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Co: Wat vind je van dat boek van Annet Mooij, 
Knor?
Knor: Ik ben pas op de helft, maar twee 
dingen wil ik wel alvast kwijt.
Co: Brand maar los.
Knor: De krant mag er trots op zijn dat zij 
de hele Volkskrant-geschiedenis 
heeft  laten vastleggen door 
gerenommeerde (pers)historici. 
Eerst Joan Hemels (De emancipatie 
van een dagblad, 1981), daarna 
Frank van Vree (De metamorfose 
van een dagblad, 1996) en nu 
Annet Mooij (Dag in dag uit, 2011). Een 
geweldige prestatie.  
Co: Valt er nog wat te knorren?
Knor: Die titel van Mooij’s boek. In augustus 
gold nog: ‘De andere krant’. Die titel is in 

een laat stadium vervangen door ‘Dag in 
dag uit’. Om duidelijk te maken dat het 
om een dagblad gaat? Of prevaleerde een 
knipoog naar de rubriek Dag in Dag uit? 

Het misverstand blijkt al uit de 
verschillende schrijfwijzen die je 
aantreft. 
 Die knipoog is toch misplaatst? 
Dag in Dag uit is allang niet meer 
de gezichtsbepalende rubriek 
van weleer, zeker als je die nu 

bekijkt. Waarom niet gekozen voor 
bijvoorbeeld: ‘De worsteling van een dagblad’. 
De samenhang met beide voorgangers was 
dan ook direct duidelijk. Een behoorlijke 
misser, vind ik.
Co: Zo kan’ie wel weer.               
    HvG
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Philips Freriks als gespreksleider legde 
tijdens de viering van negentig jaar de 
Volkskrant, zondag in De Rode Hoed te 
Amsterdam, uiteraard de nadruk op al het 
gesteggel in de periode dat Harry Locke-
feer de scepter voerde over de krant. Maar 
schrijfster Annet Mooij van het boek over  
de jaren 1980 tot 2010 bij de Volkskrant, 
legde uit dat al dat gesteggel een functie 
had, en wel de groei naar een volwassen 
krant. Dat Lockefeer die tijd persoonlijk 
niet zo leuk gevonden moet hebben, was 
een onontkoombaar bij-effect.

De historica Mooij heeft uit 33 dozen 
met een papieren nalatenschap plus min-
stens dertig gesprekken met redacteuren 
en oud-redacteuren een beeld geschetst 
van een dwarsliggende redactie ‘van ro-
kers en drinkers die zich nergens iets aan 
gelegen lieten liggen’. Met name Harry 
Lockefeer moest daar van begin af onder  
lijden; al sinds hij was gedoodverfd als de 
‘doctorandicus’ die hoofdredacteur Jan 
van der Pluijm moest opvolgen. Hij werd 
nooit als een echte journalist beschouwd.

Zijn opvolger Pieter Broertjes etaleerde 
al meteen bij zijn aantreden dat ‘vanaf 
nu alles anders moest’. ‘Daar heeft Loc-
kefeer nooit goed overheen kunnen stap-
pen’, concludeerde Annet Mooij, ’en 
misschien was dat niet zeer groots van 
Lockefeer.’ De tragiek van een ‘afstan-
delijke hoofdredacteur’ kwam schrijnend 

tot uiting tijdens de begrafenis van Loc-
kefeer, toen zijn opvolger Pieter Broertjes 
van de familie niet mocht spreken namens 
de Volkskrant. Mooij stelde ook vast dat 
Lockefeer altijd te weinig waardering 
heeft gekregen voor zijn grote inzet.

Maar daar stond tegenover, memoreerde 
zij ook, dat de redacteuren onderling zich 
erg met elkaar verbonden voelden, als een 
grote familie. En ondanks de weerspan-
nigheden draaide de redactie als een goed 
geoliede machine. ‘De conflicten hebben 

de krant geen schade berokkend’, stelde 
historica Mooij vast, doelend op de dikke 
kranten en de grote oplage in die tijd. ‘Ze 
kwamen misschien zelfs de kwaliteit van 
de krant ten goede.’

Volgens haar is dankzij die voortdurende 
discussie de Volkskrant ook verder gevor-
derd naar een nieuwe koers dan de Partij 
van de Arbeid, die zich nog steeds beraadt 
op een aanpassing aan de nieuwe tijd. ‘De 
krant heeft zichzelf in die jaren opnieuw 
uitgevonden’, stelde oud-hoofdredacteur 
Pieter Broertjes vast tijdens het vraagge-
sprek met Freriks.

Oud-redacteuren Pierre Heijboer (74) en 
Jan Luijten (volgende maand zeventig) 
haastten zich te verklaren zich volstrekt 
niet te herkennen in de raspige sfeer die 
op de redactie zou hebben gehangen. Heij-
boer: ‘Ik ben al die jaren met plezier naar 
mijn werk gegaan.’

En Jan Luijten: ‘Het gesteggel heeft in 
mijn beleving buitengewoon goed ge-
werkt. Het heeft de krant vele duizenden 
abonnees opgeleverd. Die totale anarchie 
vind ik totale onzin, het familiale gevoel 
was vele malen groter.’

En columniste Sheila Sitalsing in haar 
inleiding: ‘Ik heb me laten vertellen dat 
Philippe Remarque als nieuwe hoofdre-
dacteur nu zelfs de baas is.’

Jacques de Jong

‘Al dat gesteggel had een functie’

Chef Den Haag Raoul du Pré, adjunct Pieter Klok en chef V-bijlage Anouk Aimée bij 
gespreksleider Philip Freriks in De Rode Hoed.          Foto Jacques de Jong
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NET ALS pausen en presidenten hebben hoofdredacteuren 
bij hun afscheid weinig meer weg van de frisse, ambiti-
euze en ideeënrijke favorieten van de achterban ten tijde 

van hun aantreden. Meer nog dan gewoonlijk gaat die regel op 
voor Harry Lockefeer en Pieter Broertjes, de twee enige hoofd-
rolspelers in Dag in dag uit, het boek van Annet Mooij over de 
journalistieke geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980. Beide 
hoofdredacteuren overleefden zichzelf, omdat zij verzuimden op 
tijd afscheid te nemen.

 De joviale Brabantse kasteleinszoon Lockefeer was vóór zijn 
uitverkiezing een ‘getapte sociaaleconomisch redacteur die met 
zijn maten van de redactie bij Hesp zat’, schrijft Mooij. Daar 
stond hij, mag ik eraan toevoegen, overigens nooit vooraan als 
het op bestellen aankwam. Hij beloofde de kwaliteit van de krant 
te vergroten en de redactie te professionaliseren. Hij hield woord. 
Onder leiding van Lockefeer  werd de Volkskrant ‘dikker, beter 
en breder’ en ook winstgevender dan ooit.
 Lockefeer bleek een behoedzaam manager die de krant stapje 

voor stapje  beter  maakte, maar wiens afstandelijke stijl van 
leiding geven (‘management by memo’) in toenemende mate 
weerstand opriep. Hij verloor gaandeweg het contact met het 
‘veelkoppig monster’ van de redactie, die hem op plenaire ver-
gaderingen ongenadig de maat nam.  
 Na verloop van jaren kwam hij, geconfronteerd met een mui-

tende redactie en een rebellerende adjunct die uit was op zijn 
baan, op steeds grotere afstand te staan. Bij zijn vertrek waren 
hij en de redactie, schrijft Mooij, onherstelbaar van elkaar ver-
vreemd geraakt. ‘Hij bewoog zich in zijn nadagen enkel nog als 
een schuw dier over de redactievloer.’
 Zijn opvolger moest, hoopte de redactie, inspireren en stimu-

leren. En Pieter Broertjes loste die belofte in met een vliegende 
start. De ramen gingen open. De vermaarde zuurgraad van ‘de 
Azijnbode’ liep geleidelijk terug en de nieuwsagenda werd bre-
der. Broertjes was bovendien een benaderbare, aardige kerel, een 
volslagen ander type dan de gereserveerde Lockefeer. 
 Vijf jaar had hij nodig, zei Broertjes bij zijn aantreden. In die 

tijd moest de vernieuwing van de Volkskrant toch wel gepiept 
zijn. In de tussentijd moest het uit zijn met de klaagcultuur, ‘het 
altijd maar kiften, zeiken en zeuren en de onhebbelijke bejege-
ning van de hoofdredactie’.
 ‘Tijd is de luxe van een krant die groeit’, citeert Mooij een uit-

spraak van Lockefeer.  En die tijd was Broertjes niet gegund. De 

externe omstandigheden waaronder de kranten opereerden, ver-
slechterden na 2000 razendsnel. Het is Broertjes niet te verwijten 
dat hij op al die uitdagingen geen adequaat antwoord had. Wel 
dat hij als antwoord op de meervoudige crisis van de gedrukte 
pers een niet aflatende stroom vernieuwingsplannen op de redac-
tie losliet, zonder veel aandacht te schenken aan de uitvoering. 
 De krant bevond zich daardoor in een permanente staat van 

verbouwing. ‘Ideeën en plannen rollen als snookerballen over 
een biljarttafel’, klaagde de redactieraad al in 1998.
 Daarnaast verwijt Mooij Broertjes zijn heilige geloof in het 

multimediale project de Volkskrant, een investering waarmee de 
broodnuchtere nieuwe, Vlaamse eigenaar van de krant in een 
oogwenk korte metten maakte. Voorts valt Broertjes te verwijten 
dat hij geen partij durfde of wilde kiezen in de richtingenstrijd 
die de Volkskrant-redactie in toenemende mate verdeelde. Niet 
na de ‘eerste rechtse golf’ in de vorm van de komst van Hans 
Wansink en Frank Kalshoven, en niet bij de tweede, vertegen-
woordigd door Chris Rutenfrans en Martin Sommer. 
Anders dan bij Lockefeer was er bij Broertjes aan het eind geen 

sprake van breed gedragen tegenstand of openlijke vijandigheid. 
Evenmin verwijderde hij zich van de redactie, al had hij wel een 
eigen fanclub, de VVP (Vrienden Van Pieter), zoals Lockefeer in 
zijn laatste jaren over een gestaag in omvang slinkende hofhou-
ding beschikte. ‘Er heerste’, merkt Mooij op, ‘de laatste jaren 
wel een algeheel gevoel van beu zijn.’

H ET ZIJN rake observaties in een prettig geschreven 
boek. Mooij haalt haar gegevens vooral uit verslagen, 
notities, plannen, memo’s en al die andere papieren die 

kennelijk nodig zijn om bij de Volkskrant iets in beweging te 
krijgen. Daarnaast heeft zij gesprekken gevoerd met tal van be-
trokkenen, voornamelijk (oud)-redacteuren, onder wie de laatste 
hoofdredacteur. 
 Ze heeft weinig gemist van de ‘aanhoudende stroom gesteggel 

en gedoe’ ter redactie: de veelgelezen rubriek Mede, de solda-
tenkamer van Financiën, de Haagse kloof, de apen met scheer-
messen van de eindredactie, de almacht van de chef Nacht, de 
prullenbak van Blokker, het fusieplan met de NDU, de strapat-
sen van Zeeman, het annus horribilis van 1998 met de affaires 
rond Jan Haerinck, de boekenrecensies van Arjan Peters en meer 
strapatsen van Zeeman, de tangbevalling van het Magazine, het 

Nico Goebert over het boek

van Annet Mooij:

Rake observaties,

maar er valt

niets te lachen
Pieter Broertjes in elfenkostuum tijdens het afscheidsfeest voor 
Harry Lockefeer.         Foto Rob Josselet

Zie verder pagina 3



3

Natuurlijk waren er nog een paar over het 
hoofd gezien in het overzicht van Volks-
krant-journalisten die nog voor Het Vrije 
Volk hadden gewerkt. 

Ruud Gortzak bijvoorbeeld meldt: ‘Ik 
werd in 1963 op verzoek van Theo Eerd-
mans weggeplukt bij de Nieuwe Noord-
hollandse Courant/de Noord-Amsterdam-
mer om de Amsterdamse redactie te ver-
sterken. De eerste acht maanden van mijn 
verblijf bij Het Vrije Volk bracht ik echter 
in Haarlem door, omdat chef Kees Sipkes 
aldaar, een van zijn redacteuren met een 
hartinfarct had zien wegvallen. 

‘Na die tijd kwam ik terug in Amster-
dam op een redactie met onder anderen 
Kees Tamboer (later Haagse Post en Het 
Parool), Teun van den Berg (later free- 
lance), Ale van Dijk (omroep) en vele an-
deren. De verslaggevers gingen meestal 
op vrijdagavond naar de Silveren Spie-
ghel en de Kring, hadden zaterdagavond 
wel ergens een feest waar ze elkaar weer 
tegenkwamen, en gingen zondagmiddag 
met velen zwemmen in het Zuiderbad, dat 
dan voor publiek gesloten was. Dankzij 
goede contacten tussen directie van het 
bad en de redactie konden wij daar te-
recht. 

‘Op zondagavond troffen we elkaar ook 

nog zo af en toe. Het leek allemaal heel 
hecht. De boel viel grotendeels uit elkaar 
toen onder leiding van hoofdredacteur 
Eduard Messer in 1968 het grote saneren 
begon. 

‘Het familiegevoel, of beter het clan-
gevoel, dat ik bij Het Vrije Volk had, heb 
ik later niet meer gekend, ook al was de 
kunstredactie met Ad Odijk, Jan  Paul 
Bresser, Lidy van Marissing, Bob Ber-
tina en Hans Heg een aardige groep en 
zagen we elkaar in eerste instantie ook 
nog zo af en toe buiten de burelen aan de 
Wibautstraat.’

Joost Ramaer vermeldt onze oud-ad-
junct-hoofdredacteur Yvonne Zonderop 
als een belangrijke ex-Vrije Volk-re-
dacteur. ‘Zij werkte bij de afgeslankte, 
puur Rotterdamse voortzetting van HVV, 
maar die telt toch ook mee. Daar maakte ze 
in de jaren tachtig naam met de beroemde 
‘Tante Truus’-primeur, een voor de tijd-
geest typerende opmerking die toenmalig 
minister van Financiën Onno Ruding zich 
liet ontvallen in een interview dat Yvonne 
met hem had. 

‘Werklozen wonen liever in de buurt van 
Tante Truus dan te verhuizen’, luidde die 
opmerking, waarmee Ruding een lading 
kritiek over zich heen kreeg.’

Ook Joris Cammelbeeck schaart zich 
onder de vergeten HVV-verslaggevers: ‘Ik 
wil opmerken dat ik van oktober 1969 tot 
juli 1970 bij Het Vrije Volk heb gewerkt 
als leerling, zowel in Arnhem, Den Haag 
als Rotterdam.’ 

Marjan Hoenson-Morselt (eind jaren 
zestig bij de  krant) herinnert zich de rebel 
Gerard Pâques, die vóór Erna van den 
Berg als journalist van Het Vrije Volk in 
Enschede werkte, en later voor de Volks-
krant. ‘Hij zat iedere ochtend, samen 
met  de ‘concurrenten’ Kees Los van Tu-
bantia, Frans van Klaveren van het Dag-
blad van het Oosten, Peter Riemersma van 
Trouw en ik van de Twentse Courant braaf 
te luisteren naar het politierapport met 
zijn ongelukken en diefstallen. 

‘Op 29 juni 1965 (de nacht na de ver-
loving van Beatrix) werd ‘s nachts het 
gemeentehuis in Enschede beklad met de 
tekst ClauSS ‘rauSS. Topnieuws voor de 
jonge regionale verslaggevers die ochtend. 
Man in gevangenis wegens schending Ko-
ninklijk Huis. We vonden het heerlijk dat 
we het eerder wisten dan Gerard Pâques. 
Uitgerekend hij was er die ochtend niet 
bij. Even later bleek dat hij de man in de 
gevangenis was.’

JqJ

Onze voormalige muziekredacteur Hans Heg 
wordt op 11 oktober 75 jaar en dat zullen we 
weten. Cultura24 gaat aandacht hem besteden. 
Cultura24 afficheert zichzelf als ‘hét digitale 
themakanaal van de Publieke Omroep voor 
verdieping in kunst en cultuur’. De zender is 
via digitale televisie en via internet te zien.

Hans Heg was van 1971 tot 2001 als muziek-
redacteur en criticus verbonden aan de Volks-
krant. Vanaf 1973 werkte hij ook als redacteur 
en programmamaker voor de NOS en later de 
NPS. Ondanks zijn pensionering is hij nog 
steeds actief als freelance muziekjournalist.

Hans Heg schrijft ons: ‘In de jaren tachtig 
leidde het werk voor televisie tot zoveel werk 
en mogelijkheden dat ik in 1983 heb besloten uit vaste dienst 
te gaan, zodat ik meer creatieve bewegingsvrijheid kon verkrij-
gen. Op mijn voorstel is Roland de Beer mij toen opgevolgd als 

muziekredacteur en ik heb zijn freelance con-
tract overgenomen, voor drie dagen per week.

‘Ik ben heel blij dat Cultura24 het initiatief 
heeft genomen om ook eens mijn bijna vergeten 
tv-carrière onder de loep te nemen. Er ligt nog 
zoveel in het archief van Beeld en Geluid waar 
ik als initiator, adviseur, redacteur, interviewer 
en programmamaker aan heb meegewerkt. Er 
valt nog heel wat te ontginnen!’

Hans Heg wordt daarom ‘nazomergast’ bij 
Cultura24. 

Dinsdag 11 oktober, 23.00 uur: Cultura24 in 
gesprek met Hans Heg over beroemde musici 
en over zijn werk als redacteur. 

Op zondagavond 16 oktober herhaalt Cul-
tura24 dit programma en toont vervolgens twee 

van zijn documentaires: Het testament van Kirill Petrovitch en 
De boetedoening van een eenbalkspeler.           
               JqJ

Bernhard-interview, de soap van de eigen gratis krant, de laatste 
strapatsen van Zeeman en de martelprimeur van Hoedeman. En 
dat is nog maar een kleine selectie.

 Maar komt de lezer nu te weten hoe het eraan toeging op de 
redactie? Uit het boek rijst het beeld op van een enorme car-
rousel, eindeloos voortgedreven door de ontembare kippendrift 
van zich journalist noemende lieden die de hele dag niets anders 
deden dan zagen aan elkanders stoelpoten. 

 Vandaar waarschijnlijk dat er in haar boek niets te lachen valt, 

en dat alleen al is in enorme tegenspraak met de praktijk. Mooij 
voelt zelf ook wel aan dat het door haar geschetste beeld niet 
volledig is. ‘Krantenredacties kennen twee gedaanten. Die van 
een geoliede, nooit haperende machine waar elke dag een krant 
uit rolt, en die van een weerspannig dier dat zich moeilijk laat 
dresseren.’ 

 Haar boek gaat vooral over die laatste gedaante.
Nico Goebert

Annet Mooij: Dag in dag uit - Een journalistieke geschiede-
nis van de Volkskrant vanaf 1980. De Bezige Bij; € 19,90.

Het clan-gevoel van Het Vrije Volk

Vervolg van pagina 2

Hans Heg (75) speciaal op zender Cultura24

Hans Heg      Foto Jacques de Jong
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JAN MUL BEZOEKT DE WIBAUTSTRAAT

Componist en recensent Jan Mul op de redactie van de Volkskrant 
in gesprek met Kees Jansen op de eerste dag na de verhuizing 
naar de Wibautstraat. Jansen moest zich van hoofdredacteur 
Joop Lücker Kees de Graaff noemen, omdat Jansen te gewoon 
was. Op de achtergrond, in de ruimte van de stadsredactie, 
staat opmaakredacteur Radboud Kuitenbrouwer, die Van Rees 

moest heten, naar het pseudoniem van zijn vader, die schrijver 
was. Lücker vond Kuitenbrouwer een rare naam. Rechts zien 
we boekenrecensent en dichter Gabriël Smit in gesprek met 
verslaggever Henk Huurdeman.
Wim Ruigrok reageerde meteen na het artikel over Jan Mul in de 
vorige Volksknar met het opsturen van deze foto. 

In het artikel over Jan Mul staat een klein 
foutje. Toen Mul bij de Volkskrant kwam 
werken, was niet Ad Odijk, maar Gabriël 
Smit chef Kunstredactie, die daar overi-
gens helemaal niets van bakte. Ik kwam 
in 1954 als leerling-journaliste op de 
kunst redactie van de Volkskrant en heb 
een paar jaar onder zijn  ‘chefschap-in-
naam’ gewerkt. 
Godfried Bomans zagen we eigenlijk al-
leen wanneer hij de kamer van Lücker in 
schoot om zijn column af te geven.
Jan Mul was een buitengewoon aardige 
man. Als enige van het legertje kunst-
redacteuren (onder wie ook Daniël de 
Lange, Piet Pijnenborg, Lambert Tegen-
bosch en Frans Hannema) nam hij mij 
een enkele keer mee uit voor een - altijd 
heerlijk - etentje of een glas wijn bij Ogni 
Beni, de allang verdwenen Italiaanse 
wijnhandel in de Reguliersdwarsstraat. 
En als hij op reis was, stuurde hij een 
kaart met geestige tekst. Dat waren voor 
mij opkikkertjes en ik bewaar dan ook 
lieve herinneringen aan hem. Verder was 
de kunstredactie in die tijd een volstrekt 

ongeorganiseerd geheel. Ik was dolblij 
toen ik door Lücker naar de fi lmredactie 
werd verplaatst! 
Toen pas werd Ad Odijk chef Kunst. Ik 
weet nog dat hij het in het begin heel erg 
moelijk heeft gehad om het legertje on-
geregeld weer in het gareel te krijgen! 
Melanie Beynon - Cuypers

Voor mij was nummer 179 een extra leuk 
nummer omdat er weer eens iets over 
Jan Mul viel te lezen, die ik overigens 
slechts even heb ontmoet in zijn laatste 
fase, toen hij al ziek was en begon te 
dementeren.
Er zit een klein foutje in het stuk. Ik ben 
namelijk niet in 1972 maar al op 15 janu-
ari 1971 bij de Volkskrant begonnen. Die 
merkwaardige datum had te maken met 
het feit dat Van der Pluijm op toestem-
ming van personeelszaken moest wach-
ten in verband met de ziekte van Mul. 
Bovendien was ik op vakantie (Mexico!) 
tot half januari 1971 en dat wilde ik niet 
laten lopen. 
Hans Heg

Ik heb Jan Mul nog vaak op de redactie 
zien lopen. Een vriendelijke ouwe baas. 
Voor mij was het nieuw dat hij de muziek 
voor Fanfare heeft geschreven. Het was 
dus bijna een Volks krant-fi lm, want de 
jonge Jan Blokker had het scenario ge-
schreven. Bij diens uitvaartdienst werden 
zelfs delen uit de fi lm vertoond.
Jan van Capel

Jan Mul is vooral in mijn herinnering ge-
bleven door de lichtvoetigheid waarmee 
hij zijn snel voortschrijdende geheugen-
verlies aanvaardde. Dat bleek in 1970 tij-
dens zijn afscheidsfeestje op de redactie, 
waar hij door enkele sprekers gehuldigd 
werd. Nadat er de gevulde glazen waren 
doorgegeven, kondigde Jan Mul aan dat 
hij even het woord wilde hebben. Jan 
Mul: ‘Enkele mensen hebben zojuist een 
toespraakje gehouden. Wie dat waren 
weet ik niet meer en ook niet wat zij ge-
zegd hebben. Maar dat zal allemaal heel 
vriendelijk zijn geweest. Daarvoor wil ik 
hen hartelijk bedanken.’
Wim de Valk


