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Even tanken
DE REDACTIE had de beschikking over minstens één, later 

drie Opels Kadett, speciaal voor het type nieuws ‘Brand! 
Rijnmond! Rijden!’ in de omschrijving van collega Gijs van den 
Heuvel. ‘Maar als er echt ergens een Grote Boem was, werd die 
klus aan het ANP overgelaten.’

In het weekeinde werden de auto’s vooral voor privézaken ge-
bruikt. Op zeker moment kwam er een redacteur met de klacht 
dat het zo stonk in ‘auto 2’. Gijs als beheerder ging op onderzoek 
uit. Soms stond zo’n auto geparkeerd tot bij café Hesp voor de 
deur. En jawel: geweldige stank. In de kofferbak stond een em-
mer mest.

Gijs: ‘Altijd het idee gehad dat een redacteur door zijn vrouw   
’s ochtends naar een tuincentrum is gestuurd, maar op de weg 
terug bij een leuke uitspanning is gestopt. Dan is zo’n emmertje 
snel vergeten.’

Ook de vlooienplaag die op een kwade dag de 
auto teisterde, heeft nooit een dader op-
geleverd. Gijs denkt dat een collega de 
auto destijds heeft gebruikt om met de 
hond (ongetwijfeld van nieuwe vriendin) 
een strandwandeling te maken. De hon-

dendeken die hij later onder de vlooien vond op de achterbank, 
heeft hij weggegooid.

En dan was er nog het gedoe met de Shell-pas, waarmee de 
chauffeur kon tanken. Het gebruik van de pas was de eerste 
tijd niet gekoppeld aan het kenteken van de  redactie-auto. Dus 
klaagde chef Garage regelmatig dat er meer liters waren getankt 
dan er kilometers op de teller stonden. 

Of redacteuren de pas soms gebruikten om de eigen wagen vol 
te gooien? vroeg hij zich af.

Het was snel gedaan met de benzinepas.
Het secretariaat hield in een speciale agenda bij wie een auto 

had geleend. Dus als een redacteur  een auto had gereserveerd 
voor bijvoorbeeld een Maandag Wasdag-reportage en de auto 
stond niet op de parkeerplek, dan explodeerde het ventje bij een 
van de meisjes. Ten onrechte.                            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 21: de redactie-auto

Soms komt uit een diep verleden 

zomaar weer een collega te 

voorschijn. Kees Jansen is er zo 

een. Hij werkte vijf jaar bij de 

Volkskrant, in de jaren zestig. 

Van hoofdredacteur Joop Lücker 

mocht hij geen Jansen heten, 

het moest De Graaff zijn.

‘Wat doe je wanneer je min of meer als sta-
giair het heilige der heilige mag betreden 
aan de hand van de hoofdredacteur, en die 
zegt: ‘Jansen, die naam kan hier niet hoor! 
Bedenk maar een pseudoniem.’ Het over-
kwam Kees Jansen in 1962, toen hij door 
Joop Lücker op de redactie Kunst werd 
aangenomen. Hij was niet de enige wiens 

naam de hoofdredacteur niet 
beviel.

Kees, een halve eeuw later: 
‘Gelukkig wist ik wat ‘pseudo-
niem’ uberhaupt betekende. 
Niemand had nog gehoord van 
de gevleugelde uitdrukking 
uit latere jaren: ‘Tegenspraak 
brengt ons verder’. Je deed 
gewoon wat je gezegd werd.

‘Jansen kon echt niet, maar 
de achternaam van mijn moe-
der, De Graaff, was prima. 
Vanaf dat moment was ik dus 
Kees de Graaff. Maar mijn 
vader en – meer nog – mijn 
moeder waren te trots op hun 
zoon die bij de krant werkte, 
om zich te storen aan mijn 
plotselinge naamsverandering. 
Dat hoorde er kennelijk bij.’ 

Zie verder pagina 2 Kees Jansen, voorheen De Graaff.

‘Jansen kon echt niet, 

De Graaff mocht wel’
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Misnoegd kijkt de man op van het 
keukentafelblad. Hij wil zich niet 
vermannen om nogmaals naar 

die kop te kijken. Zul je altijd zien, echt. 
Heb je een vrije dag en een fijne collega 
bakt doodgemoedereerd iets dodelijk gê-
nants. Op de cover van de V nota bene. 
Yes, we Cannes!

Hij tilt de Rolodex uit zijn tas en zet 
hem naast een met roereispatten overdekt 
ontbijtbordje. De carrousel is een gods-
geschenk uit de boedelverloting van het 
uitgedunde secretariaat. Op de kaartjes is 
onder de namen en gegevens nog ruimte 
zat. Daar noteert hij invallen voor later.

Naar de C. Op het kaartje van voormalig 
poëziemedewerker De Canteclaer van 
Barneveldt had hij al iets neergepend.

Wat Cannes kan, kan Cannes alleen!
Waarom is hij thuis niet even gebeld, als 

aangewezen schepper van blikvangers. 
Beknopt en toch prikkelend volgens de 
onofficiële richtlijn. En hij maakte school. 

Deden de NRC en Het Parool – Alle-
machtig grachtig – niet gretig mee? Had 
een weekblad niet Brille achter de bril 
bedacht? Reacties van geprikkelde lezers 
beschouwde hij als uitingen van onmacht 
om met de tijd mee te gaan.

Over brillen gesproken. Als oogklinie-
ken toch eens werden beoordeeld – hij 
had ’m al in the pocket: Ranking the 
staars. Hij draait aan de glanzend zwarte 
knop en laat de kaartjes langs tuimelen. 
Goeie voorraad, je bent op de krant niet 
altijd in topvorm. Veel viel hem in op de 
toiletpot. Vrat tijd, die verduvelde hardlij-
vigheid. Hij hoorde belendende collega’s 
vaak na elkaar fluitend doorspoelen.

Hij kon er onlangs nog Stop de Perzen 
noteren. Rectum magnificus, al wat ouder, 
bleef een twijfelgeval.

Geregeld drong hij bij de collega die 

steeds meeslepender over voedsel schreef, 
aan op aandacht voor een ondergewaar-
deerd gedroogd pitloos druifje van onbe-
sproken teelt, waarvan de omzet volgens 
een vertrouwelijke bron stijgende was. 
De kop knalde bij de K bijkans van het 
kaartje: Krent slam.

Naast de krant ligt de VPRO-gids met 
die mislukte cover. Het staat er echt: Pi-
lates de man en de methode.

Dat had – hij hoeft de kaartjes geen 
radslag te laten maken – natuurlijk iets 
moeten zijn met Hokus pokus. Bleef 
bruikbaar.

Hij pakte zijn balpen. 
Volgende week ging het interview mee 

met de jonge glazenier die als een komeet 
de grachtengordel was binnengesuisd. 
Wars van sterallures, helemaal volksjon-
gen gebleven. 

Zijn humeur knapte op.
Working Glass Hero.

Adriaan de Boer

Er waren er meer die hun naam moesten 
veranderen, omdat het Lücker niet beviel.

Kutenbrouwer kon ook niet, zodat Rad-
boud zijn achternaam moest veranderen in 
Van Rees, de naam van zijn moeder. Jan 
Kops moest in de krant Hans Kops heten. 
En Han Jansen werd Han Hansen. Soms 
schalde in het redactielokaal dan ook de 
kreet: ‘Ad (Overeem), hier is Han Hansen 
uit Den Jaag aan de lijn!’.

Kees: ‘Gezagsverhoudingen waren in 
die tijd strakker dan tegenwoordig. Lücker 
was een gedreven krantenman, maar ook 
een potentaat. Ik zag een keer hoe hij een 
prachtige afdruk van Eddy Posthuma de 
Boer (een kunstwerk, zo mooi van toon) 
voor eenderde omvouwde. De hoogglans-
laag hoorde ik kraken. Er verscheen een 
rafelige breuklijn in de uitgekiende com-
positie. ‘Zo past’ie wel bij het verhaal’, zei 
Lücker. Eddy verliet de kamer van de baas, 
geslagen als een hond, met vernielde prent 
en al. En hij had het maar te pikken.’

Kees de Graaff trad in 1962 aan op de 
Nieuwezijds Voorburgwal en maakte nog 
de verhuizing naar de Wibautstraat mee. Hij 
zat op de Kunstredactie, toen onder leiding 
van Ad Odijk, tussen generatiegenoten als  
Han van der Meer, Victor Lebesque, Wim 
Ruigrok en Ineke Jungschleger.  

Kees: ‘Wij waren de jonge honden in die 
tijd’.

‘In die vijf jaar bij de Volkskrant heb ik 
het schrijven grondig geleerd van Ad Odijk 
en Paul Beugels bijvoorbeeld. Later heb ik 
daar veel lol van gehad. Nog steeds zie ik 
iedere tik-, spelling- en stijlfout in één oog-
opslag, in welk stuk dan ook. Knap hinder-
lijk hoor! En dat is een erfenis van mijn 
Volkskrant-periode. 

‘Ik ben sindsdien steeds betrokken geweest 
bij blaadjes van allerlei soort, want je blijft 
in je hart nu eenmaal altijd journalist.

‘In 1967 vertrok ik bij de krant en ik liet 
mijn pseudoniem Kees de Graaff achter 
mij om weer honderd procent Jansen te 
worden. Ik ging (laatbloeier) studeren: 
politicologie en sociologie. Ik heb een ti-
jdlang studie en werken gecombineerd (bij 
het Sociologisch Instituut en Kohnstamm-
instituut voor onderwijsresearch).

‘In 1981 ben ik voor de gemeente Am-
sterdam gaan werken, om dichter bij het 
praktische beleid te komen. Via functies 
op het gebied van jeugdbeleid en jeugdpro-
blematiek kwam ik in 1991 bij de secreta-
rie-afdeling Openbare orde en veiligheid 
(OOV) terecht. 

‘Ik heb drie burgemeesters terzijde 
gestaan en ik bracht het tot plaatsvervan-
gend directeur.

‘Zeven jaar geleden ben ik eervol ontsla-
gen wegens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Ik zag er toen uit zoals 
op de portretfoto pagina 1 en zo zie ik er 
nog wel uit, alleen een beetje ouder.

‘Ik word in juli 72. Ik heb het erg druk 
als bestuurslid van Stadsdorp Zuid, als 
voorzitter Hoofdstadkoor en met het fami-
lieleven (twee dochters, drie kleinzoons) 
en de hobby’s zingen en schilderen.
‘Ik denk wel eens met weemoed terug aan 
die roerige periode bij de Volkskrant, ver-
tel er bij gelegenheid graag over. En ik kan 
mijn pennetje nooit lang laten rusten.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1

Hardlijvigheid

Kees Jansen, alias De Graaff, geheel links, tijdens de verhuizing van de krant naar de Wi-
bautstraat. Naast hem muziekrecensent Jan Mul, geheel rechts kunstredacteur Gabriël 
Smit en verslaggever Henk Huurdeman.      Foto Wim Ruigrok
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IEDEREEN zal wel eens hebben geworsteld met de vraag: 
wat doe ik hier nog? Ik weet zeker dat alle collega’s die 
langer dan 25 jaar bij de Volkskrant hebben gewerkt, zich 

bij tijd en wijle wat ongemakkelijk hebben gevoeld. In de zin 
van: moet ik niet eens een andere uitdaging aangaan, zoals dat 
zo mooi heet, een nieuw avontuur beginnen.

Zelf voelde ik me halverwege mijn 42-jarige loopbaan bij de 
krant meer dan eens ongemakkelijk wat dat betreft. Er moest 
toch meer in de wereld zijn dan alleen de Volkskrant? Maar 
ja, ik bleef. Aan de ene kant uit gemakzucht, maar ook en vooral 
omdat ik bij de krant een prettig bestaan had. Niet in de laatste 
plaats vanwege de leuke collega’s, het interessante werk en mijn 
meer dan goede salaris. Bovendien, noem maar eens een dagblad 
waar het in  die jaren beter toeven was. 

Deze mijmering komt in me op na het bestuderen van het 
wekelijkse colofon in de krant met de opstellingen per 
afdeling. Ik tel 202 namen. Inclusief alles. Van hoofdredactie 
tot de jongste afdeling Vonk en de internetsector. Een grove 
schatting leert dat minstens zeventig van deze collega’s hun 25-
jarig jubileum achter de rug hebben.

Om de gedachten te bepalen: iedereen die al bij de krant 
actief was toen Chet Baker uit een hotelraam viel op de Prins 
Hendrikkade, de Duivelsverzen van Salman Ruhdie verscheen 
en het Nederlands elftal Europees kampioen voetbal werd, is dit 
jaar 25 jaar of meer in dienst. De tijd vliegt. 

In vroeger jaren werd een zilveren jubileum nog feestelijk 
gevierd met een receptie, een etentje met de familie en een 
maand extra salaris bruto/netto. De bazen waren nog blij met dit 
soort figuren, die het bedrijf trouw bleven of ze spéélden in ieder 
geval dat ze blij waren.

Tegenwoordig hoor of lees je nog weinig over zilveren 
jubilarissen. Ik denk dat er ook geen festiviteiten 
meer verbonden zijn aan deze ‘prestatie’ en zeker geen flink 
geldbedrag, laat staan een zilveren pen met je naam erin 
gegraveerd.

Een toenemend aantal mensen worstelt zich tegenwoordig 
zonder tussentijdse glorie toe naar hun pensioen. In ‘onze tijd’ 
gingen nog wel eens collega’s verkassen, vaak voor de grote 
glorie van de radio- en televisie-wereld. Vele oud-Volkskrant-
mannen en -vrouwen waren jarenlang terug te zien op het 
scherm in allerhande nieuwsprogramma’s of te beluisteren 
op Hilversumse radiozenders. Anderen lieten zich strikken voor 
het grote geld als voorlichter bij een groot bedrijf of een of 
andere instantie. Sommige collega’s kozen voor het mooie, maar 
armzalige beroep van boekenschrijver, een andere werd lid van 
de Tweede Kamer. Een enkeling werd burgemeester.

Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat de jongens 
en meisjes die op dit moment langer dan een kwart eeuw bij 
de krant werken, daar voor een groot deel tot hun pensioen 
zullen blijven. Uit eigen beweging vertrekken is in deze 
tijd aanzienlijk moeilijker en riskanter dan in de jaren tachtig 
en negentig van de vorige eeuw. Toen waren er nog voldoende 
mogelijkheden om ergens anders te beginnen. Het vertrouwde 
journalistieke werk krimpt in, zeker waar het de gedrukte 
media betreft. 

Er worden honderden banen geschrapt bij Wegener, in het 
Noorden en in Limburg. Naast de afgestudeerden van de scholen 
voor journalistiek staan ook de mensen uit de regio binnenkort te 
dringen op de landelijke, journalistieke arbeidsmarkt.

Een vast contract was en is tegenwoordig zeker goud waard. Je 
moet het wel heel bont maken voordat de baas je dwingend op 
de transferlijst zet. Hoewel, er zijn ook andere berichten.

Nu van iedereen wordt verwacht tot de 67-jarige leeftijd 
door te halen, zal het aantal jubilarissen bij de Volkskrant 
fors toenemen.

Een ongekend grote groep zal in de toekomst een 40-jarig 
jubileum gaan vieren. Dat geeft me eigenlijk best een goed 
gevoel. Mijn vrees van destijds dat ik ellendig was vastgeroest, 
krijgt hierdoor een minder wrange afdronk.

Jan van Capel

Bert Wagendorp weet niet wat hem 
overkomt. Zijn pas verschenen roman 
Ventoux is niet alleen uitgeroepen tot 
boek van de maand,  in de verkoop zou 
het ook de Nederlands uitgave Inferno van 
niemand minder dan Dan Brown kunnen 
passeren. De zesde druk van Ventoux is in 
de maak, 42 duizend exemplaren zijn er 
al verkocht. Bert Wagendorp hoopt zelfs 
de 100 duizend te kunnen halen. ‘En dan 
komt de film er ook’, weet hij bijna zeker.

Zijn boek is begonnen als opzet van een 
filmscenario. Maar het bleek als roman uit 
te pakken. Lovende recensies alom. Met 
als gevolg dat na De Wereld Draait Door 
alle belangrijke media over hem heen 
vielen. 
Deze week zit hij ook nog vol met 

interviews, zei hij zaterdag na afloop 

van de Hel van Waarland, die hij had 
meegefietst. ‘Ik weet niet wat er gebeurt. 
Het is alsof ik het meemaak als iemand 
buiten mezelf. Ik ben blij dat ik mijn 

column in de Volkskrant heb. Die houdt 
me tenminste nog met beide benen op de 
grond.

JqJ

Bert Wagendorp na afloop van de Hel van Waarland, afgelopen zaterdag. 
Foto Jacques de Jong

Bert Wagendorp:
roman ‘Ventoux’
naar zesde editie

Veertig jaar wordt heel gewoon
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In zeven edities van de Hel van Waar-
land nooit een valpartij gehad, me-
moreerde organisator John Volkers 
zaterdag enkele kilometers voor de 
finish. Dat had hij niet moeten zeg-
gen. Prompt ging een fietsmaat van 
Rob Gollin, Paul Kühr, onderuit tegen 
een paaltje, nadat een tractor wat 
onhandig had staan manoeuvreren. 
Het viel allemaal mee, bleek achteraf 
in het ziekenhuis, maar het was een 
smet op een prachtige fietsdag voor 
de 34 deelnemers. 

Dat aantal was een record. Bovendien 
reden in het peloton zes vrouwen 
mee, van wie vijf van de redactie: Ma-
rije Randewijk (sport), Janet van Toor 
(vormgeving), Lisette van der Geest 
(sport, oud-schaatsster) en Madelon 
Meester (bijlage V). Verslaggeefster 
Wilma de Rek reed een eind mee, zij 
verleende assistentie aan Paul Kühr 
toen deze was gevallen. Verder was 
het prachtig weer en de deelnemers 
hadden wind in de rug op de terug-
weg.

De foto’s, met de klok mee: Vijf van 
de zes vrouwen die meereden. Van 
links af Janet van Toor, Lisette van 
der Geest, Marije Randewijk, Ilva van 
der Gragt en Madelon Meester. Wilma 
de Rek was op dat moment mee naar 
het ziekenhuis.

Rob Gollin buigt zich over zijn fiets-
maat Paul Kühr, terwijl deze na een 
valpartij wacht op de ambulance.

John Volkers brengt de fiets van Paul 
Kühr thuis.

Tom Zaunbrecher krijgt zijn beloning 
in de tuin van John Volkers omdat hij 
keihard gewerkt had in het peloton.

Foto’s Marc Hanou en Jacques de Jong

Valpartij in Hel van Waarland viel mee


