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Oranje, blanje, bleu

Gijs van den Heuvel in zijn speech 
voor joep Verdonck vrijdag 3 
november: ‘Hij is bescheiden, een 

tikkeltje verlegen, zachtmoedig, pretentie-
loos, wars van hoogmoedswaan, snoeverij 
en ijdeltuiterij, warm, betrouwbaar en be-
hulpzaam. Een man die voor hij naar de 
Fabriek gaat, zelf zijn bammetjes smeert. 
Hij kan naar collega’s luisteren met het 
begrip van een paardenfluisteraar om ze 
vervolgens verder te sturen. Joep als gids 
naar het licht en de waarheid.’

Bij zijn afscheid in het café KHL, waar 
talrijke ouwe knarren de stemming be-
paalden, liet Joep het allemaal onverstoor-
baar over zich heen komen. Hij vertelde 
dat Philippe Remarque onlangs met een 
boeket bloemen voor zijn bureau stond, 
wegens 40-jarig jubileum, die vroeg hoe 
hij dat deed, veertig jaar werken voor de-
zelfde baas. ‘Gewoon doorgaan’, had Joep 
gezegd. 

Maar hij voegde daar bij zijn afscheid 
aan toe: ‘Het komt natuurlijk doordat ik uit 
een journalistieke familie kom. Mijn vader 
heeft zo’n jaar of tien voor de Volkskrant 
geschreven, voornamelijk over sport ook. 
Toen hij voor De Nieuwe Linie werkte, in 

de jaren zeventig, schreef ik zelf mijn eer-
ste stukje, een recensie over een voetbal-
boek. Het honorarium was twaalf gulden 
vijftig, dus dat beloofde veel goeds. Daar-
na volgde een baantje bij Trouw waar mijn 

broer Ruud werkte. Mijn eerste vaste baan 
was bij het Amstelveens Weekblad, dat 

Zie verder pagina 3

Joep Verdonck (rechts) luistert geamuseerd naar de speech van Gijs van den Heuvel. In 
de achtergrond Willem Beusekamp, Peter van Bakkum, Willem Vissers en Nico Goebert. 
Er waren veel pensionado’s gekomen.           Foto Jacques de Jong

Joep Verdonck: afscheid na 40 jaar

In een column van Asha ten Broeke in de Volkskrant las ik 
‘zonder aanziens des persoons’. Dat is één s te veel. Het is 

‘zonder aanzien’, een fout die veel gemaakt wordt. Die s van 
‘persoons’ is een naamvals-s, een twééde naamval, een genitief. 

Naamvallen regelen al eeuwen heel beknopt heel mooi betrek-
kingen tussen woorden. De s van ‘persoons’ staat dan voor ‘van 
de’. Als je ‘des persoons’ leest, dan lees je dus ‘van de persoon’. 
Als je ‘zonder aanziens’ leest, dan lees je onzin.

Het Nederlands was ooit rijk aan naamvallen, 
we hadden er wel vijf, maar ze zijn antiek ge-
worden en worden daarom genegeerd of niet 
meer begrepen. We praten met steeds minder.

Als die naamvallen zo schaars geworden zijn, 
zou je zeggen, dan is toch niet zo moeilijk om 
ze goed te gebruiken? 

Toch wel, want taalgebruikers hebben geen 
idee meer van de functie die naamvallen altijd 
hebben gehad. Niettemin is die kennis is ook nu nog onontbeer-
lijk. Ze vergroot het inzicht in de manier waarop taaluitingen 
samenhang én betekenis krijgen. Zonder samenhang – en bete-
kenis – klinken taalklanken almaar holler. 

We horen het dagelijks op radio en tv.

Taal is een oeroude, ongehoord knappe systematiek waarmee 
iedereen leert omgaan. Daar moet je zuinig op zijn, zou je den-
ken. Maar taal is niet alleen een wonder van vernuft, ze is ook 
geschiedenis, ónze geschiedenis. 

In Nederland weten we dat niet meer en doen we maar wat. 
Als taal al eens ter sprake komt, dan is het louter opportunisme, 
willekeur of bijzaak (spelling bijvoorbeeld). 

Neem het woord ‘wit’ dat zo nodig door het 
woord ‘blank’ vervangen moet worden. Maar 
‘blank’ betekende  toch al ‘wit’? Denk aan ons 
oranje, blanje, bleu dat helaas in handen van 
de NSB en het Zuid-Afrikaanse apartheids-
regime zijn onschuld verloor. Maar het ons 
opgedrongen wit is als Amerikaanse import 
(white) even racistisch gekleurd.   

En toen kwam ook die De Hond nog langs, de 
peiler. De man die met zijn gepeil al jaren de 

pijlers van de democratie ondermijnt. Moet zo’n man nu met zijn 
zwiebelende dieplood ook nog de visvijver van het Nederlands 
gaan zitten vertroebelen? 

Willem Kuipers              wiewiewie.nl

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
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Tjeerd Miedema, chef werkplaats garage Perscombinatie

Soms lagen de condooms er nog in
Tjeerd Miedema (70, Almere) 
kwam vanuit Trouw mee naar 
de garage van Perscombina-
tie in de Stephensonstraat. In 
2004 deed hij zelf de deur dicht 
na de laatste jaren aan de Van 
der Madeweg. Zijn meelevende 
vrouw Rianne draagt af en toe 
innemend bij aan het gesprek.

je bent niet bij de Volkskrant begonnen.
‘Nee, bij Trouw, 1968. In de Zaagmolen-

straat. Op m’n 21ste, na mijn diensttijd. 
Voordien had ik mijn diploma hulpmon-
teur al, maar ik wilde chauffeur worden, 
haalde m’n groot rijbewijs. Nadien werd 
ik eerst chauffeur bij de firma Helsloot. Ik 
had al verkering toen.’

ik hoef niet te raden met wie, ze zit nog 
steeds stralend verliefd naast je.

‘Klopt. Mijn latere schoonvader werkte 
op de administratie bij Trouw, zou een 
visje uitgooien bij garagechef De Ridder. 
Ik kreeg de baan van een dienstmaat die 
ging emigreren. Rianne: ‘We waren net 
verloofd.’ Tjeerd: ‘De chef-monteur tegen 

mij: ga studeren, je hebt het in je vingers. 
Dus avondstudie. Goeie cijfers, alleen net 
niet afgemaakt. Ik deed om de week dag-
dienst in de garage, nachtdienst, kranten 
door Nederland rijden. Al gauw, als Pers-
combinatie, ook voor de Volkskrant en 
Het Parool. Nee, De Telegraaf niet, dat 
was water en vuur.’

‘We zaten in de Stephensonstraat, tegen-
over de brandweer. Rianne: ‘Wij woonden 
er bijna tegenover, in de Marcusstraat, bo-

venwoninkje. Via Noord kwamen we in 
Almere.’ 

Tjeerd: ‘Ik moest kiezen: terug op de auto 
of in de garage.’ Rianne: ‘Ik wilde niet dat 
hij veel nachtdienst zou draaien.’ Tjeerd: 
‘Dus ik de garage in. Moest ik weer stu-
deren, salaris inleveren, want in de nacht 
verdien je meer. Maar ik had geen spijt.’ 
Rianne: ‘APK-keurmeester werd hij ook.’ 
Tjeerd: ‘Voor lichte en zware voertuigen.’

‘We werkten met een man of zes, uit de 
verschillende garages. Gijs Bos, echte 
Volkskrant-man, was de baas. Hij had de 
papieren. De Volkskrant werkte nog met 
transportbedrijf Etto. Het Parool kwam 
uit de Korte Leidsedwarsstraat, wij waren 
toen inmiddels uit  de Van Slingelandt-
straat.’

Dus die paar dienstautootjes voor de 
journalisten waren niet belangrijk. Al-
les draaide om de vrachtwagens.

‘In het begin ging het inderdaad om on-
derhoud en beheer van de vrachtwagens. 
Die kranten moesten ’s nachts betrouw-
baar, veilig en snel het land in. In de hoog-
tijdagen hadden we er dertig, veertig. Van 
die dienstautootjes, helemaal gestandaar-
diseerd Opel Kadett, hadden we er twee-, 
tweeënhalfhonderd.’

Zo veel!
‘Ja, maar ze zaten echt overal in het land. 

Inspecteurs, fotografen, verslaggevers.’

En jij hebt je als fleet owner nooit la-
ten omkopen door Opel zoals de politie 
door Volkswagen, wat laatst bekend 
werd.

Rianne: ‘Hij rijdt er nog in. Een Zafira.’ 

Tjeerd: ‘We hadden contacten met diverse 
automerken, zowel luxe als vracht. Mer-
cedes was ons huismerk voor de vracht-
wagens. Onze bazen wisten behoorlijk af 
te dingen. Als we geen korting kregen, 
werd’ie niet besteld. Klaar. Iveco of Sca-
nia: het werd nooit een succes. Een Mer-
cedes kreeg de grootste knakker nog niet 
kapot.’

‘Ik was zijdelings wel betrokken bij aan-
koop, maar dat deed Gijs Bosch altijd. 
Dus als jij vraagt: what ’s in it for me , 
zegt ik: I don’t know.’ Rianne: ‘Tjeerd 
moest nieuwe chauffeurs wel de rijproef 
afnemen. Soms konden ze een aanhanger 
niet inmanoeuvreren bij de Volkskrant of 
aan de overkant.’ Tjeerd: ‘Stond zo’n wa-
gen dwars over de Wibautstraat, moest ik 
eraan te pas komen vanuit de garage.’

in die tijd werd er ook wel gereden met 
een borrel op.

‘Van de beroeps wil ik dat niet zeggen. 
Wel die met personenwagens reden. Ik 
kan me geen schade herinneren.’ Rianne: 
‘Je moest ze wel klaarmaken voor de Tour 
de France, voor de Volkskrant.’ Tjeerd: 
‘Eén voor Het Parool, één voor de Volks-
krant. Dat hebben we altijd vreemd ge-
vonden. Later gingen ze met één auto. Het 
werd een beetje te duur.’

Maar Het Parool had een eigen redac-
tiewagen, met Appie Piet.

‘Ja, die ken ik nog goed. De fotografen 
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In deze rubriek ontmoet de 
Volksknar niet-redactionele 
oud-collega’s. Journalisten en 
andere medewerkers ston-
den (en staan nog vaak) met 
de rug naar elkaar toe. Dat 
moest maar eens afgelopen 
zijn, vindt auteur Maurits 
Schmidt.
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Rianne en Tjeerd Miedema bij hun Opel Zafira in Almere.          Foto Jacques de Jong
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hadden allemaal een eigen dienstauto. 
Bij de Volkskrant Wim Ruigrok en Da-
niël Koning. En de correspondenten in 
het land. Tegen ons was de een aardiger 
dan de ander – dat je zei: daar heb je hem 
weer, ik ga even weg. Ik heb ze wel gehad 
hoor, dat ze niks met de andere kranten te 
maken wilden hebben. Van beide kanten. 
Zei ik: “Waarom niet, het is toch één be-
drijf?” Zeiden ze: “Ja, maar vroeger…” 
Zei ik: “Dat is geweest”. 

‘Wij van Trouw zaten er eigenlijk maar 
een beetje tussenin. Het leek wel of die al-
les goed vonden.’

Rianne: ‘Vertel dat verhaal eens van die 
Zweedse auto?’ 

Tjeerd: ‘De Moskouse correspondent 
had een Volvo van ons, die in Zweden 
werd onderhouden. Er was een keer wat 
mee, hij mocht niet eens meer naar Zwe-
den. Wilden ze mij laten overkomen, mijn 
visum en ticket lagen al klaar, want ik wist 
wat het was, gehoord van een ouwe Am-
sterdamse Volvomonteur. Vertel ik dat in 
de garage, zegt de chef: dan hoef je er ook 
niet heen, we bellen het door. Zo gooide 
ik m’n eigen glazen in. Ik zakte door de 
grond.’ 

Rianne: ‘Ze gingen met jouw veren strij-
ken, jij was erachteraan gegaan, zij niet.’

Ben je verder nog wel ‘buiten de deur’ 
gekomen?

‘Nou, met de Holland Duck Club, voed-
selkonvooi naar Polen, met een Perscom-
binatiewagen. Ik mee voor het onderhoud. 
Logo van de Volkskrant links erop, Het 
Parool rechts. En Trouw achterop. Dat had 
de hoogste attentiewaarde, wist je dat?’

Wat ik me goed herinner, is dat jullie 
via Riet Lina aan de redacteuren vroe-

gen of we de dienstauto’s niet als vuil-
niswagen wilden behandelen. Tja, ik-
zelf vond het altijd wel netjes de rotzooi 
niet uit het raam te gooien….

Rianne: ‘Zo kan je ’t ook zien.’ Tjeerd: 
‘Sommige waren om door een ringetje te 
halen. Bij anderen had je stoffer en blik 

nodig om de rotzooi eruit te scheppen. 
Maakten we vaak aanmerkingen op. Voor 
ons als monteur was zo’n auto vaak te vies 
om in te kruipen. Als je het stuur twee tel-
len vasthield, plakte je eraan vast. Wat ze 
ermee deden… tot en met condooms, van 
alles lag erin. Met de vrachtwagens ook 
hoor, daar zag je terug dat ze midden in de 
nacht nog een wip hadden gemaakt.’

‘We hadden dat ook bij bepaalde hoger 
geplaatste figuren, hoor. Hun auto’s had-
den we ook in onderhoud. jan van der 
Pluijm had een Opel Commodore met 
alles erop en eraan. jan van Ginkel was 
BMW-gek. Die van Het Parool, Wim van 
Norden, Wouter Gortzak, heb ik niet 
zo lang meegemaakt. sietse van der Zee 
reed een dikke Renault. Dat vonden wij 
drie keer niks. Die mensen mochten bin-
nen een bepaalde tariefklasse hun eigen 
auto uitzoeken. 

Directeur Max de jong reed Ferrari, zijn 
opvolger had een Aston Martin, maar die 

waren van henzelf. Diverse mensen reden 
in dure, chic uitgeruste Saabs. Die nu bur-
gemeester is in Hilversum, Broertjes ja, 
liet zich altijd door een jongen rijden. Een 
dikke Rover. Zag hem zelden achter het 
stuur. Ik weet niet of ze meer of minder 
netjes op hun auto waren, maar zij lieten 
hem vaker tussendoor schoonmaken. Van 
binnen en van buiten.

‘Later mochten bepaalde mensen ook 
kiezen tussen Toyotaatjes, Nissannetjes. 
Vonden wij allemaal niks. Rianne: ‘Wie 
dat kocht, kwam later vaak weer terug 
voor een Opeltje.’ Tjeerd: ‘Opel was zo 
slecht nog niet.’

‘Toen Dagbladunie erbij kwam – dat 
heeft maar even geduurd –  kregen we er 
zo vierhonderd wagens bij.’

in het algemeen heb je geen spijt van je 
leven bij Perscombinatie?

‘Anders had ik het geen veertig jaar uit-
gehouwen. Rianne: ‘Nou, hij heeft één 
keer bij de brandweer gesolliciteerd aan 
de overkant.’ Tjeerd: ‘We wilden meer 
verdienen, niet altijd maar die zaterdags-
diensten. Bos zei: voor jullie tien anderen, 
ga maar. De brandweer beviel toch niet 
zo, ik kon terugkomen. Met Gijs om tafel, 
goeie afspraken gemaakt, inclusief herstel 
pensioenbreuk. Ik ben er niet slechter van 
geworden.’

‘Uiteindelijk heb ik zelf, met collega 
Bob Borst als opvolger van Gijs, het licht 
uit gedaan in de nieuwe garage aan de Van 
der Madeweg, waar ik de laatste vier jaar, 
tot 2004, als ‘medewerkend werkplaats-
chef’ alle ruimte had. Ik was 57½, zei: doe 
maar wat leuks voor mij. Zo bleef ik wel 
in dienst, tot mijn vut, zonder dat ik da-
gelijks het terrein hoefde te bezemen. En 
zo heb ook mijn veertigste dienstjaar nog 
gehaald, en gekregen wat daarbij hoort.

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

ook bij de Perscombinatie hoorde. En toen 
ik 25 was, kreeg ik ineens de kans bij de 
Volkskrant te beginnen. Wel iets om trots 
op te zijn en dat ben ik altijd gebleven.’

Bijna de helft van de veertig jaren bij de 
krant, bracht hij door bij Sport, aanvanke-
lijk als coördinator onder Ben de Graaf 
(sergeant-majoor, zei Ben zelf). ‘In zo’n 
rol heb ik me altijd het prettigst gevoeld’, 
zei Joep bij zijn afscheid.

Eerder werd hem lof toegezwaaid door 
adjunct-hoofdredacteur Pieter Klok. 

Volgens hem behoorde Joep tot de stille, 
vaak onzichtbare krachten die er elke dag 
voor zorgen dat er überhaupt een krant 
verschijnt. ‘Iemand die niet per se op de 
voorgrond hoefde te staan, maar liever an-
deren hielp te stralen.

‘En in alles ontwapenend eerlijk Ver-

wacht van Joep geen hoogdravende anek-
dotes over ‘ons prachtige vak’.’

In het begin van zijn carrière heeft hij 
nog wel eens wat geschreven. Hij moest 
zelfs wel eens naar het buitenland. Maar: 
‘Echt besteed zijn die dienstreisjes niet 
aan mij geweest. Het liefst maakte ik toch 
mijn stukken in de vertrouwde omgeving 
van mijn eigen bureau’, bekende hij des-
tijds bij zijn afscheid van de Sportredactie.

Pieter Klok ten slotte: ‘Van mensen als 
Joep, egoloos, dienstbaar, altijd aardig en 
voorkomend, worden er tegenwoordig 
nog maar weinig gemaakt.’

Gijs van den Heuvel: ‘Kortom Joep, 
wil je alsjeblieft voor vertrek even in een 
flesje plassen, want we willen nu toch wel 
eens weten wat je allemaal hebt geslikt 
om deze status te bereiken.’

Vervolg van pagina 1          Afscheid Joep Verdonck

‘Als je het stuur
twee tellen 
vasthield,
plakte je 

eraan vast’
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In een tijd waarin journa-
listen vaak minstens één 
meerjarige studie achter 
de rug hebben, lijkt het 
aardig terug te kijken naar 
de manier waarop ze een 
halve eeuw geleden als 
autodidact zich het vak 
eigen moesten maken. 
Deze keer Joris Cam-
melbeeck, voorheen re-
dacteur Buitenland.

Dankzij of ondanks mijn vader
NA OVERUREN op de middelbare school, gezakt  in 

1967, en nadat ik tijdens mijn militaire dienst alsnog 
het staatsexamen HBS-A behaalde, dreigde een aanloop 

naar de journalistiek jammerlijk te mislukken.

Uitgeloot  voor de School voor de Journalistiek in Utrecht. 
Goede raad was duur. Óf een jaar iets anders  doen en een twee-
de poging wagen met ongewisse uitkomst , óf een ten tijde van 
de Verzuiling beproefde weg bewandelen. Geholpen 
door mijn afkomst als zoon van een vooraanstaand 
PvdA-lid en senator, kreeg ik na een briefje of tele-
foontje en een gesprek op de Rode Burcht  in Amster-
dam, per  1 oktober 1969 de kans te beginnen bij het 
sociaal-democratische huisorgaan Het Vrije Volk. Ge-
wapend met een broodtrommeltje meldde ik me aan 
bij het pand aan het Gele Rijdersplein in Arnhem. 

Hoofdredacteur Oege van der Wal heette mij wel-
kom en droeg me over aan de chef van de redactie.  
Op de vraag of ik met een typemachine overweg kon, 
moest ik ontkennend blozen. Het gevolg was dat ik 
in een klein hokje naast de kopijlift werd gezet, een 
koptelefoon op kreeg met de opdracht de ingesproken 
bandjes van correspondenten en medewerkers uit te tikken. Na 
enige dagen ging het typen al een stuk beter en mocht ik me 
wagen aan het verslag van een opvoering van de operette Die 
Zirkusprinzessin  in de Stadsschouwburg. Vond het jaren later 
in de nagelaten knipsels van mijn vader met de notitie: ‘Joris’ 
eerste stuk’.

Lang heeft de redactie Arnhem niet van mij kunnen profiteren. 
Na een verslag van zeepkistraces in Apeldoorn,  een stukje over  
een VVV-actie met bonnen die onder andere in de stations-
restauratie recht gaven op een sobere  maaltijd en een artikel 
over de welzijnszorg in het leger, werd ik overgeplaatst naar 
de Haagse redactie. Niet meer dan zes weken had ik van het 
uitzicht op Koos van Zomeren (toen nog  met provocatief Mao-
speldje)  mogen genieten. Voor hem in de plaats kwamen aan de 
Prinsengracht aanstormende coryfeeën als Ferry Mingelen (ook  
leerling-journalist,  later Trouw en NOS), Kees Tamboer (later 
HP en Het Parool) en een gevestigde naam, Frits van der Poel 

(na een rel bij de KRO op staande voet ontslagen). Met Ferry, 
altijd in een goed humeur, was het goed broodjes halen bij de 
slager aan de overkant. 

Mijn opleiding werd voortvarend ter hand genomen door Cor-
ry, de chef van de redactie. Dezelfde Corry (of zij echt zo heet-
te, betwijfel ik) die in 1960 met mijn oom Jan van Gorkom op 
reportage voor Het Vrije Volk bij Purmerend het leven liet in een 
redactie-DAF. Maar goed, ieder bericht, de vrucht van dagelijks 

bezoek aan het politierapport, of wat er verder maar 
uit mijn typemachine rolde, werd door haar gelezen 
en indien nodig met een rood potlood bewerkt. Niet 
altijd leuk voor een leerling met een schooltrauma. 

Maar terwijl mijn marktwaarde langzaam steeg, 
ging het met het marktaandeel van HVV bergafwaarts. 
In het voorjaar van 1970, na onder andere een splij-
tende reportage over de oudejaarsrelletjes in Den 
Haag, verplaatste de strijd om het dagelijks brood 
zich naar Rotterdam alwaar de hoofdredactie zich met 
de resterende harde kern  had teruggetrokken. Meer 
dan het Ford Transitbusje dat de redacteuren van bui-
ten om half acht ’s morgens ophaalde bij het Centraal 

Station, de broodjes uit de kantine en het noest bewerken van 
telexberichten tot HVV-kopij, herinner ik me eigenlijk niet. 

O toch! Mijn kettingrokende tante Nel Cammelbeeck stond 
ineens ook in de lift en bleek op de administratie te werken. 

In juni, terwijl vanuit het Kralingse bos flarden popmuziek tot 
de redactie doordrongen, adviseerde  een oudere redacteur mij 
vriendelijk doch klemmend  mijn heil elders te zoeken. Ga bij 
een regionale krant  solliciteren. Daar kon je, zoals hij zei, het 
vak het beste leren. Het was een prima advies en er zat niet veel 
anders op want mijn proeftijd werd toch niet verlengd.

Per 1 oktober 1970 kon ik bij de Gooi- en Eemlander op de 
binnenlandredactie beginnen. Zonder kruiwagen. Dat luchtte op. 

Hoewel, hoofdredacteur Guus Pikkemaat begon direct over 
mijn achternaam. 

Ja, hij had ook in Nijmegen gestudeerd, en of…?

Joris Cammelbeeck

Joris Cammelbeeck op de redactie Buitenland. Links Margot Minjon.
Foto Rob Josselet


