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Lekker gewerkt
DE COMMUNICATIE tussen dag- en nachtdienst op de krant 

bestond uit een of twee velletjes papier. De nachtdienst had 
meestal een enkel, handgeschreven A-4’tje nodig, de dagdienst 
vaak twee volgetikte velletjes met de plannen voor de komende 
dag en het commentaar op de krant van die dag.

Vooral in de nacht kon het dagrapport een bron van irritatie en 
frustatie zijn: ze hadden het overdag niet begrepen, de tijdsdruk was 
hoog geweest, er was weer eens een parlementaire verslaggever 
dronken geweest. Chef Nacht Ed Bente adviseerde altijd: ‘Lees 
het dagrapport pas als de nieuwe krant klaar is. Anders ga je je 
toch maar zitten ergeren.’
Soms stond er ook een prijzend woord in, tot groot genoegen van 

degene die het aanging. Zo overkwam het de niet zeer geliefde 
nachtredacteur Piet Peperkamp (die in het weekend toerisme deed) 
dat hij met naam en toenaam werd geprezen voor zijn rubriek. 
Iemand betrapte hem erop dat hij het rapport stiekem en apentrots 
in zijn tas deed (om thuis aan zijn moeder te laten zien?). En jawel, 
een practical joker bestond het (toen P. ging wateren) snel het 

lovende zinnetje er tussenuit te knippen, het zaakje weer keurig 
aan elkaar te plakken en terug te stoppen in de tas. 
Het dagrapport begon altijd met citaten uit het nachtrapport. 

Een van de bekendste is van Jan van Capel. Meestal schreef hij: 
‘Lekker gewerkt, verder geen problemen.’
Een nieuwe collega kwam hem eens melden dat die zin niet 

klopte. Lekker werken was immers geen probleem.
Jan legde hem geduldig uit dat er altijd problemen waren, maar die 

werden gaandeweg opgelost. En dan was de rest van de problemen 
niet meer het vermelden waard. Vandaar dus: ‘Lekker gewerkt, 
verder geen problemen’. Dat heeft hij lang volgehouden.

Jacques de Jong

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 20: het dagrapport

nieuwe naam
oud gebouw?

Het is nog maar een voorstel, maar het 
zou kunnen dat medio volgend jaar de 
naam Volkshotel prijkt boven op het 
oude Volkskrant-gebouw aan de Wi-
bautstraat. Het idee kreeg donderdag 
algemene instemming van een groep 
oud-redacteuren, die speciaal waren 
uitgenodigd voor een rondleiding en 
een uitwisseling van ideeën. Het gebouw 
staat een ingrijpende vernieuwing te 
wachten, aangestuurd door een groep 
van acht jonge, creatieve ontwerpers 
met de naam The Magnificent 8. 

‘Waar twee werelden elkaar ontmoeten, 
ontstaat iets nieuws’, was hun motto voor 
de bijeenkomst. Vandaar dat ze met smaak 
luisterden naar hetgeen twaalf gepensio-
neerde krantencollega’s te vertellen had-
den over het gebouw, waarin ze tot 2007 
hadden gewerkt. Een  van hun voorstellen 
was om de zes etages waarin 172 hotelka-
mers worden ingericht, te benoemen naar 
de verschillende redactie-afdelingen: Bin-
nenland, Buitenland, Kunst, et cetera.

Sinds 2007 huizen er tientallen kunste-

naars en creatieve be-
drijfjes in het pand. De 
nieuwe eigenaar wil er 
een plek van maken, 
voor het volk, voor 
iedereen. Hotelkamers 
op zes etages aan de 
voorkant, een grand 
café op de begane 
grond, hot tubs van-
waar bezoekers van 
het uitzicht over de 
stad kunnen genieten, 
een theaterbar naar 
New Yorks voorbeeld. 
Het huidige restaurant 
Canvas krijgt een up-
grade.

Volgens de plan-
nenmakers moet het 
gebouw zijn sociale 
karakter behouden, als 
leuke plek voor wer-
kers, kunstenaars, be-
zoekers en toeristen. 

De Wibautstraat zal 
een hot spot worden 
voor twintigers en der-
tigers, waar van alles 
valt te beleven.

Ergens in een donker 
hok op de vijfde etage 
is nog het restant te 
zien van een wand van tekenaar Opland. 
Zijn muurtje dat nu nog in stukken onder 

de drukkerij ligt, krijgt volgens de plan-
nenmakers zeker een plek.      JqJ

Tessa Vos, een van de ontwerpers, achter de maquette van het 
Volkskrantgebouw zoals dat er volgend jaar uit kan zien. 

Foto Jacques de Jong
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Guus van Holland na een abrupt einde van zijn loopbaan:

Op zoek naar de kern van het bestaan

‘IK HEB in mijn loopbaan topspor-
ters naar de kloten zien gaan. En 
als je de journalistiek als topsport 

ziet, heeft die mij ook naar de kloten gehol-
pen.’ De loopbaan van Guus van Holland 
(64) als gerenommeerd journalist bij NRC 
Handelsblad eindigde in 2011 abrupt met 
hartritmestoornissen. Dat was het moment 
waarop hij besloot te stoppen met wat hij 
aan ’t doen was, sportjournalistiek.

Tegelijkertijd besloot hij het begrip ‘com-
petitie’ uit zijn hoofd te bannen. Daarvoor 
in de plaats moest ‘harmonie’ komen. Dat 
is wat hij zoekt, langs boeddhistische weg.  
Dat betekent elke dag mediteren, alleen, en 
een of twee keer in de week met geestver-
wanten. ‘Ik ben altijd geobsedeerd geweest 
door mijn werk’, kijkt hij terug. ‘Nu ben ik 
teruggeworpen op mezelf.’

Zijn carrière na meer dan twaalf jaar de 
Volkskrant en 23 jaar NRC Handelsblad 
werd officieel afgesloten met een symposi-
um in De Rode Hoed in Amsterdam, waar 
sportprominenten als Bert Wagendorp, Jaap 
de Groot van De Telegraaf, Mart Smeets, 
Jeroen Wielaert, en NRC-hoofdredacteur 
Peter Vandermeersch in discussie gingen 
over stellingen die Guus poneerde. Het 
evenement was een eresaluut aan het slot 
van een carrière waarin hij was uitgegroeid 
tot een gerespecteerd vakman.

Thuis op de bank erkent hij het vak ge-
leerd te hebben van Volkskrant-collega’s 
als Ben de Graaf, Ronald ten Brink, Frans 
van Schoonderwalt en wijlen Frans Ensink 
en Hans van Wissen, doorgewinterde vak-
lui. Dat was tussen 1976, toen Guus als 
jonkie bij de Volkskrant binnenkwam, en 

1988. Hij werd aangenomen door hoofdre-
dacteur Jan van der Pluijm en chef Sport 
Ben de Graaf. De laatste vroeg hem of hij 
kon voetballen. ‘Jawel, ik heb hoog bij 
de amateurs gespeeld’, antwoordde Guus. 
‘Dan ben je een goeie voor het redactie-elf-
tal’, vond De Graaf. Guus mocht blijven.

Goede herinneringen?
‘Het was vooral de sfeer. Het was of alle 

collega’s vrienden van elkaar waren. We 
kwamen bijna elke dag in café Hesp. Daar 
zat soms ook de hoofdredacteur tussen de 
collega’s en we namen ongedwongen de 
krant door. De meesten waren ook linkse 
jongens, een beetje alternatief, met lange 
haren en soms een ringetje in het oor. Die 
sfeer heb ik bij de NRC nooit teruggevon-
den.’

Guus werd de opvolger van Frans van 
Schoonderwalt als wielerverslaggever. 
Vanaf 1979 tot 1988 volgde hij voor de 
Volkskrant de Tour de France en zag co-
ryfeeën als Francesco Moser, Bernard 
Hinault, Greg LeMond, Joop Zoetemelk 
en Jan Raas winnen. Daarnaast bleef hij 
andere sporten volgen: veel voetbal, maar 
ook judo, ijshockey, skiën. Hij ging naar de 
Winterspelen in 1988 en zat dat jaar naast 
Ensink en De Graaf bij de Europa Cupfi-
nale van PSV. 

Waarom ben je weggegaan bij de 
krant?

‘Ik vond dat ik was opgeklommen naar 
het niveau van collega’s als Hans van Wis-
sen en Frans Ensink, maar ik kon mijn vleu-
gels niet verder uitslaan. Toen kwam NRC 
Handelsblad in beeld. Die wilde de sport-

redactie uitbreiden. Ik kon er chef worden. 
Maar dat wilde ik niet. Alleen schrijven. 
Voor leiding geven ben ik te ongeduldig en 
te eigenwijs. Ik werd als een ster binnenge-
haald, omdat ik van de Volkskrant kwam. 
Ik kon er doen wat ik wilde. Tien jaar later 
werd ik toch chef, vijf jaar.

‘Op de redactie heerste een dédain ten 
aanzien van sport. Van de uitbreiding 
kwam weinig terecht. De eerste maanden 
vroeg ik me wanhopig af waaraan ik was 
begonnen. Ik kon terugkomen bij de Volks-
krant. Toen ik een gesprek kreeg met Harry 
Lockefeer, zei hij niet van spijtoptanten te 
houden én ik zou terugvallen op mijn oude 
salarisniveau.

‘Ronald ten Brink en Ben de Graaf wis-
ten Lockefeer milder te stemmen. Ik stond 
voor de keus: doorgaan met tegenzin, of 
terug met minder salaris én me specialise-
ren als olympisch hockey- en volleybalver-
slaggever. Meteen na het gesprek ging ik 
naar Hesp. Daar zeiden Cees Zoon en Hans 
van Wissen: ‘Nooit teruggaan naar de plek 
waar je vandaan komt’. Thuis heb ik, echt 
waar, een muntje opgegooid. Ik ben bij 
NRC gebleven,’

Hoe ging dat dan?
‘Dat was doorbijten. De cultuur bij NRC 

beviel me niet. Ik wilde de sportredac-
tie opwaarderen. Dat de hoofdredactie de 
Sport klein hield, pikte ik niet. Ik schreef 
veel, maar ik rende ook tierend over de re-
dactie als iets me niet beviel. 
‘Als chef Sport wilde ik discussies losma-
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Guus van Holland leerde 
het vak bij de Volks-
krant en maakte naam 
bij NRC Handelsblad. 
Een hartritmestoornis 
maakte een einde aan 
zijn journalistieke loop-
baan. Het schrijven ziet 
hij niet meer zitten. Via 
het boeddhisme hoopt hij 
het leven beter te leren 
kennen.
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ken, niet alleen wedstrijdverslagen. Ik zei 
tegen sportcollega’s wat ze méér konden 
doen, dieper moesten gaan, nadenken.
‘Ben de Graaf zei altijd: een stuk schrijven 

kan iedereen, maar eerst nadenken is moei-
lijker. Aan hem heb ik echt veel te danken.
‘Ik wijdde me niet alleen aan wedstrijd-

verslagen, maar vooral aan achtergrond-
artikelen. Hoe zit een renner op zijn fiets, 
waarom gebruiken ze doping, hoe begelei-
den ouders hun kinderen. Het ‘waarom’, 
was mijn leidraad. Ik zocht de filosofie 
achter sport, de beleving, en ik schreef 
over psychologie, fysiologie, commercie, 
racisme, discriminatie, chauvinisme.
‘Toen ik opving dat ze de sportredactie 

wilden opheffen, heb ik me daar fel tegen 
verzet. Uiteindelijk bleek dat ook anderen 
op de redactie het belang van sport inza-
gen. En NRC kreeg eindelijk waardering 
op sportgebied.

Wat was dan je eigen ambitie?
‘Ik wilde een gewaardeerde, bewonderde 

sportjournalist worden. Alles eruit halen 
wat erin zit. Voor mezelf én voor de sport-
redactie.’
Guus hield vol tot begin 2011. Toen kreeg 

hij hartritmestoornissen, tijdens een vakan-
tie. Tegelijk voelde hij dat hij uitgeblust 
was. ‘Ik had absoluut geen zin meer. Ik heb 
een e-mail gestuurd: ik kom niet meer. Ik 
wilde met vut. Op de redactie had ik ieder-
een zien jagen, onder de nieuwe hoofdre-
dactie was iedereen bang voor zijn hachje. 
Ik wilde daar niet tussen zitten.’
Het was een mentale omslag. Weg presta-

tiedrift en statusdrang. 
‘Ik wil niet meer amechtig een goed stuk 

schrijven om complimenten te krijgen. Ik 
was eraan verslaafd. Maar ik had mezelf 
als mens verwaarloosd. Nu ben ik bezig 
mezelf weer uit te vinden.’
Het neemt niet weg dat hij nog altijd kan 

genieten van sport. Hij is gaan hardlopen, 
golfen. Wielrennen, voetbal en golf op tele-
visie kunnen hem echt amuseren. 
En, met dopingaffaires en voetbalschanda-

len in de actualiteit: ‘Moet je daarnaar kij-
ken met in het achterhoofd dat er iets niet 
klopt? Zo wil ik niet naar sport kijken. Ik 
laat me het genot van het moment niet af-
nemen. Ik neem het zoals ik het beleef.
‘Je kunt veel dingen ethisch niet verant-

woord vinden, maar ze gebeuren. Onder-
handelen over een overwinning bijvoor-

beeld is inherent aan het wielrennen. Moet 
je als journalist achter omkoping of doping 
aangaan? Dat heb ik veel gedaan. Los van 
de vraag of het mijn taak wel was. De do-
ping van Lance Armstrong is uiteindelijk 
door rechercheurs aangetoond, niet door 
journalisten.’
Sinds zijn afscheid in 2011 probeert hij 

zowel in de sport als bij zichzelf de compe-
titie achter zich te laten. 
‘Strijd zit in iedereen, maar ik wil ontdek-

ken hoe het werkt. Waarom? Door compe-
titie en concurrentie vervreemden mensen 
van elkaar. Van mijn vrouw Maddy kreeg 
ik al vóór mijn afscheid het boek Status-
angst van Alain de Botton. Dat was ver-
helderend, dat je niet afhankelijk moet zijn 
van status en zeker niet van de waardering 
van anderen.’

Is dat ook wat je aanspreekt in het boed-
dhisme?

‘Ja, vrede hebben met wie je bent en met 
wat je kunt of niet kunt, en vooral ande-
ren met hun fouten kunnen respecteren als 
mens. Het boeiende van boeddhisme is de 
zoektocht naar de kern van het bestaan. Het 
is confronterend erover te praten. Dat doe 
ik elke woensdag met een groep mensen na 
het mediteren. Ik lees boeken en volg een 
cursus.’

Heb je al een nieuwe passie gevonden?
‘Shambhala-boeddhisme raakt me. Ver-

der sport ik door de week heen. In schrij-
ven heb ik geen zin meer, erger nog, ik zie 
er tegenop. En verder probeer ik gewoon 
het moment te waarderen en ervan te ge-
nieten.’

Jacques de Jong
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De koersdirectie van de Hel van Waarland, bestaande uit Bert Wagendorp en 
John Volkers, laat weten dat op 8 juni de zevende editie van deze Moeder aller 
Helletochten wordt verreden. ‘Vorig jaar besloot de koersdirectie vanwege een 
orkaan tot afgelasting, maar dit jaar zal de koers hoe dan ook doorgang vinden, zelfs 
wanneer de dijken zijn doorgebroken en alle bomen in de kop van Noord-Holland 
ontworteld over de weg liggen’, aldus John Volkers.

Vorig jaar kwamen alleen bikkels opdagen als Philippe Remarque, Fokke Obbema en 
Pieter Klok, begeleid door John Volkers, met Peter de Waard in de volgwagen.

‘De permanence is weer op het vertrouwde adres Doorbraak 2 in Waarland, waar om 
09.00 uur koffie en krentebollen klaar staan. We vertrekken om 9.30 uur scherp. De eerste 
koffiestop is weer in Anna Paulowna, na een hopelijk eensgezind en sociaal gereden 
prachttraject door de polders, over de dijk en langs de duinen. 

‘Vandaar vertrekt het peloton richting Wieringermeer. Op een signaal van koersdirecteur 
Volkers (de rechterhand omhoog en een krachtig ‘Het is koers!’) is het daar vrij koersen. 
De koersdirectie adviseert eenieder in het wiel van P. Evelein te gaan zitten, geen trap te 
veel te doen en de ontwikkelingen rustig af te wachten.

‘In Medemblik wachten uitsmijters, waarna de tocht verder voert naar het pittoreske 
Waarland. In de tuin (of in de schuur) van de familie Volkers wachten tal van versnaperingen 
en andere consumpties.

‘Vanwege de inkoop willen we graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. 
Neem gerust een vriend of vriendin mee, mits deze is voorzien van een in redelijke staat 
verkerende racefiets en conditie’, adviseeert John Volkers.

8 juni: zevende Hel van Waarland
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‘Persoonlijk assistent’ vervangt ‘secretaresse hoofdredactie’

Mieke van den Heuvel ontheven 
uit haar functie op secretariaat

ALS een cerberus be-
waakte Mieke van 
den Heuvel veertien 

jaar lang de burelen van de 
hoofdredactie, totdat zij 
vorige maand bijna van de 
ene op de andere dag werd 
ontslagen. Anders dan met 
voorganger Pieter Broer-
tjes, die ‘met haar weg-
liep’, was er geen honderd 
procent ‘klik’ met Philippe 
Remarque. 

Per interne e-mail maakte 
deze het vertrek bekend: 
‘Mieke van den Heuvel 
gaat de krant verlaten. Wij 
gaan het secretariaat re-
organiseren en iets verklei-
nen. Miekes functie van 
chef secretariaat en management assistent komt te vervallen en 
zal niet worden opgevuld. Assistent hoofdredactie nieuwe stijl van 
Pieter Klok en van mij wordt Melle Drenthe. Janine Kieft blijft 
assistente van de managing editor Corine de Vries.

‘Het vertrek van Mieke vindt plaats op mijn initiatief. Het was 
een moeilijke beslissing, waar ik lang over heb nagedacht. Vanaf 
mijn aantreden heeft Mieke me onder haar hoede genomen en met 
raad en daad terzijde gestaan. Ze deed haar werk goed en er was 
nooit een wanklank tussen ons. Maar nu ben ik tot de conclusie 
gekomen dat we een ander soort ondersteuning nodig hebben. 

‘Ik wil bij dezen Mieke bedanken en prijzen om alles wat ze voor 
de Volkskrant en voor ons allen persoonlijk heeft gedaan. Ze heeft 
haar werk inmiddels neergelegd.’

Mieke zelf heeft niet de behoefte te reageren. Zij wil ook geen 
officieel afscheid. Haar vorige chef Pieter Broertjes zegt alleen: 
‘Het blijft bizar dat iemand van  de ene op de andere dag moet 
vertrekken.’

Mieke van den Heuvel kwam op 1 november 1999 in dienst op 
het redactiesecretariaat. Zij werd al spoedig benoemd tot secreta-

resse van de hoofdredactie. 
Ze toonde zich een strenge, 
maar rechtvaardige be-
waakster van hoofdre-
dacteur Pieter Broertjes.

‘Ze zei pertinent nee 
als je bij de hoofdredac-
tie niet naar binnen kon,’ 
herinnert zich een van de 
redacteuren, ‘maar als je 
bleef aandringen sleepte je 
er altijd wel vijf minuten 
uit, waarvan je er dan bij 
de hoofdredacteur zelf wel 
tien kon maken. 

‘Ze maakte de indruk van 
een beetje kortaangebon-
den. Maar hoort dat niet bij 
een goede secretaresse?’

Op het redactiesecretari-
aat, waarvan Mieke de leiding had, wordt erkend dat Mieke buiten 
de cirkel van de hoofdredactie als streng overkwam. Maar, zeggen 
ze daar erbij: ‘Dat had meer te maken met haar functie dan als 
mens. Ze is een echte Zaankanter, recht door zee met het hart op 
de juiste plaats, en altijd loyaal naar haar werkgever.’

Voor haar collega’s op het secretariaat was ze er een van de goede 
soort. ‘Er was  geen dag dat we niet prettig hebben samengewerkt,’ 
klinkt het daar. ‘Mieke heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en 
dat heeft zij bij ons ook uitgedragen.’

Van haar humor kon iedereen op gezette tijden meegenieten. Hi-
larisch waren haar mails aan de redactie over etensresten die ze in 
de koelkast had gevonden. Ze werden compleet met foto rondge-
stuurd, zij het meer ter lering dan voor het vermaak. 

Haar opvolger Melle Drenthe, de nieuwe persoonlijke assistent 
van Philippe Remarque, begon enkele jaren geleden bij de tele-
fooncentrale. Toen deze werd opgeheven, werd hij op het redactie-
secretariaat geplaatst. Hij heeft geschiedenis gestudeerd.

Jacques de Jong

Mieke van den Heuvel.             Foto Jacques de Jong


