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Wij noemden het hersenspoeling. We leerden nog Neder-
lands. Bij de CIA heette het brainwashing. We hoorden 

het voor het eerst toen Amerikaanse soldaten in Korea waren 
overgelopen naar de Chinezen. 

Het ongeloof in de VS was groot. Dat kón 
toch niet. Amerikanen die Chinees wilden 
zijn. Die moesten wel gebrainwasht zijn.

Wij meenden dit zo’n vijftien jaar na de 
oorlog beter te begrijpen toen wij dan 
eindelijk ook net als onze ouders bevrijd 
werden en ons tot het socialisme, ja zelfs 
tot het communisme bekeerden. Mao werd 
onze held – Hans Achterhuis schreef een 
bewonderend boekje over hem.

Onze ouders slaagden er niet in ons te deradicaliseren, dat es-
tablishment moest weg. Maar ja, hoe gaan die dingen… Al gauw 
beseften we dat niet de politiek het leven veranderde, maar de 
technologie. 

De vooruitgang, weetjewel. 
Eenvoudig was het niet. We liepen vast in een niemandsland. 

Moest je nu vooruit of terug?  
Ik zag in die dagen dikwijls mijn opa voor me zoals hij tevreden 

naast de kolenkachel zat en zijn pruimtabak in de kwispedoor 
spoog, maar ik wist dat hij al avond in avond uit naar de televi-
sie keek – zíjn venster op de wereld.

Vooruitgang is verandering en verandering is lastig. Normaal 
gesproken zet iedereen de hakken in het zand, een menselijke 
zwakte die populisten krachtig uitbaten. Zij imponeren hun aan-

hang door – nogal woedend – schuldigen 
aan te wijzen van wat ons wordt aange-
daan. Die met hun windmolens en architec-
tuur ons mooie land verpesten. 

Is het de schuld van de technologie? Nee, 
het is de schuld van die linkse leraren. Zij 
zijn de boosdoeners. Met steun van hun 
leerlingen nagelen we ze aan de schand-
paal. Met mobieltjes gaat dat heel mak-
kelijk. 

Moeten scholen die mobieltjes dan maar 
verbieden, zoals al is geopperd? Slecht plan. Zo’n mobieltje 
is een prachtige uitvinding. Het is slimmer om scholieren hun 
speeltje niet af te nemen. Leer ze ermee schrijven. Leer ze in 
280 tekens iets zinnigs te zeggen. 

Het is een grote sprong voorwaarts wanneer ze te zijner tijd 
hun linkse docent Nederlands – als die er dan nog is – verras-
sen met tweets die kunnen wedijveren met het mooiste van de 
Nederlandse literatuur.    
Willem Kuipers                     wiewiewie.nl

Indoctrinatie

Wim de Valk (1928 – 2019)
Op 22 maart 2019 overleed collega Wim 
de Valk op 90-jarige leeftijd in een ver-
pleeghuis in Zoetermeer. Hij werkte ge-
durende dertig jaar bij de Volkskrant in 
allerlei schrijvende en coördinerende func-
ties, tot hij in 1989 met de vut ging. 

Zaterdag 30 maart was zijn uitvaart in 
Rijs wijk. Daar zagen we enkele oud-colle-
ga’s, onder wie Pieter Broertjes (nu burge-
meester van Hilversum) en Arendo Joustra 
(hoofdredacteur Elsevier). Jan van Capel 
schreef een necrologie (pagina 3). Dat 
deden ook Jeroen en Mariek van der 
Valk, kinderen van Wim (pagina 4).

Willem de Bruin:  derde boek
Collega Willem de Bruin presenteert 
op 25 april het derde boek dat hij na zijn 
pensionering heeft geschreven. Titel: 
De gouden rots – hoe op Sint Eustatius 
wereldgeschiedenis geschreven werd. Het 
gaat over de gebeurtenissen op Sint Eusta
tius tijdens het einde van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden.

De presentatie van zijn nieuwe boek is 
bij uitgeverij Balans, Keizersgracht 117, 
Amsterdam, 25 april vanaf 17 uur.  Be
langstellenden gelieven zich te melden bij 
rsvp@uitgeverijbalans.nl onder vermel
ding van ‘Presentatie Willem de Bruin’.

Van Lieshout: 40 jaar krant
Taart en bloemen voor collega Marcel 
van Lieshout, die veertig jaar bij de krant 
zit. ‘Als je de krant van nu vergelijkt  met 
die van twintig jaar geleden, zie je een 
wereld van verschil. Die was toen nogal 
grijs en grauw. Hij oogt nu veel frisser. Ook 
veel pluriformer. 

‘Voorheen werd er wel gezegd dat de 
Volkskrant het partijorgaan was van de 
PvdA. Daar zat achteraf wel wat in. De 
krant is veel toegankelijker geworden, 
staat meer open voor andere meningen.’ 
Peter van en Berg deed het interview 
(pagina 2).
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Bij een jubileum hoort taart. Dus 
belde een befaamde banketbakker 
uit Amstelveen op 1 maart aan bij 

huize Van Lieshout in de Willemspark
buurt van Amsterdam. Een prachttaart, 
ruimschoots genoeg voor de jubilaris 
Marcel van Lieshout (61), veertig jaar 
redacteur bij de Volkskrant, en zijn vrouw 
Jessy Clappers. Afzender: Christian van 
Thillo, de grote baas van de Persgroep. 
Aardig toch dat zo’n drukke man nog oog 
heeft voor een eenvoudig redacteur. ‘Ik 
heb hem hooguit drie keer in mijn leven 
even gesproken, dus een beetje verbaasd 
was ik wel. Maar goed, de taart smaak
te uitstekend.’ Dagen daarna kan Van 
Lieshout nog nagenieten. Goeie practical 
joke.

In café Fouders (voorheen Amstelvaart) 
aan de Amsterdamse Ceintuurbaan treffen 
we de jubilaris die er even goed voor gaat 
zitten, voor een inclusief interview met de 
Volksknar. Hij vertelt hoe hij begon bij de 
Haagse courant Het Binnenhof waar zijn 
vader Gerard van Lieshout staatkundig 
medewerker was. Als een van acht kin
deren kreeg hij elke dag van vader Gerard, 
een van de oprichters van de perssociëteit 
Nieuwspoort, een pakje brood mee voor 
de middagpauze op school en de Volks
krant van die dag. ‘Dan zat ik als knaapje 
midden in de klas de krant te lezen.’

Bij de Volkskrant kon hij twee weken 
eerder beginnen dan aanvankelijk was af
gesproken.  ‘Ik had nog wat vrijaf van Het 
Binnenhof, maar ik deed nooit aan vakan
tie. Dus glibberde ik begin 1979 tijdens de 
extreem gladde winter de Haagse redactie 
van de Volkskrant binnen. Han Hansen 
– die eigenlijk Jan Jansen heette, maar 
zijn naam moest veranderen van hoofdre
dacteur Lücker – was mijn chef. Hij ont
fermde zich een beetje als een vader over 
mij. Verder liepen daar Kees Bastianen, 
Harry van Seumeren, Jet Bruinsma, 
Jan Joost Lindner en Marieke Aarden 
rond, tamelijk grote namen. En Ted van 
Bussel en Hans Goessens.

‘Ik begon met een rondje kennisma king 
op de krant in Amsterdam. Werd aan ie
dereen keurig voorgesteld. Daar zou je 
nu nog eens mee moeten aankomen. Een 
week in de dagdienst meelopen bij de 
eindredactie, de week daarop in de nacht. 
Ik herinner me dat ik echt apetrots was. 
Werken bij De Grote Krant. 

‘Een van de wonderlijkste klussen was 
een stuk voor de pagina Maandag Wasdag. 
Roze Zaterdag in Leiden. In Amsterdam 
had niemand interesse vanwege het week

einde. Omdat ik in Den Haag woonde, lag 
het voor de hand dat ik ernaartoe zou gaan. 
Ik werkte toch altijd al in het weekeinde. 
De hele pagina werd verder gevuld door 
homo’s op de krant, Joop van Schie, Ed-
gar Cairo, Arendo Joustra. Han Hansen 
keek daarna wat bezorgd naar me – die 
was nog niet zo veel gewend in die tijd.’

In de jaren tachtig deed adjuncthoofd
redacteur Jan Blokker een poging de 
inmiddels befaamde kloof tussen de par
lementaire redactie in Den Haag en Am
sterdam te dichten.

‘Het ging er in de Haagse politiek bijna 
elke dag heftig aan toe. Wij verwerkten als 
Haagse redactie meningen in het nieuws 
en dat viel soms heel slecht bij de redactie 
in Amsterdam. Vooral onderwijsredacteur 
Han van Gessel was een voorstander van 
het credo facts are sacred, comment is free 
en dat botste regelmatig met de Haagse 
berichtgeving. Toen de krant ietsje later 
met een reclamecampagne kwam met de 
slogan Ook wat ze niet zeggen, leest u in 
de Volkskrant, met portretten van Lubbers 
en Den Uyl, leek dat een bevestiging van 
onze werkwijze.’ 

Toch werden de coryfeeën een voor een 
naar Amsterdam gehaald. Kees Bastianen, 
Harry van Seumeren, Jet Bruinsma, Hans 
Goessens en ook Marcel van Lieshout 
kregen allemaal een eigen bureau in Am
sterdam.

Algemene verslaggeverij was de vol
gende fase. ‘Ook de buitenposten 
werden verder opgetuigd. Een vaste cor
respondent in het noorden, het zuiden, 

NoordBrabant, drie verslaggevers in 
Amsterdam, twee in Rotterdam. Op de 
algemene verslaggeverij kwamen Sietse 
van der Hoek, Ben Haveman, Maurits 
Schmidt, aangevuld met jongelui als 
Steffie Kouters en Frank van Zijl. We 
stortten ons overal in. De krant bloeide. 
Hoofdredacteur Jan van der Pluijm, die 
prachtige stopwoordjes had als ‘overi
gens’, ‘hetwelk’ en ‘ondergetekende’, was 
inmiddels opgevolgd door Harry Locke– 
feer, de oplage steeg naar 350 duizend, 
Pieter Broertjes bleek een prima sociaal 
manager, maar kreeg tegenwind door met 
name de concurrentie van internet. 

‘Als je de krant van nu vergelijkt met die 
van twintig jaar geleden zie je een wereld 
van verschil. Die was toen nogal grijs en 
grauw. Hij oogt nu veel frisser. Ook veel 
pluriformer. 

‘Voorheen werd er wel gezegd dat de 
Volkskrant het partijorgaan was van de 
PvdA. Daar zat achteraf wel wat in. De 
krant is veel toegankelijker geworden, 
staat meer open voor andere meningen. 
In het begin van mijn periode waren auto
sport en boksen not done in de kolommen, 
aan criminaliteit werd nauwelijks iets 
gedaan, het songfestival werd afgedaan 
met een kort berichtje. Dat is nu wel weer 
doorgeslagen. Er mag echt wel wat scher
per geselecteerd worden. Er staat geen 
straf op zelfstandig nadenken.

‘En hoewel ik ook kritiek lever, ver dient 
de eindredactie vaak een pluim. De eind
redactie is door veranderingen op 
de krant het zwaarst getroffen. Er 



Bloemen voor jubilaris Marcel van Lieshout van hoofdredacteur Philippe Remarque. 
Foto de Volkskrant

Jubilaris Marcel van Lieshout over de redactie van vandaag

‘Iedereen staat constant aan’
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worden bergen werk verzet en wat er 
wordt aangeleverd is niet altijd van 

uitmuntende kwaliteit om het netjes te ze
ggen. 

‘Er wordt nu wel veel harder gewerkt 
dan een paar decennia geleden. Alles 
moet direct op de site staan. Vroeger kon 
je wachten totdat de krant in de bus lag. 
Nu ben je de hele dag bezig en krijg je tus
sendoor mailtjes, appjes, telefoontjes van 
jan en alleman die ergens iets van vinden. 
Ook politici lezen de hele dag mee. Je bent 
nooit meer vrij. Je wordt tot ’s avonds laat 
lastiggevallen. Iedereen staat tegenwoor
dig constant aan.’

Een correspondentschap heeft er nooit 
in gezeten. ‘Ik heb het wel geprobeerd. 
Londen, Brussel, Parijs. Maar er stond 
altijd een hek om mij heen. Daarbij heeft 
natuurlijk ook wel een rol gespeeld dat ik 
van tijd tot tijd werd getroffen door de
pressiviteit. Het waren soms diepe dalen 

en heftige pieken. Daarbij kwam ook nog 
eens dat ik niet met geld kan omgaan. Ik 
declareerde nooit. Vond ik gewoon niet 
belangrijk. En ik leg de lat voor mijzelf 
erg hoog. Misschien dat ik een keer per 
jaar iets schrijf waarover ik echt tevreden 
ben. Echte wapenfeiten? Ik zou het niet 
kunnen zeggen. Misschien onlangs het 
opiniestuk over het recht op een ongezond 
leven. Een essay waarop ik honderden 
reacties kreeg. Vooral van vrouwen. Dat 
heeft kennelijk heel wat losgemaakt.

‘Ik heb zes keer de Tour de France versla
gen. Wel het zwaarste wat ik heb gedaan. 
Drie weken zeer intensief bezig zijn. Je zit 
in een flow. Repo maken, reizen, hotel
letje, als we dat niet haalden, dan ter plek
ke nieuw onderdak regelen. Fysiek is het 
heel zwaar. Veel indruk heeft de ramp met 
de veerboot Herald of Free Enterprise in 
Zeebrugge in 1987 op me gemaakt. Als je 
die honderden lijkzakken ziet liggen, doet 
dat wel wat met je. 

‘Zoals ik al zei, heb ik niks met cijfer
tjes. Ik heb eens een stuk gemaakt over 
een supersnelle trein naar het noorden 
van het land die een bepaald voltage aan 
de bovenleiding moest hebben om een 
grote snelheid te bereiken. Het voltage 
dat ik hanteerde, zou de trein rechtstreeks 
gelanceerd hebben naar het luchtruim.’

Twee weken na de taart van Van Thil
lo stond hoofdredacteur Philippe Re-
marque met een ruiker bij het bureau van 
Van Lieshout voor een ferme handdruk. 
En verder? ‘Gewoon doorgaan, zoals Van 
Thillo bij de taart liet aantekenen. Het 
wordt zo zoetjesaan wel tijd voor een lief
desbaby. Die komt er aanstonds aan. En 
als ik gepensioneerd ben langdurig huisjes 
huren in aardige Franse dorpjes. Samen 
met Jessy, die ik beschouw als mijn red
der en als onbezoldigd medewerkster van 
de Volkskrant.’

Peter van den Berg



Ergens in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw stond op de voorpa
gina van de Volkskrant de kop: 

‘Koninklijke Olie leent 100 miljoen’. 
Nou en, zul je zeggen. Maar het was een 
zuivere blunder. Het was geen lening, 
maar een aandelenemissie en dat is dus 
waarlijk heel iets anders. Hoofdredacteur 
Joop Lücker trok zich deze blunder 
zodanig aan dat hij per omgaande besloot 
dat de redactie moest worden uitgebreid 
met mensen die verstand hadden van 
financiële zaken.

De legendarische hoofdredacteur haalde 
Jan Damen weg bij De Tijd, hij werd de 
eerste chef. Die wist op zijn beurt Ruud 
Horeman en Harry Rodenburg los te 
weken bij De Telegraaf. Als vierde in de 
rij volgde Wim de Valk. Damen kende 
hem van De Maasbode, gelieerd aan De 
Tijd. Deze vier vormden de eerste finan
ciële redactie bij de krant. Zij vulden vele 
jaren samen pagina 2. Uniek in Neder
land. Bij andere dagbladen stond nieuws 
over geld en effectenbeurzen steevast 
achter in de krant. 

Toen ik in 1960 als jongste bediende op 
de financiële redactie binnenkwam had 
ik heilig ontzag voor deze heren. Sprak 
hen dus – dat was toen normaal – al
lemaal aan met ‘meneer’. Intussen zijn 
Jan, Ruud en Harry al vele jaren dood. 
En nu is dus ook Wim, de jongste van het 
viertal, overleden, op 90jarige leeftijd.  
Wim de Valk was niet alleen de jongste 
financieel redacteur in die jaren, hij was 
ook de meest bescheidene. Jan Damen 
was de tamelijk strenge chef, Ruud Hore

man kon je de hele dag op zijn schrijfma
chine bezig zien om dan om vijf uur een 
fiks verhaal in te leveren, Harry Roden
burg maakte nooit een geheim van waar 
hij mee bezig was; die vertelde iedereen 
in geuren en kleuren over de scoop die 
op komst was. Wim de Valk was precies 
het tegenovergestelde. Hij was rustig, 
bedachtzaam en nauwgezet. Nooit grote 
woorden, nooit opschepperij, nooit ru
moer. Hij was de stille kracht.

Wim was vooral een cijferaar. Vele 
jaren vulde hij met grote regelmaat naast 
verslaggeverswerk een eigen rubriek: 
Op de balans. Hij pluisde jaarverslagen 
uit en schreef dan duidende en vaak 

zeer kritische stukjes die bij de directies 
van de betreffende bedrijven met rooie 
oortjes werden gelezen. Ik kan me niet 
herinneren dat hij ooit iets heeft moeten 
rectificeren. En dat zegt wel wat.

Ik was er nooit bij – je ging nu eenmaal 
meestal niet samen naar een persconfe
rentie – maar weet uit de overlevering 
wel dat Wim in alle rust en met zachte 
stem directies van bedrijven kon ver
rassen met onverwachte en niet zelden 
vileine vragen. 

Later werd me ook duidelijk dat bij 
persbijeenkomsten de prfunctionarissen 
het regelden dat de topdirecteuren bij 
de afsluitende lunch aan tafel naast de 
afgevaardigde van de Volkskrant werden 
neergezet. Ze waren best benieuwd naar 
wat er leefde bij de lui van die linkse 
krant.

Een hoogtepunt voor Wim en voor de 
gehele financiële redactie was de prijs 
voor de Dagbladjournalistiek in 1972 met 
als onderwerp de Dollarcrisis. Jan Damen 
was intussen adjuncthoofdredacteur ge
worden, Ruud Horeman de nieuwe chef 
en de club was aangevuld met Gerard 
Geradts, Peter van Bakkum en mij dus. 
Met ons zessen werden we gehuldigd in 
het Okura Hotel. Het bijbehorende geld
bedrag is vrijwel volledig besteed aan 
eten en drinken voor de complete redac
tie. Boven het gebouw in de Wibautstraat 
circuleerde een paar dagen later een rec
lamevliegtuigje met als sleep: ‘Bedankt 
financiële redactie de Volkskrant’.

Zoals ook de meeste van zijn collega’s, 
sloeg Wim op een gegeven mo
ment andere paden in, al bleef hij 



Wim de Valk : nauwkeurige cijferaar

Foto Wim Ruigrok
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Wim de Valk (26 mei 1928, Rot
terdam) sloot zijn werkzame 
leven af als redacteur van Open 

Forum. Met collega Suzanne Baart paste 
hij een in Nederland vrij nieuw concept 
toe: de krant zou niet alleen brieven plaat
sen, maar ook deskundigen uitnodigen om 
langere beschouwingen te schrijven over 
actuele onderwerpen.

Hij ging in 1950 na zijn kandidaats econo
mie aan de Nederlandse Economische 
Hogeschool te Rotterdam werken bij De 
Maasbode als financieel redacteur. In 
1959 werd De Maasbode overgenomen 
door De Tijd. Dit leidde tot veel onrust op 
de redactieburelen, menigeen was bang 
zijn baan te verliezen. 

Tot Wims verbazing – hij was niet eens 
ontslagen – werd hem nog datzelfde 
jaar door hoofdredacteur Joop Lücker 
gevraagd om naar de Volkskrant over te 
stappen. Zijn vermogen om jaarrekenin
gen nauwkeurig te analyseren kwam hier
bij goed van pas. 

Als financieel redacteur begon hij al snel 
met een eigen rubriek: Op de balans. De 
rubriek was, zo schreef hij in zijn memoi
res (voor familiekring): ‘Niet uitvoerig en 
zwaarwichtig maar juist bondig en licht
voetig, zodat het geschrevene voor een 
breed publiek interessant kan zijn.’ Dat 
paste bij hem; als Rotterdammer was hij 
wars van alle flauwekul en gewichtig
doenerij. Hij wist de rubriek tien jaar lang 
te vullen. 

Wim de Valk maakte mee hoe in 1965  
hoofdredacteur Jan van der Pluijm de toe
voeging ‘katholiek’ schrapte uit de titel 
van de krant. Het waren roerige tijden. 
‘Na het ineenstorten van de Rooms
Katholieke Kerk vielen veel mensen in 
een gat, aangezien er geen andere normen 
en waarden voor in de plaats kwamen. Dat 
leidde soms tot roekeloos gedrag.’ Menig
een biechtte aan Wim zijn  ontspoorde 
liefdesleven op. Bij zijn afscheid in 1989 
kreeg hij een tekening mee van WiBo 
waarop hij als biechtvader was geportret
teerd. 

In 1969 was hij geheel toevallig getuige 
van de Aktie Tomaat, toen een voorstelling 
van de Haagse Komedie werd verstoord. 
De Valk toonde zijn perskaart, ging praten 
met de acteurs – ze zaten bedrukt in de 
artiestenfoyer – en schreef een verslag. 

Met Richard Auwerda schreef hij de 
serie De kerk en het geld. ‘Het viel ons 
op dat er binnen de kerkelijke instituten 
geen echte economische deskundigheid 
bestond. […] We troffen geen schandalen 
aan maar moesten wel constateren dat het 
financiële beleid op z’n janboerenfluitjes 
werd geregeld.’

De samenwerking binnen de financiële 
redactie was erg goed, waarbij ieders spe
cialiteit tot zijn recht kon komen. Voor 
de verslaggeving van de dollarcrisis in 
1971 kreeg de redactie de Persprijs 1972 
van de Nederlandse Dagblad Pers. ‘Op 
zondagochtend 2 mei hoorden we over 
de radio dat na het weekend besluiten 
zouden vallen. De dollar werd al te lang 
te hoog gewaardeerd. Om 11 uur zaten 
we die zondag allemaal – zonder dat we 
contact met elkaar hadden gehad – achter 
onze bureaus. Dat waren Ruud Horeman 

(chef), Harry Rodenburg, Gerard Ge-
rardts, Jan van Capel, Peter van Bak-
kum en ikzelf. Dat we spontaan naar de 
redactieburelen waren gekomen, vonden 
we geweldig.’

Later was Wim achtereenvolgens chef 
Nieuwsdienst, sociaaleconomisch re
dacteur en (met Suzanne Baart) eindre
dacteur van de opiniepagina Open Forum. 
‘De kleine brieven gingen als altijd naar 
de rubriek Geachte Redactie, de grote 
‘brieven’ die we zelf uitzetten, gingen 
naar Open Forum. Suzanne en ik zeiden 
geregeld tegen elkaar: “Dit is een boeiend 
onderwerp, we gaan de deskundigen hier
over tegen elkaar laten lullen.”’ 

Hoewel hij al in 1989 met vut ging, bleef 
hij zich betrokken voelen bij de krant. Hij 
volgde het reilen en zeilen van wat hij be
schouwde als een soort tweede familie. 

Wim de Valk was 63 jaar getrouwd met 
Riet Sondermeijer. Ze kregen vier kin
deren, zeven kleinkinderen en vier achter
kleinkinderen. Zijn zoon Jeroen werd ook 
journalist (AD), evenals zijn kleinkinderen 
Eva (NRC Handelsblad) en Arnold (AD). 

Mariek en Jeroen de Valk

Wim de Valk bij zijn afscheid van de krant in 1989. Links Suzanne Baart, midden teke-
naar Jos Collignon.                   Foto Wim Ruigrok

de krant trouw. Eerst werd hij, mis
schien ook tot zijn eigen verbazing, 

chef van de Nieuwsdienst. Ik heb niet de 
indruk dat hij daar echt op z’n plek was 
was. 

Hij moet daar daar het echte handwerk 
hebben gemist en kon gelukkig snel weer 
terug naar een schrijvende functie, bij de 
sociaaleconomische redactie.

Opnieuw secuur werk met ingewikkelde 
details. Wim ontpopte zich ook als een 
vraagbaak voor lezers die met financiële 

vragen bij de krant aanklopten. Zijn laat
ste jaren bracht hij door als eindredacteur 
van de opinierubriek Open Forum. Jaren
lang heeft hij zich ook ingespannen voor 
de pensioenen van journalisten.

In 1989 nam Wim afscheid. Het werd 
een feestelijke receptie met een etentje, 

samen met directe collega’s, zijn vrouw 
Riet en hun vier kinderen. Het huis orkest 
van de krant had bij deze gelegenheid een 
lied ingestudeerd. Wijze: Ketelbinkie. 
Het refrein ben ik nooit vergeten.  
 
Hij is in Rotterdam begonnen, 
De Maasbode, een mooie Tijd 
Hij neemt nu afscheid aan de Amstel 
Acht voor gedrag, een tien voor vlijt.

Jan van Capel

 Acht voor gedrag,
een tien voor vlijt

De Volkskrant als tweede familie


