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Er is geen beroepsgroep zo afhankelijk van het woord als de 
kaste der beroepspolitici. Dat is van alle tijden. Reeds in de 

Oudheid wisten de volksmenners van wan-
ten. Cato bleef het maar herhalen: Cetero 
censeo Carthaginem esse delendam – Overi-
gens ben ik van mening dat Carthago vernie-
tigd moet worden.

Vandaag de dag kun je dit als politicus doen 
met een tweet. Maar als het er echt op aan-
komt, dan luistert het nauw. Dan laat je een 
speech schrijven door iemand die verbaal 
meer in zijn mars heeft dan jouw tweetende ego. 

Wim Kok liet, lang geleden toen er nog geen tweets waren, de 
Joop den Uyl-lezing door Bram Peper schrijven – net zoals hijzelf 
een jongen van de gestampte pot en dus uit het goede hout 
gesneden. De vader van Wim was timmerman, die van Bram 
metaalbewerker. 

Met die rede, zei men later, heeft Kok het graf van zijn partij 
gegraven. Hij verloste haar van de ideologische veren waarmee 
behoudende sociaaldemocraten tot ergernis van hun kritische 
medestanders veel te lang hadden doorgewapperd. 

Als zoon van een wagenmaker juichte ik Koks koerswijziging 
van harte toe. Ik vond en vind dat een samenleving zonder vrije 
ondernemingen ten dode is opgeschreven. 

Maar je tast rond in een mist van misverstanden. Het werd me 
weer eens duidelijk toen ik in de NRC een stuk van Mark Kra-
nenburg las waarin Koks aandeel in de ondergang van de PvdA 

wordt weerlegd. 
Het was niet zijn schuld, schrijft Kranen-

burg, ook niet die van Asscher, nee, het ver-
welken van de rode roos was – en is – een 
veel ingewikkelder proces. Misschien is het 
de opwarming van de aarde.

Bovendien – en nu komt het – zei Kok niet 
wat hem wordt toegedicht. Kok had het niet 
over het afschudden van de ideologische 

veren, maar over het afschudden van ideologische veren – een 
opmerkelijk verschil. De formulering werd professor Peper in-
geblazen door zijn toenmalige echtgenote, de liberale feministe 
Neelie Kroes, die zo haar duit in het zakje deed. 

Die subtiliteit ontging de sloffende sociaaldemocraten. Hun 
leven lang niet vooruit te branden geweest en nu dit. Was de 
PvdA een liberale partij geworden? 

Als ze goed hadden geluisterd, hadden ze gehoord dat het 
lidwoord ontbrak.
Willem Kuipers                     wiewiewie.nl

Lidwoord

Wim Kok en de Volkskrant, zie pagina 2 en verder
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Ik heb vele goede herinneringen aan 
Wim kok. Als jong verslaggever van 

de Volkskrant heb ik hem vaak  geïnter-
viewd. en altijd kreeg ik zijn vertrouwen: 
‘Ieder zijn vak’, zei hij dan.

Toen ik eenmaal hoofdredacteur was en 
hij premier kwam hij bijna jaarlijks op 
onze buitenlandse-correspondentendagen. 
Dan vertelde hij met verve over zijn blik 
op de wereld. Dat stelde de redactie hoog 
op prijs.

 Tijdens het 75-jarig bestaan van  de 
krant in 1997 hield hij een warme 
toespraak. hij complimenteerde de re-
dactie met de geslaagde emancipatie van 

een krant– opgericht door de katholieke 
arbeidersbeweging – naar een kwaliteits-
krant voor progressief Nederland. hij 
trots, wij trots. 

Wim kok heeft grote waarde gehad 
voor de vakbeweging FNV, de sociaal-
democratie en Nederland. Zijn toespraken 
als voorzitter van de FNV waren legen-
darisch. Vol vuur en geloof in een betere 

en rechtvaardiger wereld, inspireerde hij 
zijn achterban. kok sprak de taal van de 
gewone mensen.  
Ik wens zijn vrouw en familie veel 
sterkte.

Pieter Broertjes 
Oud-hoofdredacteur de Volkskrant (1995 - 2010)  
Burgemeester van Hilversum sinds 2011

Trots op geëmancipeerde Volkskrant
De foto op de voorpagina toont Wim Kok 
als vakbondsvoorzitter tijdens een actie-
bijeenkomst in de RAI te Amsterdan, Ver-
slaggevers Pieter Broertjes en Maurits 
Schmidt vragen hem naar de voortgang 
van de actie. Hiernaast Kok als minister-
president op de fotoredactie bij Edie Pe-
ters. Achterin Eef Brouwers, directeur-
generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, 
onlangs ook overleden.
De foto’s zijn van Wim Ruigrok.
Oud-hoofdredacteur Pieter Broertjes hoor-
de van de dood van Wim Kok toen hij op 
reis was. Vanuit het vliegtuig liet hij de 
Volksknar het volgende weten.

Er ZIjN volgers die denken dat ik op 
Facebook koketteer met de omgang 

met Wim kok. Ik reageerde daarop met 
een ‘zoals de waard is, vertrouwt hij zijn 
gasten’. het enige wat ik bij zijn overlij-
den tot uitdrukking heb willen brengen, 
is mijn oprechte waardering voor Wim 
als mens. Met Wim kok als bijvoor-
beeld politicus en staatsman heb ik nooit 
iets te maken gehad. Wel met hem als 
vakbonds leider en later als echtgenoot 
van rita – en als goed verstaander.

Tussen 1976 en 1985 heb ik Wim ge-
volgd als journalist bij de Volkskrant, 
veelal, maar niet steeds, gelijk op met 
collega Pieter broertjes. Daarom hier een 
reflectie op mijn – heel bescheiden – per-
soonlijke omgang met Wim kok.

belang rijke eerste herinnering: Wim 
loopt als verse FNV-voorzitter op de par-
keerplaats bij de jaarbeurs in Utrecht om 
zijn Opel kadett heen om de deur voor 
mij open te houden; ik kreeg van hem een 
lift terug naar Amsterdam na een congres. 
Voor de cynici onder de lezers nogmaals: 
het gaat mij hier slechts om de innerlijke 
beschaving, wellevendheid van Wim.

Later schreef ik eens iets onaardigs over 

de FNV in de krant dankzij een bewust 
lek binnen de vakcentrale, laat maar zit-
ten waarover. hij was woedend. Ik had 
gelijk, bood niettemin mijn excuses aan. 
Wim was zo ruiterlijk dat chic te vinden. 
Peanuts hoor, welzeker. het gaat me nog 
steeds om de mentaliteit van Wim kok.

Wat dan aangenaam treft is dat hij als 
minister-president tien jaar later, je nog 
herkent op een bijeenkomst in een totaal 
vreemde omgeving: een viering van iets 
in Almere. 

Tenslotte ontmoette ik via een gemeen-
schappelijke vriendin Wim en zijn vrouw 
rita andermaal. het was kort voor haar 
eerste tentoonstelling in japan, in 2002 
alweer. Ik kreeg als eerste en toen als 
enige een interview met haar hierover. 
kan ik er in spijkerbroek heen, vroeg ik 
mijn vrouw? Mmm… Ik deed het; Wim 
bleek zelf in slobberspijkerboek en op 
geitenwollen sokken in de tuin te zitten. 
boeddhabeeldje, sobere huisinrichting, 
kaal haast, alleen een grote luie stoel. 
en het weefgetouw, waarop Wim mij 
demonstreerde hoe hij rita altijd hielp 
met het opzetten van een nieuw werk.

het gesprek was aangenaam, het 

Wim Kok: de wellevendheid zelf
Maurits Schmidt maakte als 
verslaggever Wim Kok en zijn 
vrouw Rita verschillende keren 
mee. Van hem een serie per-
soonlijke herinneringen aan een 
hoogstaand mens.
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leverde  een goed interview op in Het 
Parool. 

kort nadien was er, in de kranten, een 
spoor van rumoer: Wim ‘kwijt’. hij was 
met vakantie, maar waar? Rita, na afloop: 
‘We zaten daar en daar, Wim zat jouw 
interview met mij te redigeren.’ Ik kreeg 
het rijk geannoteerd met zijn kriebelig 
handschrift terug.

Idiote anekdote: wijlen Wubbo de jong, 
onze geliefde en toch zeer door de wol 
geverfde Parool-fotograaf, komt hiervoor 
langs bij de familie kok. Vraagt aan rita: 
‘Waarom staat hier zo’n politiewagentje?’ 
rita: ‘Voor mijn man.’ 

‘ja en?’ 
‘Wim.’ 
‘ja en?’  
‘Wim kok. hij is minister-president.’ 

het kwartje viel.
Nadien troffen we, rita en soms ook 

Wim, elkaar in de salon van een gemeen-
schappelijke vriendin. Salon houden is 
een begrip, bekend uit de tijd van Proust.  
Vanaf die tijd werd ik steeds uitgenodigd 
voor openingen van rita’s tentoonstel-
lingen in Nederland, van Wassenaar tot 
Franeker.. Daar kocht ik dit jaar een 
werkje van rita, waarbij ze opmerkte dat 
het zich vast bij ons thuis zou voelen. 

In Franeker ontmoette ik op 28 april 
Wim voor het laatst. Ik had afgesproken 
dat ik het werk na de tentoonstelling in 
september zou afhalen bij rita thuis. er 
kwam de mededeling dat dat niet kon, 
omdat Wim naar het ziekenhuis moest. 
het klonk zorgwekkend.

Wim is er nu niet meer.

Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben 
dat voor mij Wim een hoogstaand mens 
was, die zonder onderscheid des persoons 
every inch a very human being was. Meer 
dan zo kan ik iemand niet waarderen.

Maurits Schmidt



Janny Groen is bezig met collega Key-
van Shahbazi te inventariseren hoe het 
staat met de Iraniërs in Nederland. Daar-
uit moet volgende maand een overzichts-
artikel komen voor de Volkskrant. het 
betekent dat janny Groen, hoewel zij op 
27 september afscheid nam, nog helemaal 
niet weg is bij de krant. Desondanks werd 
zij op haar laatste dag ruimhartig in het 
zonnetje gezet, omgeven door jongere 
zowel als oudere collega’s, van wie zij al-
lebei grote waardering genoot. Zij was 38 
jaar in vaste dienst bij de krant.

‘een gigant’, noemde hoofdredacteur 
Philippe Remarque haar. Al toen zij bin-
nenkwam, had zij een zekere reputatie 
dankzij twee jaar werken in Ivoorkust en 
haar reizen door Afrika. Ze werd in 1980 
aangenomen als redacteur buitenland. In 
1986 sleepte ze de NDP-prijs in de wacht 
met reportages uit Zuid-Afrika, waar de 
apartheid opzij werd gezet.

In de feestkrant bij janny’s vertrek me-
moreert toenmalig chef Paul brill een 
lange en veelzijdige carrière bij de Volks
krant. 

’Ze verslaat de burgeroorlog in Tsjaad. 
In de loop der jaren interviewt ze kenneth 
kaunda van Zambia, Samora Machel van 
Mozambique, Zia ul-haq van Pakistan, de 
Amerikaanse politici Tip O’Neill en Wal-
ter Mondale, opvoedingsgoeroe benjamin 
Spock en historicus Daniel boorstin.’

het interview met Zia ul-haq werd bij-
na geweigerd door de eindredactie omdat 
‘Ul-haq een dictator was en dictators 
spreken nooit de waarheid’, memoreerde 
janny zelf in haar afscheidstoespraak.

‘Daarnaast’, vertelde Philippe, ‘gebeurde 
er op de buitenlandredactie iets dat je le-
ven op zijn kop zette: je werd verliefd op 
je chef, en hij op jou. Dat mocht toen nog.’ 

Paul brill en janny vertrokken niet veel 
later naar Amerika, als het eerste corres-
pondentenduo in de Volkskrant-geschie-

denis. Ze trouwden en kregen een zoon.
remarque:‘Terwijl Paul in jullie happy 

home in Chevy Chase op en neer ijsbeerde 
om de najaren van reagan te doorgron-
den, reisde jij als een gek het land rond en 
schreef de ene na de andere fantastische 
reportage. een rasverslaggever.’

Na terugkeer van de twee, werd janny 
chef Verslaggeverij, maar besloot toch 
weer te gaan schrijven. Ze richtte zich, 
samen met Annieke kranenberg op het 
jihadisme in Nederland, waarvan ze ver-
schillende kanten liet zien. 

remarque: ‘je was een journalistieke pi-

onier in de wereld van allochtonen en radi-
calisering. je kennis en je netwerk bezorg-
den jezelf en de krant een klin kende naam. 
Daarbij bleef je in dit beladen onderwerp 
altijd neutraal.’

Martin Sommer schrijft in de afscheids-
krant: ‘janny is een autoriteit op het gebied 
van de islam in Nederland. haar naam 
staat in de voetnoten van Wrr-rapporten 
over integratie, zij wordt gebeld voor ad-
vies door geheime en minder geheime 
dien sten. Dat is bij de krant soms onvol-
doende gezien en op waarde geschat.’

janny’s leven als verslaggever was niet 
altijd even makkelijk, soms verdween ze, 
naar eigen zeggen, ‘even onder de radar’, 
omdat ze zich niet veilig voelde.

‘Nu verdwijn ik weer onder de radar’, 
besloot ze haar afscheidsspeech, ‘en daar 
blijf ik lekker zitten.’

Jacques de Jong

Keyvan Shahbazi en Janny Groen na afloop van de afscheidsrecepte in het Volkskrant-
gebouw.              Foto Jacques de Jong

Janny Groen verlaat na 38 jaar de Volkskrant

Soms slimmer dan de geheime dienst

Kennis over jihadisten
bezorgde haar een
klinkende naam
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Urbanus, parochiekerk van Volkskrant-kolonie

Vorige maand, 15 september, is de 
150-jarige Sint-Urbanuskerk in 
bovenkerk-Amstelveen in vlam-

men opgegaan. Vlak voor de feestelijke 
inwijding van het gerestaureerde orgel 
op 16 september. Dat was even schrik-
ken voor nog levende Volksknarren: de 
Urbanus was halverwege de vorige eeuw 
parochiekerk voor talrijke medewerkers 
van de Volkskrant.

 
In de jaren vijftig en zestig van de 

vorige eeuw was er een groot gebrek aan 
woningen voor starters en ook, zoals nu, 
aan te weinig vakbekwame mensen. Dus 
besloot de directie van de Volkskrant om 
een aantal woningen aan te schaffen om 
zo het nodige personeel aan te trekken. 
Dat gebeurde in bovenkerk, gemeente 
Nieuwer-Amstel, meer bekend als 
Amstelveen. De directie kocht twaalf be-
scheiden doorzonwoningen aan de Mgr. 
Dr. h. Poelslaan en de Aagje Dekenlaan. 
Al direct werd deze Volkskrant-nederzet-
ting het Tom Poesdorp genoemd, naar de 
strip die toen nog in de Volkskrant ver-
scheen. De bovenkerkers waren duidelijk 
Volkskrantlezers.  

Wie betrokken de nieuwe woningen?  
We gaan het straatje door. In de Pas-

toor Poelslaan vinden we allereerst Jo 
van Mastrigt, die zijn gehoorapparaat 
uitschakelde als hij iets niet wilde horen. 

Zijn buurman was Jan Vesters, het op-
perhoofd van de Volkskrant-redactie. In 
de Aagje Dekenlaan nummer 2, Carel 
Enkelaar, nogal  vindingrijke journalist, 
later chef van het journaal. Nummer 4: 
Hans de Witte, een jong lefgozertje; na 
zijn vertrek nam Gerard van de Boomen 
bezit van die woning. Gerard, jarenlang 
als chef Nacht de verantwoordelijke man 
bij het sluiten van de krant. Later werd 
hij hoofdredacteur van De Nieuwe Linie.  

Op nummer 6: Kees Huijerman de 
man van de afdeling boekhouding. Op 
nummer 8: Gijs Bos directiechauffeur 
en belast met het onderhoud van het wa-
genpark. Op nummer 10: Joop van der 
Weiden een laconieke Drent uit Meppel 
en goede machinezetter. 

Op nummer 12: Bertus Veldkamp, 
een kleurrijke persoon, bestuurslid van  
voetbalclub rOhDA, verzorgde  het 
clubblad  met hulp van veel jonge boven-
kerkse typistes bij hem thuis! Wij troffen 
hem jaren later op een camping, terug in 
Limburg, als leider/organisator van de 
Lourdesbedevaarten. 

Op numer 14: Steef Brusse, Ludlow-
zetter.  Op nummer 16: Joop Uitvlugt, 
prima machinezetter, tot zijn vroege dood 
zanger in het kerkkoor van de Urbanus-
kerk, is naast de kerk begraven. Later 
trok Philip Somers in deze woning. 

Leuke buren, ik weet het, want ikzelf 
woonde op nummer 18; ik was bij de 
krant opmaker/Ludlowzetter en collectant 
in de Urbanuskerk. Ik vertrok  in 1957 
naar haarlem. Op nummer 20: Leo Stok-
ker, brabander, machinezetter. kort na 
zijn pensioen overleden, begraven naast 
de kerk. Op nummer 22: Hans Schuur-
man, een altijd mopperende machine-
zetter. en op nummer 24 woonde Cees 
de Hoogh, de meest bekende opmaker 
van de Volkskrant  en niet vies van een 
cognacje na de nachtdienst. 

Dan komen we op nummer 26 bij 
Jan van Goor, drukker op de WIFAG-
rotatiepers, trainer bij de voetbalclub 
rOhDA en collectant in de kerk. Tot slot 
nummer 28: Willem Elberse, de meest 
rustige bewoner van de ‘nederzetting’. 

Wij waren allemaal jong en parochiaan 
van de nu verwoeste Sint-Urbanuskerk. 
De anticonceptiepil was er nog niet, 
met gevolg dat een hele schare baby’s 
in de Urbanus gedoopt zijn. We leefden 
in de nadagen van ‘het rijke room-
sche Leven’. Met de Urbanus als het 
katholieke centrum voor vele, zeer oude 
Volksknakkers. 

Kas Kemper       

Brand in de Urbanuskerk, Bovenkerk.  
   Foto Martijn van der Neut


