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Frans was een spion. Weinigen wisten het, en wie het wist 
deed er niet moeilijk over. Bij de Volkskrant, toen links tot in 

het weerbericht, kon álles.

Frans en ik deelden veel. Behalve onze 
diensttijd in de jaren zestig onze belang-
stelling voor sport en literatuur. We waren 
aan beide verknocht. Niets mooiers, von-
den wij, dan éérst voetballen – of je uit de 
naad fietsen – en dan lezen. 

Sport was voor ons een verháál. Daarom 
wilde je als beginnend journalist op de 
sportredactie werken. Frans hield het lang 
vol. Eerst bij het Eindhovens Dagblad, later bij de Volkskrant. Ik 
gaf er bij Het Centrum in Utrecht meteen na mijn diensttijd al de 
brui aan. Naïef als ik was meende ik mijn geluk in de wereldlite-
ratuur te moeten zoeken.

Frans zou ook al eerder met de sport zijn opgehouden als hem 
niet iets heel teleurstellends was overkomen. Hij onthulde het 
toen we herinneringen ophaalden aan onze diensttijd.

Frans behoorde tot de slimmeriken – net als collega Nico 

Scheepmaker – die werden uitverkoren om op de SMID, de 
school van de militaire inlichtingendienst in Harderwijk, Russisch 
te leren. 

Ik had dat ook wel gewild, maar ik moest het doen met een 
linguaphone-cursus die ik deelde met een Limburgse wapen-
broeder wiens voorkomen dat van Raspoetin in de schaduw 

stelde. Zo kon je er als spion maar beter 
niet uitzien.

Frans viel minder op. Hij was een kleine 
bescheiden Brabander die blij was met zijn 
kennis van het Russisch. De taal gaf hem 
toegang tot de Russische literatuur die 
wij allemaal hoog in het vaandel droegen, 
maar niet in de oorspronkelijke taal konden 
lezen. Zelfs Michael Zeeman niet, al deed 
hij alsof.

We hadden het vaak over de grote Rus-
sische negentiende-eeuwers, en dan vooral over Dostojewski die 
wij heel goed vonden, maar de gezaghebbende slavist Van het 
Reve niet.

Zijn Russische spreekvaardigheid bracht Frans ertoe om bij Het 
Parool te solliciteren toen die inmiddels zeer rechts geworden 
verzetskrant een correspondent in Moskou vroeg. De vaardige 
stilist Van Schoonderwalt dacht dat de baan voor hem geknipt 
was, maar het werd Karel van het Reve. 
Willem Kuipers                     wiewiewie.nl

Spion

FRANS VAN SCHOONDERWALT 

Een groot deel van dit nummer is ge-
wijd aan de nagedachtenis van Frans van 
Schoonderwalt (76). Een vakkundige colle-
ga met een grote eruditie. Hij zat op Sport, 
Nieuwsdienst en Traject. Zijn huis stond 
vol met boeken van talloze schrijvers. Van 
bijvoorbeeld Georges Simenon had hij let-
terlijk alles gelezen – en erover geschre-
ven. Maar ook muziek had zijn interesse, 
van opera tot pop.
Zie de volgende pagina’s. Foto Wim Ruigrok

Scheidend hoofdredacteur Philippe Remarque wenst zijn opvolger Pieter Klok geluk 
na de officiële bekendmaking van de functiewisseling. De redactie moet op zoek naar 
twee nieuwe adjunct-hoofdredacteuren. Corine de Vries die als adjunct vooral met or-
ganisatie en personeelsaangelegenheden belast was, gaat met Philippe mee naar de 
Persgroep, evenals de secretaris van de hoofdredactie Melle Drenthe.
Binnen afzienbare tijd gaat de redactie het INIT-gebouw verlaten. Volgens Philippe 
Remarque wordt momenteel onderhandeld over vestiging in een bestaand gebouw el-
ders in de stad, maar een optie is ook om naast de drukkerij op het industrieterrein 
Overamstel een eigen kantoor neer te zetten. Dat moet behoorlijk groot zijn want alle 
krantenredacties (ook van Het Parool en Trouw), de andere Nederlandse onderdelen 
van de Persgroep en het hoofdkantoor zullen daar gehuisvest worden. 

Foto Guus Dubbelman

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Het spijt me eigenlijk dat ik sinds 
mijn vertrek bij de Volkskrant zo 

weinig met Frans van schoonderwalt heb 
gesproken. Hij was behalve een sympa
thieke kerel ook een prima klankbord. je 
kon met hem lekker van mening verschil
len, bijvoorbeeld over het wielrennen, 
zijn grote passie. 

Frans kwam in 1969 van het Eind
hovens Dagblad naar de Volkskrant, maar 
piekerde er niet over van zijn woonplaats 
Culemborg naar Amsterdam te verhuizen. 
Hij gaf er de voorkeur aan met de trein 
op en neer te blijven reizen.

Zijn reportages over de tour de France 
blonken uit door degelijkheid en werden 
terecht geprezen. Hij versloeg het evene
ment zo’n keer of veertien en raakte er 
maar niet op uitgekeken. Zijn voorganger 
theo Nolens trouwens nog minder. Als ik 
me niet vergis draaide theo ruim vijfen
twintig keer met het circus mee. 

ik vroeg Frans wel eens wat hem zo 
aansprak, wat hem boeide. Hij aaide dan 
over z’n snor en zei: ‘jongen, de tour is 

het leven zelf. ik prijs me gelukkig dat 
elk jaar te mogen meemaken.’ 

Natuurlijk wilde ik graag van hem 
vernemen hoe het met het dopinggebruik 
zat. Frans benaderde dat probleem met 
de nuchterheid die kenmerkend voor hem 
was. Hij had harde bewijzen nodig en die 
waren helaas schaars. 

Frans schreef ook nog een aantal 
boeken, zoals Tour de France Top 100 
en Alles uit de kast.  samen met anderen 
schreef hij nog enkele andere boeken op 
het gebied van wielrennen. Uitstekend 
werk van een uitstekende journalist die 
altijd voor ogen hield dat de lezer recht 
had op de waarheid en niets dan de 
waarheid. 

ik ben bijna geneigd te zeggen dat de 
huidige sportjournalistiek daaraan een 
voorbeeld zou kunnen nemen, maar dat is 
misschien iets te kort door de bocht. 

ik vond het jammer dat Frans na twin
tig jaar op de sportredactie te hebben 
gewerkt, overstapte naar de Nieuwsdienst 
waarvan hij chef werd. Wel leuk natuur

lijk voor hem. een paar jaar daarna ging 
hij voor de reisbijlage Traject nog een 
aantal interessante reportages maken. 
De sportjournalistiek had hem gevormd, 
zijn blik verruimd en de krant succes 
gebracht. Zijn vrouw josé en kinderen 
mogen trots op hem zijn.

Ben de Graaf

De Tour: ‘Het leven zelf’

Om eeN reiskAterN te maken 
met jonge honden, ambitieus en 

ongeduldig, heb je een rustpunt nodig, 
een ouwe ervaren hond om het oneer
biedig te zeggen, die de thuisbasis 
bewaakt. Bij Traject was Frans ons 
rustpunt. Hij bracht historische kennis in 
over allerlei bestemmingen die toen nog 
spannend en niet ‘toeristisch’ waren. 

We maakten toen elke week vier 
pagina’s reis katern broadsheet, met drie 
redacteu ren. (Oef! Don’t tell the bosses.)

 Het was Frans die ons in de jaren 

negentig liet zien dat reisjournalistiek 
weinig te maken heeft met de exotiek 
van verre bestemmingen, maar met 
observeren en goed schrijven. Waarom 
noteren wij, journalisten, dingen die we 
opmerkelijk vinden in het buitenland, 
die we over het hoofd zien in onze eigen 
omgeving? Frans ging in Nederland op 
reis naar  Herenstraat 15, zijn eigen adres 
in Culemborg (en vele andere Heren
straten, kerkstraten en schoolstraten in 
het hele land). toen een journalistieke 
vernieuwing.  

Het tekende zijn karakter: bescheiden. 

Frans hoefde niet zo nodig de hele wereld 
rond. 

Daarnaast had hij een uitstekend gevoel 
voor de turbulentie onder ons, toen jonge 
redacteuren. Hij kon weleens hoofd
schuddend toekijken waar wij allemaal 
mee bezig waren. 

Het bijzondere van Frans was dat hij 
alles kon vertalen in warmte en gezel
ligheid zowel op het werk als bij hem 
thuis, waar hij en josé ons geregeld te 
eten uitnodigden. Frans, een fijne collega, 
een aimabel mens.

Nell Westerlaken

met WeemOeD lees ik de berich
ten over de dood van Frans, een 

van mijn dierbaarste collega’s aan de 
overkant van de Wibautstraat. ik leerde 
hem kennen als sportredacteur maar 
vooral als minstens even gedreven puz
zelaar van de king Williams testpaper 
uit het weekblad HP/De Tijd (naar een 
voortreffelijk voorbeeld van The Guar
dian). Al heel snel sloten wij een kongsi 
om die heidenslastige kerstpuzzel tot een 
goede oplossing te brengen en mogelijk 
zelfs onsterfelijke roem te verwerven

Na enkele jaren was ons genootschap 
uitgebreid tot een bende van zes tot zeven 
samenzweerders, die berucht werden in 

het puzzelwereldje. Dagelijks hingen 
Frans en ik aan de telefoon om onze 
veroveringen te delen en de openstaande 
vragen te bespreken. Zijn josé en mijn 
marjenke werden daar zo tussen kerst en 
Nieuwjaar wel behoorlijk gallisch van, 
maar onze passie voor de puzzel leed 
daar niet onder.

Dagen (en halve nachten) zaten we in 
bibliotheken en krantenarchieven om 
eerste zinnen van boeken, maîtresses van 
beroemdheden, en nog meer hersenkra
kers op te lossen. internet bestond nog 
niet. Als iedere deelnemer zijn of haar 
oplossing per post had ingestuurd, had
den Frans en ik vaak nog twee dagen om 

nog iets langer de openstaande vragen te 
lijf te gaan. en op de dag dat de inzen
ding sloot, togen wij samen genoeglijk 
in onze werkpauze met tram 10 richt
ing het redactiekantoor van HP/De Tijd, 
likten daar op de stoep de enveloppe met 
onze oplossing dicht en stopte die door 
de brievenbus. Heel wat jaartjes hebben 
we dat samen volgehouden en prijzen 
ge scoord (meest boekenbonnen, voor 
de puzzel van het volgende jaar), totdat 
Frans met pensioen ging. 

met warme herinneringen denk ik aan 
Frans terug, een van de leukste collega’s 
bij perscombinatie.

Haro Hielkema (Trouw)

Op reportage: Herenstraat 15

Passie voor de puzzel
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Vaderlijke collega leerde mij het vak
FrANs was niet zomaar een aardige 

collega, hij was álleraardigst. en 
streng, zonder een eigenwijze 

onderwijzer te worden. tot in het café 
toe sprak hij mij toe over foutjes in mijn 
taalgebruik, mijn inschattingen, zijn visie 
op de materie, ons redactiebeleid, het 
gedrag van andere collega’s en zijn eigen 
ervaringen. Frans was als een vader voor 
mij, vanaf 1976 toen ik tot de sportredac
tie van de Volkskrant mocht behoren.

Frans was er sinds 1969, nadat hij in 
1962 bij het Eindhovens Dagblad was be
gonnen. een Brabander met een hart voor 
psV én een groot hart voor wielrenners. 
Het kon niet anders dan dat ik ook over 
wielrennen ging schrijven, hoewel voetbal 
mijn voorkeur had. 

toen Frans in 1978 bekendmaakte dat 
hij over een jaar ging stoppen als wieler
verslaggever en niet meer de tour de 
France zou doen, werd ik bijna als van
zelfsprekend zijn opvolger – zo onerva
ren als ik nog was. Frans zou me over de 
eerste obstakels loodsen. De tour verslaan 
was immers, zo leerde hij, de zwaarste re
portage die je als sportjournalist kon doen.

Vrienden gebleven
met Frans zou ik na mijn vertrek naar 

NRC Handelsblad in 1988 vrienden blij
ven. tot aan zijn plotselinge overlijden 
toe. Niet omdat wij de wielersport een 
warm hart toedroegen, maar gewoon om
dat wij elkaar lagen en ik graag in zijn na
bijheid en van zijn lieve vrouw josé wilde 
blijven verkeren. Hij stond me bij in mijn 
moeilijkste momenten (scheiding, ziektes 
en andere nare gebeurtenissen) en bleef 
me volgen toen ik voor NRC schreef.

Vandaar dat ik graag mijn herinneringen 
aan Frans beschreef in de afscheidskrant 
die de redactie in 2003 voor hem samen
stelde. De vriendschap die we vanaf 1976 
opbouwden, tijdens gezamenlijke reporta
ges (toch nog drie, vier keer samen in de 
tour – hij als verslaggever van de feiten, 
ik als beschouwer) uitbouwden, zouden 
niet meer verloren gaan. Vandaar ook dat 
ik mijn herinnering, gepubliceerd in de af
scheidskrant voor Frans, herhaal:

‘Geboend en geschrobd, glimmend en 
gloeiend, de haren scherp gekamd zat 
Frans ’s morgens aan het bureau, alsof 
hij niets meer wist van de vorige avond. 
Vol plichtsbesef zat hij kaarsrecht achter 
de schrijfmachine het ene velletje na het 
andere vol te tikken, het ene klusje na het 
andere te klaren. Nog ver voordat de krant 
zou moeten zakken, had Frans de sport
pagina vol.

Geen dranklucht meer, slechts lichte 
sporen van vermoeidheid, nauwelijks een 

herinnering aan de vorige avond in café 
Hesp, waar ik door Frans zo vaderlijk 
was ingewijd in de rituelen van het lang
durig en zinvol bier drinken. Niet dat hij 
’s morgens niet meer wilde weten wat er 
gebeurd was of wat hij gedaan had – laat 
staan wat ik gedaan of gezegd had. Frans 
was gewoon ’s avonds een kereltje en ’s 
morgens een kerel.

eén pilsje? Zo vroeg hij tussen vier en 
vijf, als het werk geknipt en geschoren 
was. Het werden er meer dan één. Zodat 
hij tegen achten de telefooncel in stapte 
om josé te melden dat het ‘ietsje’ later 
werd. Het werd altijd ‘ietsje’ later. Want 
Frans hield van gezelligheid, van bomen 
over de krant en vooral over wielrennen 
– samen met luisterende collega’s van de 
krant. 

Neerlands Hoop
Hij was gelukkig wanneer hij thuis op 

zijn verjaardagsfeestje diep in de nacht 
Neerlands Hoop in Bange Dagen door de 
huiskamer liet schallen of wanneer hij pa
varotti de hoge C liet galmen. Frans was 
een gezelligheidsdier dat kon stralen van 
geluk als er fruits de mer van drie plateaus 
hoog voor zijn neus verschenen. en do
ping? Ach kom, is er dan niets anders om 
over te praten en bij te drinken?

Frans kon boos worden wanneer ‘be
vriende’ renners hem in de maling hadden 
genomen. Zoals op de avond toen hij een 
heroïsch verslag van michel pollentier 
kon versnipperen, omdat de Belg, naar 
later op de avond bleek, de dopingcontro
leurs had ‘geflikt’ (het beruchte peertje). 
Zijn tweede stuk getuigde van woede. 
Waarop onze collega en oudtourverslag

gever theo Nolens aan het bureau mom
pelde: ‘Frans heeft zich door zijn emoties 
laten leiden, hij voelt zich bekocht.’

een misverstand, want Frans liet zich 
altijd door zijn emoties leiden, door zijn 
liefde voor wielrenners – ook voor andere 
sporters. Hij ging uit van de goedheid van 
de mens. en dat op een redactie die het in 
die periode als haar taak beschouwde juist 
van het slechte in de mens uit te gaan.

Interviews.
Frans hield van literatuur en meesters 

in de taal – vooral Vlaamse. prachtige in
terviews heeft hij gemaakt – ook samen 
met mij. Frans was niet zo kritisch, eerder 
empathisch. Frans wist mensen voor zich 
te winnen. Hij straalde vertrouwen uit en 
hij kon het opschrijven als geen ander. Hij 
was een bevlogen en meesterlijk journa
list.

toen, in 1988, gingen onze wegen uit el
kaar. Alsof ik afstand nam van mijn vader. 
Frans verwoordde het zo: ‘je moet nu al
leen verder.’ Frans is nog altijd dichtbij. 
Bij zowat elk woord dat ik tik, voel ik me 
door hem bekeken. misschien schrijf ik 
nog eens een boek over hem: Over men
sen die iets betekenen.’

Dat boek van mij zal nooit zo goed wor
den als de boeken die Frans heeft geschre
ven. een tiental, over wielrennen, doping, 
reizen, literatuur, opera en meer. Zo goed, 
zo zorgvuldig als Frans schreef, zal ik niet 
schrijven, anderen ook niet. Hij was een 
sieraad als schrijver en vooral als mens. 
een strenge doch empathische leraar van 
het leven. proost, Frans!

Guus van Holland

Tour-verslaggevers onder elkaar. Van links af Peter Heerkens, Peter Ouwerkerk, Frans 
van Schoonderwalt, Joop Holthausen, Guus van Holland. De vrouw naast Peter Heer-
kens is Lucy van Seeters, vriendin van Joop Holthausen.                    Foto Jacques de Jong
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ALs OplAND in de jaren tachtig/negentig zijn bijna da
gelijkse tekening voor pagina 3 bij de chef Nacht kwam 
inleveren vroeg hij, als hij haar niet direct ontdekte, be

smuikt achter zijn hand: ‘is joke er vandaag?’.Als het antwoord 
bevestigend was, bleef de even sympathieke als beroemde teke
naar altijd wat langer op de redactie hangen. Hij drentelde rond 
als een verlegen jongen in de hoop nog een paar woorden met 
haar te kunnen wisselen. 

 
 joke Buijs van de opmaakredactie dus. Opland was niet de eni
ge. iedereen die met haar heeft gewerkt, heeft daaraan plezierige 
herinneringen. Vrijwel altijd in een zonnig humeur en ook in toch 
vaak spannende situaties tegen de tijd dat de krant op sluiten stond, 
nimmer in paniek. Ze stak in de goeie jaren waarin dat was toege
staan nog een sigaretje op en deed breed lachend aanpassingen die 
nodig waren om een pagina persklaar te maken. een vakvrouw dus. 
Donderdag 4 juli nam zij afscheid van de krant tijdens een ouder
wets gezellige bijeenkomst op het terras van rosa & rita, vlak 
naast het glazen gebouw waar de persgroepkranten zijn gehuis
vest.

er was een toespraak vol terechte waardering van hoofdredacteur 
philippe remarque en liefdevolle woorden van Annemieke jan
sen, die onlangs is gepromoveerd tot chef van de opmaakredactie. 
Annemieke had een mooie bijnaam voor joke: ‘de mona van de op
maakredactie’. Bij haar kon je altijd terecht met alle levensvragen.  
Ze beheerde ook bijna vanzelfsprekend met grote inzet de afde
ling ‘lief en leed’. Als er iets te vieren viel, dan was joke de eer
ste die actie ondernam voor een cadeautje. maar ook bij minder 
leuke gebeurtenissen wist ze mensen te ondersteunen met een 
bezoek of een telefoontje. Dit alles is goud waard in een bedrijf.

De directe aanleiding voor het vertrek van joke bij de krant is 
overigens allesbehalve leuk te noemen. in januari 2018 werd bij 
haar een tumor in het hoofd ontdekt. Opereren was niet mogelijk. 
Zware medicijnen en een ingewikkelde radiologische bestraling 
hebben goede resultaten opgeleverd. maar van de medicijnen 
komt ze waarschijnlijk niet meer af. 

Ze ziet er ook nog altijd perfect uit. Werken bleek echter niet 
langer mogelijk. in goed overleg met de krant kan ze nu in de 
ziektewet vervroegd de overgang naar haar pensioen afwachten. 
maar ja, wat is vervroegd met 43 dienstjaren.

joke Buijs komt nog uit het tijdperk waarin de krant in techni
sche zin ‘in lood’ werd gemaakt. Ze begon in 1976 op de afde
ling ttk van de zetterij van de perscombinatie waar door een 
hele batterij van met name vrouwen de kopij van de redacties op 
ponsbandjes werd ingetikt. met die bandjes werden de zetmachi
nes gevoed, die loden regels uitspuwden die door opmakers in 
zware ramen tot pagina’s in elkaar werden gemonteerd. Daarbij 
was er nog een omvangrijke correctieafdeling die controleerde 
of het zetsel klopte met de ingeleverde kopij. een omslachtige 
manier van werken waar we nu met verbazing op terugkijken.

Bij het vorderen van de techniek veranderde joke mee. Het lood 
verdween en werd vervangen door zetsel van papieren stroken 

waarmee pagina’s in elkaar werden geplakt. Ook hier kon joke 
zich moeiteloos handhaven als vrouw te midden van een van 
oudsher mannenwereld, ze kon er geen kwaad doen.

Nadat ook dit plakwerk was achterhaald en de beeldschermen 
hun intrede hadden gedaan, kregen medewerkers van het tech
nisch bedrijf het aanbod om over te stappen naar een van de kran
ten. joke koos samen met onder meer haar ook legendarische 
collega Willem klaver voor de krant die haar het liefste was: de 
Volkskrant. Zij werden alletwee al snel volledig opgenomen in 
de opmaakredactie.

Zij heeft door de jaren heen ontelbare kranten helpen maken. 
en vooral in de altijd spannende avond en nachtdiensten. en 
ook hier konden we altijd op haar rekenen als het op gezelligheid 
aankwam. een glaasje en een drankje als de krant klaar was en 
we nog tot twee uur, half drie met de bijna voltallige ploeg ble
ven om eventueel nog een tussenvorm met laatste nieuws naar de 
drukkerij te sturen.

Op vrijdagavonden waarop we extra vroeg moesten slui
ten, was een gezamenlijk bezoek aan Hesp gebruikelijk. 
Daar troffen we niet zelden collega’s uit de dagploeg waar 
dan meestal geen zinnig woord meer mee te wisselen viel, 
zoals joke zich in haar dankwoord wist te herinneren. 
Zeker in de laatste jaren deed zij vrijwel altijd nachtdiensten. 
Daar voelde ze zich het meest op haar plaats. maar de gezellige 
nazit was verleden tijd. er bleven zodra de krant klaar was nog 
weinig collega’s hangen. en Hesp was echt niet meer aan de orde.  
Voor mij is joke onbetwist en voor eeuwig de koningin van de 
Nacht.

Jan van Capel

Joke Buijs met haar speciale krant naast de nieuwe hoofdredac-
teur Pieter Klok op het terras van Rosa & Rita.

Joke Buijs,
Koningin
van de Nacht


