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Memo nummer 63 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant 

 28 februari 2007 

In zijn toespraak tijdens de plechtige 
mis in de Sint Jansbasiliek te Laren, 
donderdag 13 februari roemde Jan 
Bank de kundigheid, de flair en de 
hartelijkheid van oud-hoofdredacteur 
Harry Lockefeer.  
 Enkele honderden belangstellenden 
woonden de plechtigheid bij; tientallen 
collega’s zowel van binnen als buiten de 
krant waren aanwezig, maar ook promi-
nente Nederlanders uit de vakbonden, de 
politiek en de andere media toonden hun 
medeleven. 
 Jan Bank gaf een feitelijk beeld van 
Harry Lockefeer als journalist. Hij me-
moreerde de Dick Scherpenzeel-prijs die 
Harry samen met Jan van der Putten in 
de wacht sleepte toen hij nog op de soci-
aal-economische redactie werkte, met 
grote aandacht voor ontwikkelingssa-
menwerking. 
 De combinatie van Harry Lockefeer en 
Jan Blokker als adjunct noemde Jan 
Bank ‘effectief’ op grond van twee as-
pecten: het verhogen van de kwaliteit en 
het doorbreken van de ‘linkse zelfge-
noegzaamheid’.  
 Het succes van Harry als hoofdredac-
teur schreef hij toe aan diens juiste in-
schatting van kwaliteit en smaak, en ook 
aan de effectieve relatie met directeur 
Max de Jong. 
 Jan Bank: ‘Harry genoot van de succes-
sen die de krant boekte. Maar na dertien 

jaar trad er slijtage op’. De afstand tot 
zijn redactie –eerder zeer nuttig omdat 
hij zijn mensen de ruimte liet— werd 
groter.  
 Na zijn vertrek had hij nogal wat moeite 
met de opvattingen van opvolger Pieter 
Broertjes over kwaliteit en smaak. 
 De flair van Harry Lockefeer kwam 
hem weer te pas op de universiteit van 
Groningen, waar hij weerstand onder-
vond als hoogleraar zonder doctorstitel. 
Het heeft hem er niet van weerhouden de 
opleiding daar tot een succes te maken. 

 Vele aanwezigen volgden de kist met 
Harry’s stoffelijk overschot naar de be-
graafplaats in Bussum, waarna Ineke 
Lockefeer met de kinderen Lodewijk en 
Liesbeth en hun aanhang in hotel Jan 
Tabak de condoleance-bijeenkomst  
hielden. 

Ineke Lockefeer met kinderen en klein-

kinderen betreedt de Sint Jans basiliek te  

Laren voor de uitvaart van Harry. Binnen 

wachten honderden belangstellenden. 

Honderden belangstellenden bij uitvaart Harry Lockefeer 

Jan Bank: ‘Harry genoot van successen’ 

De Volkskrantredactie is van een kantoortuin naar een vissen-
kom verhuisd. Stonden in de tuin welgeteld twee planten om je 
heerlijk achter te verschuilen, in de kom blijft niemand onge-
zien.  
Het glazen INIT-gebouw is de nachtmerrie voor elke sollicitant. 
Rijen dik zien we ze voorbijtrekken in het aquarium van de 
hoofdredacteur.  
Zelfs vanuit de twee toiletgroepen hebben een collega en ik el-
kaar al lustig toegezwaaid via de raampjes die aan de loopbrug 
grenzen. Die loopbrug is overigens bestraat met roosters, zodat 
wij ook kunnen zien wat onze Trouw-collega's vijf verdiepingen 
lager uitvoeren.  
Waar Pieter Broertjes aan de Wibautstraat eens in de drie jaar 
rondmailde dat we de bureaus dienden op te ruimen, regeert aan 
het Jacob Bontiusplein de architect van het gebouw, Willem 

Heyliger. Die grote geest heeft bedacht dat wij niets mogen 
verplaatsen en geen foto's aan muren mogen hangen. Het alou-
de prikbord is omgetoverd in een magneetwand en van laden of 
hangmappen heeft de beste man nog nooit gehoord. 
Wel zijn de kekke doppen al overal van de designafvalbakken 
gesloopt – ze verhinderden dat je daadwerkelijk iets in de prul-
lenbak zou gooien.  
 
Maar het meest wonderlijke: we delen met z'n vieren één tele-
foon. Dat wil zeggen: twee bureaus delen een telefoon, de col-
lega's ertegenover krijgen af en toe een hoorn toegeworpen, 
want wij en hullie worden gescheiden door een – jawel – mag-
neetwand van een halve meter hoog.  
Verder zijn wij heel gelukkig...! 

Wil Thijssen 

Architect Willem Heyliger regeert over interieur van nieuwe behuizing 

In de vissenkom van de redactie blijft niemand ongezien 

e-mail: volksknar@gmail.com 
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Riet Lina na serie gezondsheidsproblemen: 

 ‘Gewoon blijven zwemmen’ 

R iet Lina heeft zo’n dertig jaar het se-cretariaat van de hoofdredactie be-

heerd. Zij heeft heel wat mensen zien ko-

men en gaan. Zij heeft ook heel wat mee-

gemaakt. In dit eerste deel iets over haar-

zelf. In het tweede deel gaan de knarren 

over de tong. 
 
Hoe gaat het met je? 
 ‘Goed ja, dat kan ik het beste zeggen. 
Niet helemaal, want ik heb af en toe toch 
nog wat twijfels. Maar het gaat best goed, 
ja. Ik heb wel iets boven me hangen, maar 
ik ben niet bang. En ik maak veel plan-
nen.’  
 
Vijf jaar geleden kreeg je problemen 
met je hart. 
 ‘Ja, een bacteriële infectie ten gevolge 
van verminderde weerstand en een wond-
je. Ik moest twee keer worden geopereerd 
om een defect geraakte hartklep te vervan-
gen. Ik voel het direct, als het fout is. Dat 
kun je je misschien niet voorstellen, maar 
vannacht werd ik bijvoorbeeld om half 
vier wakker en meestal heb ik dan opeens 
een hele hoge hartslag. Dat was het nu ge-
lukkig niet. Ik heb mijn eerste ‘lustrum’ 
wel gevierd. In kleine kring, met een 
glaasje. Ik vind dat je daar wel even bij 
stil mag staan. Dat je het weer hebt over-
leefd.’ 
 
Hoe zijn die jaren voor jou verlopen? 
 ‘Van november 2001 tot april 2002 was 
de cruciale tijd. Daarna, 2002 en 2003, 
zijn heel rustige jaren geweest. In 2004 is 
de ritmestoornis weer begonnen. Dat is 
eerst met medicijnen bestreden en na een 
jaar zijn ze toch weer gaan opereren. Ik 
dacht dat het daarmee gerepareerd was, 
maar blijkbaar is er veel littekenweefsel 
achtergebleven. Dan ontspoort er kenne-
lijk iets.’ 
 
Hoe zit het nu? 
 ‘Ik stap rustig in een vliegtuig en maak 
ook best in m’n eentje een treinreis van 
zes uur. Ik ga in februari naar de Antillen. 
Dan gaat er wél iemand mee. En daarna 
ga ik een week of zes naar Griekenland. 
Beetje schade inhalen.’ 
 
Met Griekenland heb je wel wat. 
 ‘Ik ben nog steeds op Griekse les. Het 
hoofd moet ook actief blijven. Mijn leraar 
heeft ons clubje uitgenodigd op zijn land-
goed in het zuiden van de Peloponnesos. 
Daar ben ik nog nooit geweest. Die jongen 

heeft de sleutels van alle kerkjes. Hij 
kent alles en iedereen. Ik heb nog een 
artikel van Jan van der Putten over dat 
gebied uit 1980 of zo. Daarna ga ik door 
naar het eiland waar ik vanaf 1962 een 
soort eigen stek heb gehad.’ 
 ‘Ik heb het huisje inmiddels teruggege-
ven aan de familie. Ik heb de grond, ik 
denk in 1965, van een Griekse vriend 
gekocht. Voor een habbekrats. In 
1974/’75 heb ik daar een heel simpel 
huisje laten bouwen. Ik heb er meer dan 
dertig jaar plezier van gehad. Ik heb er 
inmiddels al een jaar of vijf  niet meer 
gewoond. Het heeft te weinig comfort 
en het ligt te ver af van de bewoonde 
wereld.’ 
 
Maar je bent niet bang, zeg je. 
 ‘Nee, eigenlijk niet. Ik heb alleen veel 
minder energie. Maar het zijn ook de ja-
ren die gaan tellen. Je wordt een dagje 
ouder. Ik doe nu ook niet meer alles 
achter elkaar. Vroeger ‘stapelde’ ik, de 
ene activiteit boven op de andere, want 
dat kon ik heel goed, ik had een enorme 
energie. Nu kan ik dat niet meer en ik 
wil het ook niet .’ 
 
Lezen doe je nog altijd graag? 
 ‘Ja, ik heb net weer de hele Divina 
Commedia van Dante gelezen. En ik ga 
vanavond naar Robin Lane Fox in Felix 

Meritis. Als kind zat ik op het gymnasi-
um in Venlo, maar ik deed het helemaal 
niet grondig genoeg. Wat ik nu doe, is 
een soort inhaalslag. De Hel van Dante 
vind ik nog altijd heel mooi. Dan voel ik 
me heel rijk. Dan komen Homeros, 
Herodotos, Vergilius en Proust, en die 
hele handel. Al die boeken heb ik hier 
gelukkig nog staan. Ze zijn mijn lust en 
mijn leven. Zo prachtig.’  
 
En theaterbezoek? 
 ‘Theater en muziek, daar heb ik altijd 
van gehouden, maar daar heb ik een 
mooi systeem voor gevonden. Veel 
lunchvoorstellingen, en bij een avond-
voorstelling de rest van de dag vrijhou-
den. Elke zaterdagmiddag de Matinee in 
het Concertgebouw en natuurlijk veel 
naar de opera, soms wel twee, drie keer 
dezelfde productie.’ 
 
Je komt tijd te kort. 
 ‘Absoluut. Ik kan me ook niet zo op de 
computer storten. Een boek lezen of een 
stuk vertalen vind ik veel leuker.’  
 
En dan hebben we het nog niet eens 
gehad over je fanatieke zwemmen. 
 ‘Ik noem het niet fanatiek, maar ik doe 
het wel elke dag. Ik trek elke ochtend 
om half negen mijn baantjes in het De 

Zie verder pagina 2 



3 

Miranda bad. Weer of geen weer. Als 
het glad is, vind ik het lastig. Vorig jaar 
ook weer een keer gevallen met de fiets.  
Het Zuiderbad vind ik niks, want daar 
kun je niet echt banen trekken. Ik heb 
nog één zwemles genomen, om mijn 
crawlslag te corrigeren. Ik mag geen 
schoolslag meer zwemmen vanwege een 
artrose-knie.’ 
 
Wat drijft je? 
 ‘Ik heb meer dan dertig jaar gewerkt, 
dus altijd ‘s morgens vroeg de deur uit. 
Dat heb ik nu gewoon verplaatst naar het 
zwemmen, een mooi begin van de dag. 

Ik moet de deur uit en het geeft me ook 
veel energie. Mijn cardioloog heeft mij 
bovendien verzekerd dat dat mijn leven 
heeft gered. Dat is voor mij ook een sti-
mulans om het nog een tijdje vol te hou-
den.’  
  
‘Waarom half negen? Om half tien ko-
men de scholen, dan moet je het bad uit. 
Na afloop drink ik ergens een kopje kof-
fie. Alleen krantjes inkijken of met an-
dere zwemmers. Het zijn allemaal vroe-
ge vogels en zelf ben ik ook altijd een 
ochtendmens geweest, dus geen enkel 
probleem dat ik er zo vroeg moet zijn.’ 

Is dat de invloed van de Griekse zee? 
 ‘Nee, want ik zwem al mijn hele leven. 
In Venlo al. Na school meestal via het 
zwembad naar huis. Mijn huiswerk deed 
ik in het zwembad. Zeker ‘s zomers, als 
we buiten konden zwemmen.  
 In Griekenland is alles goed. Al dat wa-
ter en die schitterende luchten, het ge-
luid van het water. Dan voel ik me totaal 
op zee. Ik lig in mijn bed en hoor de zee. 
Eindeloos. Daar ben ik helemaal in mijn 
element. Water is heel belangrijk voor 
mij.’ 

 

Han van Gessel 

Riet Lina: ‘Zwemmen heeft mijn leven gered’ 
Vervolg van pagina 1 

Pierre Heijboer 

Wie 
‘Heette ik maar Geert Mak of Jan Blokker, denk ik wel eens in 
stilte. Want dan hoefde ik maar een boek in de winkel te leggen 
en het vloog over de toonbank. En dan zou mijn eigen Volks-
krant wellicht méér dan vijf regels aan een boek van mij beste-
den. Maar dat is dus niet voor mij weggelegd. Waarover je mij 
overigens, behalve hier dan even, niet hoort zeuren of klagen.’ 
‘Eens kijken: ik ging in 1997 met vut. Voor die tijd heb ik vier 
boeken geschreven, daarna nog vier boeken en boekjes, waar-
van er inmiddels drie zijn gepubliceerd. Van Doemvlucht 
(2002) over de Bijlmerramp zijn er 6.500 verkocht, wat voor 
Nederlandse non fictie heel behoorlijk is. 
 
Wachten op de nachtegaal is onlangs verschenen. Mijn uitge-
ver zegt dat het wel goed gaat met de verkoop, 
maar het is nog een kwestie van afwachten. Ik 
ben er wat somber over.  
Zilver uit de hemel is op internet gepubliceerd 
(zie www.deandereoorlog.nl) en wordt daar – 
gratis – veel gelezen. En dan heb ik ook een 
boek in twee talen (Nederlands en Hoensbroeks) 
geschreven, dat volgend jaar verschijnt met 
sponsoring van het Hoensbroekse bedrijfsleven. 
Duidelijk mag zijn, dat ik die twee laatste boe-
ken ‘voor mijn eigen lol’ geschreven heb. 
Inmiddels zijn twee andere boeken voor de helft 
af; we gaan gewoon door.’ 
  

Wat    
‘Wachten op de nachtegaal is een boeiend ver-
haal, dat mooi is verteld. Dat wil Pierre wel 
even gezegd hebben. In Amsterdam-Zuidoost is 
het groots ontvangen. Immers, de geschiedenis 
van dit Amsterdamse stadsdeel voor het eerst 
‘in zijn geheel geboekstaafd’. Maar voor de rest 
was de publiciteit pover —en schriel. AT5 

(Amsterdamse tv) maakte een lange uitzending met mij in de 
hoofdrol, maar vertelde er niet bij dat ik dat boek over het onder-
werp had geschreven – dat soort dingen. Waarmee ik maar wil 
zeggen: schrijven is lijden - soms.’ 

Waar 
‘Ik ben in allerlei hoedanigheden op internet te vinden. Maar ik 
heb (nog) geen eigen site voor de promotie van mijn boeken. Ik 
denk dat internet daarvoor nog mogelijkheden biedt. Maar dat is 
voor mij onontgonnen terrein. Ik heb daar hulp bij nodig – maar 
die krijg ik wel.’  
 

Wanneer 
‘Meteen na het verschijnen van een boek krijg je uiteraard wel 
iets in de kranten, ook deze keer. Het Parool, Het Reformato-

risch Dagblad, het Limburgs Dagblad, De Stads-
krant, de Echo. Op tv RTL4 en AT5, op radio 1.  
Maar geen NRC en geen Volkskrant – en dat 
steekt wel een beetje. Ik heb voor mijn uitgever 
wel een ideetje voor een advertentie. Maar verder 
dan dat komt mijn reclame niet.’ 
 

Waarom 
‘Ik ben in het verleden wat de publiciteit rond mijn 
boeken betreft, wel wat verwend. Die publiciteit 
was er altijd in voldoende mate. Nu is dat voor het 
eerst niet zo en ik zal een list moeten verzinnen om 
daarin verandering te brengen. Met dat verzinnen 
ben ik op het moment volop bezig. Ik word er 
nogal moe van, moet ik zeggen. Maar je wilt niet 
alleen schrijven en publiceren, je wilt ook gelezen 
worden.   
Dus toch maar hopen dat Nederland ooit zal besef-
fen dat Wachten op de nachtegaal een prachtig 
boek is. Ja toch?’ 

Jacques de Jong 

Hij heeft  intussen acht boeken over zeer verschillende onderwerpen 
op zijn naam staan. Onlangs is verschenen Wachten op de nachtegaal, 
de geschiedenis van de Bijlmermeer. Over de promotie van zijn boeken 
heeft Pierre  zo zijn gedachten. 
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Dit is een verkleinde weergave van de pagina die de nachtre-

dactie op de laatste avond in de Wibautstraat spontaan in el-

kaar heeft gezet uit protest tegen de miljoenenbonussen voor 

de hoogste bazen van PCM na de verkoop door Apax. De ope-

ning: een vinnig stuk over met name Ton aan de Stegge. Het 

commentaar stelt vast dat het avontuur met Apax de vermogens-

positie van PCM danig heeft uitgehold. De conclusie: ‘Van be-

stuurders van PCM mag worden verwacht dat zij het geld niet in 

eigen zak steken, maar investeren in het bedrijf’. Dat concludeer-

de ook de Volkskrant in zijn reguliere commentaar. 


