
151

In memoriam 
Ferry Hoogendijk (1933-2014)

Ferry Hoogendijk zei altijd dat hij zijn hele leven gefascineerd is geweest door de politiek. 
‘Een ander ging zeilen. Ik zat als een soort gek bij de radio en luisterde naar de debatten in 
de Tweede Kamer. Een afwijking die ik al vroeg had’, zo zei hij vorig jaar in een interview met 
Elseviers Magazine.1 Toch zette de man die op 14 februari dit jaar op 80-jarige leeftijd over-
leed na geruime tijd ziek te zijn geweest, pas laat in zijn leven de stap naar de actieve politiek. 
Liever koos Hoogendijk ervoor onafhankelijk te kunnen zeggen wat hij wilde over de hande-
lingen van politici en dus koos hij voor de journalistiek. Ambities in die richting bleken al op 
de hbs in zijn geboortestad Gouda waar hij voor Eigen Teelt, de schoolkrant, interviews hield 
met politieke kopstukken.

Als 15-jarige had hij de brutaliteit om de toenmalige premier Willem Drees om een inter-
view te vragen, en dat kreeg hij nog ook. Later volgden vvd-prominenten P.J. Oud en D.U. 
Stikker. Hoogendijk leerde snel groot te denken, maar was vooral, reeds op die leeftijd, voor 
geen enkele autoriteit bang.

Na de hbs begon hij – hoe kon het ook anders met zijn belangstelling – de studie politico-
logie aan de Universiteit van Amsterdam. Dat duurde niet lang, omdat hij ruzie kreeg met de 
marxistische hoogleraar Salomon Kleerekoper, die hem, naar Hoogendijks zeggen, te rechts 
vond. Hoogendijk week uit naar de Vrije Universiteit. Tijdens zijn studie op die universiteit 
pakte hij het interviewen weer op. Dit keer was het minister van Financiën Jelle Zijlstra die hij 
zo ver kreeg om hem te woord te staan. Hij zond dit stuk naar het blad dat toen nog Elsevier 
Weekblad heette, dat de auteur hiervoor 150 gulden betaalde. Het interview van de student 
haalde de voorpagina. Bovendien liet de redactie hem weten dat meer van dit soort bijdragen 
op prijs werd gesteld.

Hoogendijk voldeed graag aan die wens. Volgens Gerry van der List, auteur van het boek 
Meer dan een weekblad. De geschiedenis van Elsevier, was de hoofdredactie zo tevreden over 
die artikelenstroom dat men hem aannam als parlementair verslaggever toen hij zijn studie 
aan de vu had afgerond.2

Twijfelde hij toen of hij zijn fascinatie voor de politiek gestalte zou geven in de journa-
listiek of in de actieve politiek? Later zei hij van niet. ‘Ik wilde altijd het liefst onafhankelijk 
kunnen zeggen wat politici wel of niet goed doen. Daar heb ik nooit spijt van gekregen.’ Met 
de nodige ambitie stortte de net afgestudeerde Hoogendijk zich op zijn nieuwe baan op het 
Binnenhof. Hij gaf blijk van het nodige talent; slechts drie jaar duurde het voordat hij zou 
worden gepromoveerd tot adjunct-hoofdredacteur van Elsevier. Hij was de eerste om toe te 
geven dat zijn artikelen niet altijd even mooi waren geschreven, maar ze bevatten wel nieuws. 
Daar had hij een neus voor.

Hoogendijk voelde zich op het Binnenhof als een vis in het water. Zoals het hem als scholier 
lukte om politici te strikken, zo slaagde hij er als journalist in om met Kamerleden – soms ook 
met ministers – bijna op voet van gelijkheid om te gaan en hun vertrouwen te winnen. Mis-
schien ten overvloede: dat waren met name politici met een rechtse of centrumrechtse kleur.
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Dat Hoogendijk in Den Haag overal zijn ingangen had en toch recht voor zijn raap zijn 
mening kon geven, viel ook bij andere media op. Bij de avro werd hij in 1960 gevraagd als 
commentator voor radio en televisie, waardoor hij een zogeheten ‘bekende Nederlander’ zou 
worden. Voor die omroep zou hij ruim twintig jaar blijven werken.

Op het internet is een filmpje uit 1966 te zien waarin Hoogendijk een debat leidt vanwege 
de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Aan partijleiders als Bauke Roolvink (arp), 
Edzo Toxopeus (vvd), Gerard Nederhorst (pvda) legde Hoogendijk een voor een zijn vragen 
voor, die zij in alle rust konden beantwoorden. Aan het eind van het debat – Hoogendijk 
stond klaar om de kijkers te bedanken voor hun aandacht – stak Norbert Schmelzer (kvp) 
zijn vinger op. Hij bedankte Hoogendijk omstandig voor de deskundige manier waarop hij 
het debat had geleid.3 Deze interruptie door de kvp-leider is achteraf minder opmerkelijk dan 
het destijds misschien leek: beide heren waren toen al vrienden geworden. Op het einde van 
zijn leven bekende Hoogendijk waarom hij die vriendschap zocht met politici. ‘Ik vond het 
veel belangrijker dat ik het kabinet-Biesheuvel om zeep kon helpen. Of dat ik de nacht van 
Schmelzer kon voorbereiden in 1966. Geweldig.’

MEINDERT VAN DER KAAIJ

Ferry Hoogendijk, 12 december 2002. 

[Foto: anp – Paul Bergen]
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Het lijkt erop dat Hoogendijk hier zijn werkelijke invloed een tikkeltje overdreef, maar 
de contacten die hij onderhield waren nauw. Dat ging zo ver dat hij twee politici vroeg om 
paranimf te zijn bij zijn promotie aan de Vrije Universiteit in 1971: Haya van Someren (vvd) 
en weer Schmelzer. Toen hij in 1960 en 1968 de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten 
volgde en met kandidaten en campagneleiders had gesproken, had hij inspiratie opgedaan 
voor het onderwerp van zijn proefschrift: hij vergeleek de Amerikaanse campagnes met die 
in Nederland, met als licht voor de hand liggende conclusie dat die in Nederland nog weinig 
ontwikkeld waren. Zijn dissertatie Partijpropaganda in Nederland4 werd vooral in linkse kring 
als niet-wetenschappelijk van de hand gewezen.

Inmiddels was hij toen al vele jaren hoofdredacteur; met 32 jaar werd hij de jongste hoofd-
redacteur van Nederland. Voor die positie schrok hij niet terug, ‘Want je kunt de meeste macht 
uitoefenen als je hoofdredacteur bent.’ Macht, dat vond hij pas echt interessant. Geld had hem 
nooit geboeid, zei hij: je moest een beetje leuk kunnen leven, maar meer niet. Of dat laatste 
de waarheid is, is de vraag. Van der List beschrijft in zijn geschiedenis van Elsevier op meer 
dan smakelijke manier hoe Hoogendijk zich graag door anderen liet fêteren en bij het bedrijf 
enorme bedragen declareerde.

Onder zijn leiding kreeg het blad, dat inmiddels Elseviers Magazine heette, een nog dui-
delijker rechts profiel dan het al had. In de jaren zeventig had het blad in het midden een 
geel katern met opinieachtige stukken, waarin Hoogendijk al zijn gif en boosheid over links 
gedachtegoed kwijt kon. Zelf noemde hij zijn hoofdartikelen ‘gerationaliseerde woede-uit-
barstingen van een verontwaardigde burger’. Vooral het linkse kabinet-Den Uyl (1973-1977) 
vormde voor hem een geliefde schietschijf. Boven zijn commentaren stonden de koppen 
‘Knudde 1’, ‘Knudde 2’, enzovoort.

Die anti-Den Uyl-koers bezorgde het weekblad nieuwe lezers en nog meer advertenties. 
Maar volgens Van der List gistte het op de redactie. Niet alle redacteuren konden zich vin-
den in Hoogendijks koers, en sommigen hadden moeite met zijn arrogante en harde wijze 
van leidinggeven. Zij ergerden zich bovendien aan zijn schnabbels. Uitdrukkingen als ‘Mister 
Schnabbel’ en ‘Herrie om Ferry’ deden de ronde. Een verzwegen adviseurschap voor olie-
maatschappij Gulf vormde voor de redactie de bekende druppel. Het bedrijf promoveerde 
hem weg naar het magazine European Affairs.

Kwam Hoogendijk dan nooit in de actieve politiek terecht? In de jaren tachtig was dat 
bijna het geval. Even was er tijdens de formatie van 1982 sprake van de vorming van een 
staatssecretariaat voor mediazaken. Bij vvd-leider Nijpels stond Hoogendijk voor die functie 
op het lijstje (het ging dus niet om een ministerschap zoals Hoogendijk later altijd beweerde). 
Het mediabeleid, toen een politiek gevoelig terrein, kwam uiteindelijk terecht bij de minister 
(Elco Brinkman). Dat Lubbers hem zou hebben geweigerd omdat hij te kritisch over hem 
schreef, zoals Hoogendijk altijd zei, is niet waar.5

Toch zou het Hoogendijk nog lukken om aan die actieve kant van de macht te staan. Pim 
Fortuyn was door Leefbaar Nederland aan de dijk gezet en overwoog een eigen partij op te 
richten. Hoogendijk stuurde Fortuyn een fax: ‘Als je mijn steun wilt, kom ik je helpen.’6 For-
tuyn belde meteen terug: ‘Ferry, we moeten praten.’

Het werd het begin van een knotsgekke periode, niet alleen voor Hoogendijk. Hij kwam op 
de vijfde plaats van de kandidatenlijst voor de Lijst Pim Fortuyn terecht, maar een paar weken 
later wilde Fortuyn hem daar weer vanaf halen.7 Het Binnenhof werd een toneel waarin scheld-
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partijen de gewoonste zaak van de wereld waren en waaraan Hoogendijk zijn steentje bijdroeg 
door, bijvoorbeeld, zijn fractiegenote Winnie de Jong in het openbaar een ‘tijdbom’ te noemen.

Tot zijn verdriet werd niet hij, maar zijn buurman minister: de ondernemer Herman 
Heijnsbroek. Hoogendijk merkte in nauwelijks een jaar tijd dat het beoordelen van politiek 
heel iets anders is dan het bedrijven van politiek. ‘Want je kunt dan wel zeggen dat Hoog-
endijk zestig jaar in de politieke journalistiek rondloopt – het is heel wat anders om met de 
heren te onderhandelen. Ze waren zo uitgekookt. Donner, Balkenende, Zalm’, zo zei hij in een 
interview met Liesbeth Wytses.

De man die decennialang het gezicht van rechts was geweest, erkende in datzelfde inter-
view dat hij op het eind van zijn leven ‘veel linkser!’ was geworden. Hij hoopte op de komst 
van een ‘nieuwe Marx’ voor de middenklasse. Met Rutte had de man die vijftig jaar lang lid 
was van de vvd, het helemaal gehad. Hij foeterde op het doorgeschoten materialisme en de 
bonussen van de bankiers: dat moest toch worden afgeschaft. ‘Het kapitalisme heeft goede 
dingen gebracht, maar er is een grens.’

Meindert van der Kaaij
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