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Sietse van der Hoek in schaatspak tijdens de mediakampioenschappen op de Utrechtse ijsbaan in 1990. Verder 
van links af: Janet van Toor, Erik d’Ailly en Jan Schavemaker.                 Foto René Went

Schaatsen met Jan Schavemaker
Sietse van der Hoek 
haalde drie kruisjes 
in de Elfstedentochten 
van 1985, 1986 en 
1997. Maar dat niet 
alleen, hij haalde 
ook de krant met 
prachtige verhalen 
over die tochten 
als participerende 
verslaggever van 
dienst, à la Jan Feith 
uit 1909. 
Hij draagt zijn 
herinneringen aan 
die bizarre dagen op 
aan Jan Schavemaker, 
telefonist bij de krant, 
ook zo’n schaatsfanaat 
- helaas te vroeg 
overleden.
Een eerbetoon. 

NET als Jan van de telefooncen-
trale was ik in de winter van 
1985 nog net op tijd lid van de 

Vereniging de Friese Elf Steden gewor-
den. Startnummer dertienduizendzoveel. 
Jan had er een lange koude nacht in zijn 
slaapzak op het Amsterdamse Stations-
plein voor moeten zitten/liggen om zich 
op het VVV-kantoor te kunnen inschrij-
ven voor de tocht waar eigenlijk al niet 
meer op gerekend was. 
In de Hel van het Noorden, ergens tus-

sen Vrouwbuurtstermolen en Bartlehiem, 
reed Jan in een scheur en hij werd van 
het ijs een boerderij in gedragen. Daar 
constateerde de EHBO een arm uit de 
kom. Jan wilde liever door naar Dokkum 
en dan terug naar Leeuwarden, maar 
moest zonder kruisje naar het ziekenhuis.
Maar zie, o genade, het jaar daarop klonk 
opnieuw het ‘It sil heve’ uit de mond van 
ir. Jan Sipkema, onze voorzitter. Deze 
keer was Jan een van de eersten die van 
het ijs werden gedragen, halverwege 
Leeuwarden en Sneek, de eerste stempel-
post. Hij kwam er als bericht mee op de 
radio.

Een scheur en opnieuw zijn arm uit de 
kom, een beetje erger dan een jaar eerder. 
Daarbovenop kwam nog de pech dat hij 
voor zijn wintersportvakantie in Scandi-
navië, die een paar dagen later zou be-
ginnen, geen annuleringsverzekering had 
afgesloten. Bijna had hij een derde kans 
gekregen, maar op het laatste moment 
ging in 1987 de Elfstedentocht niet door.
Jan was behalve een hartstochtelijk 
schaatsenrijder ook een liefhebber van 
hard fietsen. Toen hij ook daarbij een 
paar keer ten val kwam en weer die ver-
rekte arm uit de kom was geschoten, 
besloot hij zowel het schaatsen (op de 
Jaap Edenbaan) als het fietsen te laten 
voor wat het was. Hij ging naar Ghana 
op vakantie, waar hij door een onver-
hoedse golf op het strand werd geworpen 
en zijn nek brak.
Jan Schavemaker was een van de zacht-
aardigste mensen die ik in mijn leven heb 
gekend. Overdag deed hij een studie die 
lang duurde, en ’s avonds en ’s nachts zat 
hij op de telefooncentrale van de Volks-
krant, in wisseldienst met Inge Woud-
stra. Beiden waren zeer bedreven in het 
bezweren van paniek van verslaggevers 
met een laat stukje en het bijpraten van 
correspondenten ver van huis. ‘Dagdag’, 
zei Jan altijd als hij je belde. 

Aan Jan van de telefooncentrale draag 
ik dit stukje op, dat in het licht van het 
voorafgaande niet veel meer dan klein 
bier is.

Ik was een schaatsenrijder als Jan, lid 
van de Elfstedenvereniging, dus in 1985 
deelnemer aan de tocht die na 22 jaar 
weer verreden zou worden. Iemand op 
de redactie - het zal Gijs van den Heuvel 
wel zijn geweest -, bedacht dat het mis-
schien wel aardig zou zijn als ik mij ook 
verslaggevend zou weren op het Friese 
ijs. Het was al vrij lang vorstig weer, dus 
ik had al wat schaatskilometers in mijn 
benen, maar dat waren er nooit meer dan 
honderd op één dag geweest. 
Reconstruerend aan de hand van de be-
waarde stempelkaart en de krant van de 
volgende dag (22 februari 1985) zie ik 
dat ik om kwart over acht mocht vertrek-
ken uit de Frieslandhal en om zeven over 
tien voor het eerst de krant heb gebeld 

door Sietse van der Hoek

Om 7 over 10 belde ik 
mijn eerste ervaringen 
op het ijs door
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Alternatieve tocht op Lake Memphremagog

Marathonschaatser Herman Fokker (nummer 23) in de achtervolging tijdens de alterna-
tieve Elfstedentocht in februri 1983 op het Lake Memphremagog tussen de heuvels van 
Vermont, op de grens van de Verenigde Staten en Canada.       Foto Jacques de Jong

Nog steeds beschouw ik – amateur - dit 
als een van mijn leukste foto’s. Vanuit 
een rijdende auto genomen op het vijftig 
kilometer lange Lake Memphremagog 
in de staat Vermont, noordoost in de 
Verenigde Staten. Marathonschaatser 
Herman Fokker heeft moeten lossen uit 

het peloton en is met een maatje in de 
achtervolging gegaan. 
Februari 1983. Ik had van chef Sport 
Ben de Graaf toestemming gekregen 
de wedstrijd te verslaan. Toen was het 
marathonschaatsen op de krant nog nau-
welijks erkend als officiële sport. Anders 

was er wel een reguliere sportverslagge-
ver naartoe gegaan. 
In de aanloop had ik Jan Uitham geïnter-
viewd, tweede in de Elfstedentocht van 
1963.  Hij werd tiende in de wedstrijd. 
Vorige week las ik dat hij zich voorbe-
reidde op een mogelijke volgende tocht. 
Hij is deze maand 83 geworden.
Op zondagavond moest ik het wedstrijd-
verslag doorbellen. Op het bewuste 
tijdstip was er nog niemand op de krant, 
zodat ik mijn gegevens doorgaf aan Han 
van Gessel thuis, die het stukkie schreef.
De woensdag daarop kwam ik terug in 
de veronderstelling dat ik nog een ver-
haal zou leveren voor de zaterdagkrant. 
Terwijl ik op het punt stond met een 
jetlag mijn bed in te stappen, belde Ben 
de Graaf op, of ik het stuk voor de vol-
gende dag wilde schrijven. Er zat weinig 
anders op.
Daags daarna belde Ben op: ‘Dat heb 
je goed gedaan, jongen. Er staat precies 
in wat de mensen willen weten.’ Ik was 
met stomheid geslagen. Dat was me op 
de krant nog niet overkomen. Iemand die 
me zei een goed stuk te hebben geschre-
ven. En nota bene die nukkige Ben de 
Graaf!  Sindsdien nooit meer een kwaad 
woord over Ben!      

Jacques de Jong
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Sietse van der Hoek
om verslag te doen van mijn ervaringen 
tot dan toe. Vanuit een huis met telefoon 
in het dorpje Ossega, tussen IJlst  en 
Woudsend. 
Dat heb ik die dag nog drie of vier keer 
gedaan: van het ijs af, klunen naar een 
Fries huis en vragen of ik even van de 
telefoon gebruik mocht maken. Op de 
redactie zette iemand dan de dictafoon 
aan, waartegen ik mijn verhaal afstak. 
Truus Knoop tikte uit en Ben Haveman 
stroomlijnde en vervolmaakte de tekst.
Vanaf vier uur in de middag had ik mij 
niet meer gemeld, lees ik in de oude 
Volkskrant. Te veel gedoe dat gekluun 
naar een telefoon, ik moest maken dat ik 
een beetje op tijd in Leeuwarden kwam: 
20.30 uur aankomst Bonkevaart. 

In de bus naar de Frieslandhal, naar het 
tafeltje van de Volkskrant, waar Ronald 
ten Brink en Frans van Schoonderwalt 
een schrijfmachine hadden vrijgehouden 
en mij tijdens het tikken van het laatste 
deel van mijn verhaal als een vader en 
moeder van broodjes en glaasjes Beeren-
burg voorzagen.
Met deze vorm van participerende jour-
nalistiek stond ik in een verre traditie. 
Foeke Libbe Tjalma voor de NRC en Jan 
Feith voor het Algemeen Handelsblad 

reden in 1909 delen van de eerste Elf-
stedentocht mee en belden hun verslag 
door naar de krant. Zij moesten in een 
van de elf steden of tussendoor ook van 
het ijs voor een telefoon- of telegraaf-
verbinding. Pas in 1997, mijn derde 
Elfstedentocht voor de krant, waren de 
telecom-Middeleeuwen voorbij. Bij elke 
stempelpost en kluunplek belden men-
sen om mij heen met jan en alleman. En 
sommigen maakten met hun mobieltjes 
ook al foto’s van elkaar.

 ‘Als het tegenzit, denk ik weleens aan 
Jan van de telefooncentrale’, zei ik het 
afgelopen weekend tegen een kennis op 
het ijs in de buurt van Jisp. Terwijl we 
kluunden over een dam tussen twee be-
vroren wateren, vertelde ik het verhaal 
over de twee Elfstedentochten van Jan, 
zijn arm beide keren uit de kom, en die 
golf in Ghana. Een vrouwenstem achter 
ons vroeg: ‘Hoe is het nu met Jan?’ 
Er was een kleine file ontstaan die had 
geluisterd naar mijn verhaal over het 
vallen van Jan. ‘Jan is dood’, zei ik. ‘Van 
Ghana is hij met zijn gebroken nek naar 
het AMC in Amsterdam gebracht en daar 
hebben ze hem na enige tijd geholpen te 
sterven.’ 

Sietse van der Hoek

Jan Schavemaker in fiets-
tenue tijdens een fietstocht 
van de redactie in 1980.
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WWOODY Allen maakte in 1983 
Zelig, een fake documentaire over 
een man die zich als een kameleon 

overal aanpaste, zodat hij er bijvoorbeeld in 
China als een Chinees uitzag en in allerlei 
gedaanten opdook. Je ziet hem zelfs naast 
Hitler op een balkon staan. 
Ik berichtte er vrij uitvoerig over bij 
de wereldpremière in Venetië en bij de 
Nederlandse première, niet lang daarna, 
schreef ik nog een korte recensie. Toen 
kreeg ik opeens het idee om  een fake 
interview met Woody Allen te maken, alsof 
hij opeens opdook in het Amstel Hotel, 
geheel in de geest van de film. 
Tijdens het vraaggesprek paste Allen zich 
ook weer helemaal aan en nam hij allengs de 
rol van de interviewer over.
Ik had alleen Henk Huurdeman (chef kunst 
of zat hij al in de hoofdredactie?) ingelicht, 
en die vond het wel leuk: ‘Zo maar doen 
dan.’
Dat heb ik geweten. Onder leiding van Piet 

van Seeters sprak een deel van de redactie 
er op de twaalfuursvergadering schande van. 
Ook adjunct Jan Blokker vond dat ik op z’n 
minst ergens had moeten vermelden dat het 
fake was. Dat vond ik heel raar, dan was de 
grap weg. 
De distributiemaatschappij die de film 
uitbracht, was in rep en roer. Ze hadden 
woedend de hoofdkantoren in Londen en 
Hollywood gebeld waarom ze niet op de 
hoogte waren en vroegen mij of ik wist of 
Allen nog in het land was.
In Vrij Nederland en de HP verschenen 
stukken dat het absoluut niet kon. Van 
anderen hoorde ik dat Woody Allen uit 
het interview naar voren kwam als een 
zeurderige man, veel minder aardig dan zij 
dachten.
Toen ik Woody Allen jaren daarna sprak, 
opnieuw in het Amstel Hotel, liet ik hem dat 
verhaal zien en vertaalde het zo’n beetje. Hij 
moest er vreselijk om lachen en vond het 
prachtig: helemaal de film! 

Peter van Bueren

Ouweknarren kennen 
uit hun Volkskrant-tijd 
allemaal wel een verhaal 
dat in hun herinnering 
is blijven hangen als 
hun mooiste, gekste, 
leukste, opmerkelijkste 
of meest spraakmakende 
stuk. Waarom is dat in 
hun herinnering blijven 
voortleven? Wat maakte het 
zo bijzonder? 
Het verhaal achter hun 
uitverkoren verhaal.
Deze keer Peter van Bueren 
over zijn fake interview met 
Woody Allen, gepubliceerd 
in de Volkskrant van 
9 december 1983.

Peter van Bueren in gesprek met Woody Allen.
Foto Jacques de Jong


