

Zangles gehad? ‘Nee, ik heb vroeger 
jarenlang in mijn eigen band gezongen, 
samen met de zangeres, met wie ik later 
getrouwd ben. Met haar zong ik altijd de 
tweede stem.’

Halverwege de reis in ZuidSpanje krijgt 
hij het bericht dat ze voor de tweede keer 
grootouders zijn geworden, van een twee-
ling, meisjes.

Jacques de Jong

Kas Kemper, voormalig loodzetter, 
kwam onlangs weer in ons gezichts-
veld. Hij bleek intussen 94 jaar te zijn. 
Vanaf 1950 werkte hij bij de krant als 
zetter en opmaker. Hij duikt met onver-
holen genoegen in zijn herinneringen en 
schrijft  ze net zo makkelijk op. 

uit het lood
           

Hij is niet meer, Kees X. Het 
stond onlangs in de krant in een 

overlijdensannonce. Hij had het ver 
geschopt, als heel hoge pief bij een 
universiteit. 

In mijn vroegere herinnering was hij 
docent bij het vormingsinstituut van de 
vakbond, om ORleden te trainen. In 
die tijd speelde ook de  totstandkoming 
van de Perscombinatie. 

Dat ging gepaard met spanningen 
tussen zetters van de Volkskrant en Het 
Parool.  Cultuurverschillen. 

In de OR werd geopperd een bemid-
delaar te vragen, maar wie wist er een 
te vinden. Wij wel, van de Volkskrant. 
De ORleden stelden dus voor Kees X. 
te vragen. Dat werd akkoord bevonden. 

Hij hield wat interviews, sprak met 
beide groeperingen, schreef een rap-
port met een advies. 

Aan ons vroeg  hij  wat hij kon 
declareren. Mijn kompaan in de OR 
zei dat het veel moest zijn om serieus 
genomen te worden. Geld vloeide 
overvloedig bij de realisatie van de 
nieuwe Perscombinatie. Kees X. vroeg 
of 30 duizend gulden niet te veel was – 
kon hij zijn huis afbetalen.

Zijn ‘rapport’ adviseerde wat geduld 
te hebben en langzaam aan elkaar te 
wennen. Heel wijs, maar wel duur.

K.K.

raymond rutting helpt Jacques de Jong in het alhambra, granada.          Foto Arjan Blok

fotograaf 
Rutting met
eigen show
in theater


