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 14 februari 2007 

Memo nummer 62 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant 

Harry Lockefeer als ‘jonge hond’ in gesprek met adjunct-hoofdredacteur Jan Damen 
(links) en Volkskrant-directeur Theo Coppes.                            Foto: Wim Ruigrok 

N EEM een borrel’, zei de bruide-
gom joviaal, terwijl hij de enve-

loppe zorgvuldig opborg in de binnenzak 
van zijn jacquet. ‘Helemaal door de 
sneeuw naar Geertruidenberg!’, zei de 
bruid bezorgd. Ik had mijn opdracht ver-
vuld, het overhandigen van het stoffelijk 
blijk van de beste wensen van Jan van 
der Pluijm en de hele Volkskrant aan het 
bruidspaar. 
 Zouden wij kunnen samenwerken? Op 
de redactie heerste een sfeer van gespan-
nen verwachting. Wat zouden we aan-
kunnen met dit gloednieuwe product van 
de latere Karl Marx Universiteit?  
Harry Lockefeer had een prettig, open 
gezicht. Boezemde, van een afstand, ver-
trouwen in. Vriendelijk, maar toonde 
weinig emotie. Als Brabander van ge-
boorte, opvoeding en vorming hield hij 
van een glas bier, maar hij was geenszins 
een bourgondiër. Ik kan me hem niet 
herinneren zonder das of in een trui. Zijn 
warmte was weldadig, maar hij bewaar-
de die voor heel zeldzame momenten en 
voor slechts een enkeling. 
 De samenwerking liep boven verwach-
ting goed, al verschilden we wel eens 
van opvatting. Misschien hielp het dat 
Harry en ik gescheiden werkten, de een 
in Amsterdam, de ander in Den Haag.  
 

Verbreding  
Het ging beter met de krant, zodat de 
SER snel versterking kreeg. Suzanne 
Baart, Wim de Valk, Maurits Schmidt 
waren er al snel bij. Het werkterrein van 
de redactie verbreedde zich onder de 
krachtige leiding van Harry. Daarbij 
hoorde ook vergaderen, maandagmorgen 
vroeg bij Hesp aan de koffie.  
Het schrappen door Jan van der Pluijm 
in 1965 van de onderkop Katholiek dag-
blad voor Nederland was een geloofsbe-
lijdenis, het echte werk moest nog ko-
men. Dat was het omvormen van een ka-
tholieke krant in een dagblad voor alle 
geloven en ongeloven. Het maken van 
een professionele krant. Dat nam gerui-
me tijd in beslag. Maar Harry Lockefeer 
werd erdoor geboeid en werkte vanuit 
zijn positie eraan mee. Er behoorde ook 
bij: het schrappen van de enge banden 
met de Katholieke Volks Partij (met als 
bijna onvermijdelijk gevolg het een tijd-

lang innig omarmen van Links). En het-
zelfde moest gebeuren met de katholieke 
vakbeweging - en dat was moeilijker. 
 Het was de vakbondsbestuurders niet 
ontgaan dat onder Jan van der Pluijm 
‘hun’ krant op een andere koers was ko-
men te liggen. Het was nog tot daaraan 
toe dat het woord van de geestelijk advi-
seur op de Verbondsraad in de krant 
werd ingekort, dat de redevoeringen en 
verslagen van die raad niet meer dan 
twee pagina’s in beslag namen, ja zelfs 
niet meer een hele pagina. Maar dat het 
gouden jubileum van de penningmeester 
van de bond in, bijvoorbeeld, Den Dun-
gen zelfs geen letter in de krant kreeg, 
was toch wel een grof schandaal.  
 

Ingrijpen  
De druk op de verslaggevers, vooral op 
Piet van Seeters, begon hinderlijk te wor-
den. En toen bondspenningmeesters erop 
zinspeelden dat ze beter hun aandelen 
Volkskrant konden verkopen, moest de 
hoofdredactie ingrijpen. In een lange 
reeks sessies op de kamer van de hoofd-
redacteur werden vrijwel alle bondsbe-
sturen (misschien de kappersbond niet) 
ontboden.  
 Van der Pluijm begon met het woord te 
geven aan de oppositie. Wij -Harry, Piet 
en ik- lieten het geduldig over ons ko-

men. Toen begon Harry Lockefeer aan 
een knap betoog over de krant, de vakbe-
weging, de vrijheid, de vrijheid van pers 
en moderne tijden. 
 

Broodjes 
Van der Pluijm kende zijn pappenhei-
mers. Terzijde van de grote tafel waar-
aan wij zaten, stond, flink in het zicht, 
een trolley boordevol drank. En gaande-
weg zagen wij de blikken van de be-
stuurders steeds meer naar die trolley 
gaan, de aandacht ging verslappen. Op 
dat moment schorste Van der Pluijm de 
vergadering, en daar kwamen de rijk be-
legde broodjes al binnen. Geen kwaad 
woord meer. We werden op de schou-
ders geslagen: we waren goede jongens, 
de krant was een beauty. 
Los van het hilarische was het een voor-
beeld van wat Harry in zijn mars had. 
Het was belangrijk de groep aandeelhou-
ders tevreden te houden, zonder je prin-
cipes te verloochenen.  
Het hoofdredacteurschap kwam als van-
zelf, het gleed om hem heen als een 
maatkostuum. Het enige dat hem kan 
worden aangerekend, is dat hij niet van 
ophouden wist. Maar met dat euvel kam-
pen vele andere leidinggevenden in het 
bedrijfsleven en in de politiek. 

Harry van Seumeren 

We waren goede jongens, de krant was een beauty 

Bij het overlijden  
van Harry Lockefeer 



2 

Bert Vuijsje: 
‘Henk Hofland heeft eens geschreven dat 
er een simpel criterium bestaat om de 
prestaties van een hoofdredacteur te me-
ten: vergelijk wat hij bij zijn binnenkomst 
aantrof met wat hij bij zijn vertrek achter-
laat. Volgens die maatstaf is Harry Loc-
kefeer een van de beste hoofdredacteuren 
uit de Nederlandse persgeschiedenis ge-
weest. 
De kwantitatieve resultaten zijn op zich-
zelf al indrukwekkend: de oplagestijging 
van 240- tot 370 duizend in dertien jaar, 
de verdubbeling van de redactie, de op-
bouw van een serieus buitenlands corres-
pondentennet, de vele nieuwe gespeciali-
seerde katernen - het is de laatste dagen 
al vaker vastgesteld. 
Maar Harry Lockefeer had tegelijk een 
kwalitatieve ambitie: hij wilde de succes-
volle, rebelse, maar nog ietwat provinci-
aalse Volkskrant van 1982 uitbouwen tot 
een grotemensenkrant die ook internatio-
naal meetelde.  
Als geen ander besefte hij dat zo’n groei-
proces aanzienlijke investeringen in de 
redactie vereist. Zijn grootste verdienste 
is misschien wel geweest dat hij ook pre-
sident-directeur Max de Jong ervan wist 
te doordringen dat elke gulden, geïnves-
teerd in de Volkskrant, snel in veelvoud 
terugkwam. 
In 2007 kun je slechts met weemoed te-
rugdenken aan de tijd dat de talloos vele 
miljoenen die de Volkskrant bij Perscom-
binatie binnenbracht, als vanzelfsprekend 
grotendeels weer in het bedrijf werden 
gestoken. Dat die geldstromen tegen-
woordig heel anders lopen, is een trage-
die die nog altijd onvoldoende is beschre-
ven - ook in de kolommen van de Volks-
krant.’ 
 

Riet Lina: 
‘Met Harry heb ik altijd heel goed kun-
nen samenwerken. Hij was een soort 
broer voor mij, hij was natuurlijk ook een 
leeftijdgenoot.  
Hij heeft mij wel eens een 'takkenwijf' 
genoemd, maar zijn vrouw Ineke heeft 
toen tegen hem gezegd: 'Daar zal ze wel 
haar reden voor hebben.'  
Ik ging vaak het gevecht aan, zeker als 
het om mensen ging. Maar hij behandel-
de mij altijd met respect, het ging altijd 
met open vizier.  
Bij Pluijm had ik meer iets van: eerst 
maar even de bui over laten gaan. Harry 
was veel gelijkmatiger van karakter. Dat 
was wel prettig.’  
 

Lisette Lewin: 
‘Ik zag zijn portret ineens op de tv ver-
schijnen in het Journaal en ik schoot 
even vol. Ruzie met hem gehad, pissige 
brieven over en weer, maar dan was hij 
ineens weer lief. Toch een klein hartje. 
En dat staat nu ineens stil. Jong eigenlijk 
nog. Net als wij.’ 
 

Jan Joost Lindner: 
‘Harry was een groot en breed journa-
list, maar geen gemakkelijk mens. Hij 
kon soms behoorlijk tactloos zijn tegen-
over collega`s, iets wat hij overigens ge-
meen had met die andere hoofdredacteur 
die de krant een stuk groter maakte: 
Joop Lücker. Nou ja, de redactie was 
geen plek voor al te tere zielen. 
Zelf gold ik ook niet als een erg mee-
gaand type en toen ik in 1975 commen-
tator werd naast Harry, maakte de oude 
garde zich nogal zorgen over de ver-
wachte, hevige botsing van karakters, 
opinies en ego`s. Daar kwam niets van. 
In feite heb ik negentien jaar voortreffe-
lijk kunnen samenwerken met Harry, 
ook toen hij hoofdredacteur werd en da-
gelijks de (voor mij telefonische) verga-
dering over de commentaren leidde. 
De krant was een stuk linkser dan Harry 
zelf, maar hij bleek tolerant en ruimden-
kend. Wel behoedde hij ons voor door-
schieten en een al te faciel onderbouwen 
van meningen waarmee wij in de Neder-
landse pers vaak alleen stonden.  

Meningsverschillen in de commentaar-
groep of in de toen nog gehouden ple-
naires wist hij bijna altijd behendig te 
beperken tot zakelijke verschillen. De 
krant had qua opinie een gezamenlijke 
grondtoon (de ‘lijn van de krant’). Als 
die nu nog bestaat, lees ik die er niet 
van af. 
Op de avond van zijn overlijden her-
dacht ik hem met een stevig glas en ik 
moest vooral denken aan die dag, eind 
jaren tachtig, waarop de krant een 
standpunt moest kiezen inzake de vrij-
lating van de laatst overgebleven Duitse 
oorlogsmisdadigers, de Twee van Bre-
da. Er was flink gediscussieerd en de 
plenaire lag vrijwel in tweeën. In de 
commentaargroep hielden voor- en te-
genstanders elkaar precies in even-
wicht, zodat de hoofdredacteur de door-
slag moest geven. (Overigens de enige 
keer in al die negentien jaar dat dat ge-
beurde.) Harry zei dat hij persoonlijk 
zonder meer voor vrijlating was, maar 
dat het volgens hem beter bij het profiel 
van de krant hoorde als we tegen kozen. 
Mits de nuances en afwegingen goed 
aan bod zouden komen in het commen-
taar. Die houding verraste me, en ik 
vond die sterk. (De Tweede Kamer 
koos vervolgens ruim voor vrijlating). 
Harry was een prima hoofdredacteur, 
die na zijn vertrek te veel debunked 
werd. (‘Die zure linkse krant, die de 
mensen wegjoeg’.)  

Lockefeer tijdens een afscheid in de kamer van de hoofdredactie. Op de achtergrond 
onder anderen Jan de Vries, Dick Slootweg, Jos Collignon, Jan Damen, Piet van der 
Vliet en Rob Josselet.                                                                     Foto Wim Ruigrok 

Collega’s over Harry Lockefeer 

Zie verder pagina 3 
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Nico Goebert: 
‘Han (van Gessel) en ik - een gevleu-
gelde uitdrukking op de Wibautstraat in 
1980, evenals het spiegelbeeldige Nico 
en ik - vonden Harry Lockefeer een 
beetje nerveus op die gedenkwaardige 
dag in het Euromotel, waar de sollicita-
tiecommissie zitting hield. Het was te 
merken dat Harry in zijn volwassen le-
ven maar één baan echt ambieerde: 
hoofdredacteur van de Volkskrant. Dit 
keer mocht het niet mis gaan. 
En dat deed het ook niet. Harry was de 
meest overtuigende kandidaat, omdat 
hij dicht bij zichzelf bleef. Geen grote 
vergezichten, maar praktische, nuttige 
ideeën. Om een voorbeeld te noemen. 
Harry had uitgesproken opvattingen 
over de manier waarop het personeels-
beleid kan bijdragen aan de door hem 
noodzakelijk geachte kwaliteitsverbete-
ring van de krant. 
Voor Henry Faas, de kandidaat die al in 
een eerder stadium was afgevallen, was 
dat absoluut niet interessant. Faas was 
bezig de wereld en Perscombinatie in 
het bijzonder te redden van de onder-

gang, en dan is zoiets als personeelsbe-
leid al gauw triviaal. 
En Ton Planken? Die was vooral vol 
van zichzelf. 
Harry werd dus gekozen. Met twaalf 
tegenstemmen. ‘Ik was een van die te-
genstemmers’, bekende Willem Ellen-
broek mij zaterdag achter het bood-
schappenwagentje in de Albert Heijn. 
‘Harry heeft het nooit tegen me ge-
bruikt. Dat vind ik wel sjiek.’ 
  

Jan van Capel: 
‘Een hoofdredacteur die vanaf 's mor-
gens tien uur in touw is moet zich 's 
avonds kunnen ontspannen zonder al te 
veel zorgen om de dagelijkse krant. 
Wellicht juist daarom deed hij in afwis-
seling met zijn twee adjuncten met ple-
zier avonddienst. Rond half negen, na 
het Journaal, kwam hij even op de rand 
van de prullenbak naast de chef Nacht 
de krant doorpraten. Zo van wat we on-
geveer van plan waren, waar we mee 
dachten te openen, of er al een foto 
voor pagina 1 was gekozen, samen la-
chen om het prentje van Wibo of de te-

kening van Opland, een Ten Geleide le-
zen. En met een opgewekt: ‘Maak er 
wat van, ik zie het morgen wel’, ver-
dween Harry . En mochten er mensen 
of collega's zijn die de andere dag het 
liever anders hadden gewild, dan had-
den zij een harde dobber. Harry stond 
onvoorwaardelijk achter zijn avond-
ploeg. We deden het samen.’  
 

Erna van den Berg:  
‘Harry zat nog op SER toen ik begin ja-
ren zeventig bij de krant kwam. De hele 
redactie bestond uit zo'n man of zestig. 
We kenden  elkaar  goed, trokken met 
elkaar op, bezochten elkaars feestjes en 
zakten op vrijdag altijd door bij Hesp. 
We waren maatjes, en dat ben ik altijd 
gebleven met Harry. 
Dat oesterachtige dat hem vaak verwe-
ten werd, heb ik nooit zo ervaren.  
Opmerkelijk dat hij kort nadat hij het 
Groningse prof-stokje officieel had 
overgedragen  aan Marc Chavannes, 
neerstortte. En ook in de week dat de 
Volkskrant vertrok uit de Wibautstraat.’ 

‘Gelukkig vond ik in de krant van 
maandag een ruimhartiger beeld van 
Harry Lockefeer dan in de krant zater-
dag. De krant worstelt kennelijk nog 
een beetje met zijn ex-hoofdredacteur. 
Zelf ken ik hem als vergevingsgezind, 
zonder er woorden aan vuil te maken. 
Harry heeft me tot twee keer toe aange-
nomen: in 1987 bij de Volkskrant en 16 
jaar later bij de mastersopleiding Jour-
nalistiek van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen.  
De eerste keer wilde hij eindelijk eens 
een afgestudeerd econoom op de redac-
tie binnenhalen. Ik moest mijn laatste 
tentamens nog doen. Bij mijn aarzeling 
over afstuderen ging hij morrend ak-
koord met mijn voorwaarde: ik mocht 
een jaar lang vier dagen werken. Maar 
eigenlijk vond hij deeltijdwerk maar 
hinderlijk.  
De redactie Financiën was een slangen-
kuil, waarschuwde hij, en er waren al 
heel wat vrouwen gesneuveld, dus er 
was hem heel wat aan gelegen dat het 
nu wel zou lukken. Mijn lancering 
slaagde, en ik hoefde het valscherm bij 
Harry niet uit te proberen. 
Als econoom kreeg ik al snel een plek 
in de groep commentatoren en ik werd  
elke morgen in zijn kamer verwacht 
voor het commentatorenoverleg. 
Meestal zat Harry achter een blikje Spa 
met bubbels - een beeld dat op mijn 
netvlies geplakt zit. De sfeer was los,

het debat inhoudelijk. 
In mei 1988 betrok Max de Jong, de 
superkapitalistische hoofddirecteur, de 
hoofdredacteur in een complot: we 
moesten fuseren met de NDU, waarin 
onder meer de NRC en het AD zaten. 
De redactie was woest en wees de fusie 
af. Even leek het alsof Harry zelfs zou 
worden weggestuurd door de ‘ple-
naire’. Tien jaar later - Harry zat toen 
in de directie van PCM - betaalde het 
concern honderden miljoenen om dat-
zelfde bedrijf te mogen inlijven. Het 

was duur, maar een noodzakelijke ver-
dediging, daarvan raakte toen ook de 
redactie overtuigd. 
Na een decennium aan de krantentop 
wist Harry dat het lang genoeg had ge-
duurd: zijn opvolger stond te dringen, 
de krant was (nog) groeiend. Hij was 
gepolst voor een post als hoogleraar in 
Groningen, maar zoiets kan soms een 
trage aangelegenheid zijn.  
Harry had geleerd daarmee om te gaan. 
Ongemerkt had hij toch al wat meer af-
stand genomen van de krant. En het 
‘veelkoppige monster’ op de redactie-
vloer voelde dat feilloos aan. Zijn uit-
eindelijke vertrek was turbulent: hij 

werd neergezet als een leider op af-
stand. 
In Groningen nam Harry revanche. Hij 
had meer rust, ontleende zichtbaar ple-
zier aan de omgang met ambitieuze jon-
gelingen en stopte meer tijd in ‘zijn 
mensen’. Dat hij me opnieuw in dienst 
wilde nemen, was wel bijzonder. 
Maar natuurlijk bleef hij wel Harry, en 
gekscherend kreeg ik het advies ‘een 
boek mee te nemen’ naar mijn functio-
neringsgesprek. Want de twee hoteme-
toten die me moesten beoordelen, pro-
fessor Lockefeer en de onderwijsdirec-
teur, hadden vooral aan elkaar veel te 
melden. Net als bij de Volkskrant blonk 
Harry in Groningen uit in netwerken. 
Hij zorgde voor een moderne news-
room, hij voorzag de noodzaak om 
beeld en geluid te integreren in de op-
leiding, hij wist middelen en ruimte bij 
de top los te weken. En net als bij de 
Volkskrant zorgde hij voor een uitste-
kende opvolger.  
Vorige week dinsdag hield Marc Cha-
vannes zijn overtuigende oratie. Harry 
was er natuurlijk ook: deze keer in toga. 
Zijn vrouw aan zijn zijde. Trots op zijn 
mastersopleiding en trots op zijn opvol-
ger. Niets dat erop duidde dat hij nog 
maar twee karige dagen te gaan had. De 
ex-voorman van de krant heeft  in Gro-
ningen meer van zichzelf laten zien. En 
dat smaakte naar meer. Schokkend dat 
daar zomaar een einde aan is gekomen.'  

Ineke Noordhoff: 

In Groningen  
liet Harry  meer 
van zichzelf zien 
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Jan van Capel verontwaardigd over bonusregeling van managers 

‘Graaimiljoenen behoren in bedrijf te blijven’ 
Jan van Capel ondervond een vlaag van 
verontwaardiging toen hij las hoe de ma-
nagers van PCM wegkomen bij Apax. Ze 
strijken miljoenen op, privé. Van Capel 
deponeerde zijn verontwaardiging bij de 
redactie van de Volkskrant met onder-
staande brief.  

Het stond er zo mooi op de Voorkant in 
het artikel over het vertrek van de Volks-
krant uit het kantoor aan de Wibautstraat. 
‘Een gebouw, opgespaard met dubbeltjes 
en kwartjes van de vakbondsleden.’ En 
een paar pagina's verder, op een van de 
financiële pagina's, het stukje over de 
enorme sommen gelds die de leidingge-
venden die het Vk-gebouw bevolken, te-
gemoet kunnen zien.  
De nieuwe topbaas Ton aan de Stegge 
kan twee miljoen euro op z'n vette bank-
rekening laten bijschrijven en de man die 
over de dagbladen gaat (laat ik hem Ter-
pentijn noemen omdat ik anders zijn dub-

bele naam verkeerd spel), krijgt een mil-
joen.  
Beide heren zijn nauwelijks een half jaar 
in dienst bij PCM, hebben sindsdien een 
beleid gevoerd waar geen touw aan vast 
te knopen valt. In ieder geval een beleid 
waar het bedrijf niet beter van is gewor-
den  — en de mensen die er werken niet 
vrolijker. Behalve dat plannen (voor een 
gratis krant bijvoorbeeld) steeds werden 
veranderd of afgeblazen moest er ook in 
diverse bedrijfsonderdelen flink worden 
bezuinigd. En dat alles om de Britse 
durfkapitalist Apax in staat te stellen zo-
veel mogelijk geld aan PCM te onttrek-
ken.  
Ze werden hierbij gesteund door de di-
recteuren, stafleden die met het ontwik-
kelen van beleid te maken hebben of die 
afdelingen runnen.  
 

Trucs 
Ook de boekhoudkundige trucs die zijn 
gehanteerd om het bedrijf uit te kleden,
zijn ongetwijfeld in directie- en manage-
ment-vergaderingen bedacht en uitge-
werkt. Deze types (zo'n dertig in getal) 
delen ook flink mee in de poet. Met el-
kaar mogen ze, nu Apax de aandelen in 
PCM weer terugverkoopt aan de stichting 

Democratie en Media, acht 
miljoen verdelen.  
Gelukkig hebben sommige 
mensen die uit hoofde van 
hun functie ook in aanmer-
king kwamen voor aandelen 
in het bedrijf —in ieder geval 
de hoofdredacties van de 
Volkskrant, Trouw en NRC-
Handelsblad—  afgezien van 
deze zelfverrijking.  
Treurig is ook dat mensen als 
voormalig president-directeur 
Bouwman en diens maten 
Knapen en Zomers profiteren 
van de aandelentransactie. Zij 
hebben —met name Bouw-
man uiteraard— Apax bin-
nengehaald. Dat zou de red-
ding van het bedrijf beteke-
nen. Zij zijn alledrie al eerder 
van het toneel verdwenen, 
maar krijgen nu vele hon-
derdduizenden euro's de man 
nagestuurd.  
Hier en daar valt nu te lezen 
dat Aan de Stegge dat geld 
eigenlijk helemaal niet wil 
hebben. Hij zou het geld al 
hebben willen schenken aan 
de stichtingen die PCM nu 

weer helemaal in handen krijgen en er is 
ook iets gemompeld over een goed doel. 
Dat klinkt sympathiek.  
Maar waarom zou er geld aan PCM 
moeten worden onttrokken om een direc-
teur in staat te stellen mooi weer te spe-
len als grote gulle gever. De twee mil-
joen van Aan de Stegge en al het andere 
geld dat nu als een bonussen naar een be-
perkt aantal managers gaat hoort gewoon 
in het bedrijf te blijven. Het is al erg ge-
noeg dat Apax zich schaterlachend over 
de Noordzee terugtrekt met een winst 
van 110 miljoen euro. PCM achterlatend 
met een negatief eigen vermogen, alleen 
maar schulden bij de banken, een incom-
petente leiding en als een bedrijf zonder 
ziel.  
Vroeger: ik weet nog dat directeur Jan 
Damen (hij ruste in vrede) bij een etentje 
van de ondernemingsraad in een heus 
restaurant op de kaart keek en  me aan-
stootte: ‘Kijk nou eens, soep van de dag 
4 gulden 50’. En dan kwamen er ook nog 
een hoofdgerecht en een toetje.  
Hij leverde de jaarlijkse rekening met 
grote schroom in bij de boekhouding. 
Jan Damen wist nog van de dubbeltjes 
en kwartjes.                

Het Volkskrant-gebouw bij de opening, gebouwd met 
dubbeltjes en kwartjes van de vakbondsleden. 

 In opperste woede is op 6 februari 
de laatste pagina aan de Wibaut-
straat in elkaar gestoken. Chef Nacht 
Frank van Zijl wijdde  hem helemaal 
aan de miljoenen die de PCM-top op-
strijkt. Hij kreeg hulp van verslagge-
ver Inaki Onorbe Genovesi, opmaak-
ster Gonnie Tijs en fotoredacteur 
Kay van Ek.  
 De pagina werd niet onder de abon-
nees verspreid, maar alleen op aller-
lei plaatsen in het gebouw opgehan-
gen. De reacties waren hartverwar-
mend, meldt Van Zijl. Volgende keer 
laten we een verkleinde afdruk zien. 

‘Erg genoeg dat Apax 
zich schaterlachend 
kan terugtrekken’ 


