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Memo nummer 64 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant     e-mail: volksknar@gmail.com 

Stemmingsvol afscheidsfeest in het oude gebouw 

Redactie zingend de Wibautkerk uit 

Kaarsjes in de hal en het decor van 
een kathedraal moesten een gewijde 
sfeer suggereren. Maar het afscheid 
van de Wibautstraat werd zaterdag 
10 maart een cool feest waarop de 
jongeren van de redactie konden 
housen op een heavy discosound.. 
Een lichtend kruis vormde de domi-
nante achtergrond. 
  Tussen de gasten liepen allerlei non-
nen, een bisschop, een pastoor en vele 
engelen: verklede redactieleden. Bij de 
tientallen kaarsjes had Pieter Broertjes 
er één speciaal voor Harry Lockefeer 
opgestoken, meldde de hoofdredacteur 
nadrukkelijk, als monnik verkleed in 
paarse toga, met houten kruis om de 
nek.  
 De tekst van de uitnodiging was Pieter 
in het verkeerde keelgat geschoten, 
vertelde hij in zijn openingstoespraak. 
Hij herinnerde eraan opgevoed te zijn 
met het gezegde: ‘Vóór het zingen de 
kerk uit’. Hij waarschuwde ertegen de 
spot te drijven met dit oude, katholieke 
gebruik. (Zie ook pagina 3.) 
  Hij bracht hulde aan Barbara van 

Beukering van het Magazine die de lei-
ding had bij het organiseren van het 
feest, en hij zei erop te vertrouwen dat 
de redactie haar weg wel zou vinden in 
het nieuwe gebouw. 
 Een onderdeel van het feest was het af-
scheid van Peter -prettig weekend- van 
den Berg, Joris Cammelbeeck en Frits 
van Veen. De laatste kon wegens ziekte 
er niet bij zijn. 
 Peter en Joris werden uitvoerig in het 

zonnetje gezet met een speech  -zeg 
maar performance– van Gijs van den 
Heuvel. Die wees er ook op dat wijlen 
Opland ongetwijfeld zijn lijflied zou 
hebben ingezet met als tekst: This was a 
bloody good building. (Zie ook zijn 
tekst op pagina 4.) 
 Onder leiding van Victor Lebesque was 
later het: For he’s a jolly good fellow 

nog wel te horen in de als café inge-
richte ruimte naast de disco, waar Peter 
van den Berg en Joris Cammelbeeck 
hun afscheidsspeeches hielden. 
 Een heus feestlied was er ook, op me-
lodie van de Red Hot Chili Peppers: 

 
In de Wibaut was het fijn 

Nu is alles van design  
 

 Mieke van den Heuvel vertrouwde 
ons toe dat eind maart voor familie-
leden van de redactie én de ouwe 
knarren een rondleiding in het nieu-
we gebouw wordt verzorgd. 

Redacteuren housen 
tegen decor van 
kathedrale kerk 

Peter van den Berg en Joris Cammel-

beeck tijdens de afscheidsrede van Gijs 

van den Heuvel. Frits van Veen kon we-

gens ziekte niet op het feest zijn. 

Ineke Jungschle-

ger als non met 

januskop. 

Volgende keer: 

meer 
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Riet Lina ‘versleet’ drie hoofdredacteuren 

‘Geen dag met tegenzin naar mijn werk’ 
Riet Lina kwam in 1969 bij de krant, als 

secretaresse van hoofdredacteur Jan van 

der Pluijm. In dit tweede deel van het in-

terview met haar vertelt zij vrijmoedig 

over haar dertig jaren als spin in het re-

dactionele web. Han van Gessel had een 

lang gesprek met haar. 

 
Mis je de krant nog? 
 ‘Nooit. Het werk, bedoel ik dan. Dat is 
toch raar. Ik ben ook nog nooit terugge-
gaan, ook nooit de neiging gehad me nog 
met allerlei dingen te bemoeien. Nee, het 
is goed geweest. Ik heb het altijd erg leuk 
gehad. Ik ben gekomen in 1969 en weg-
gegaan in 1999. Dus precies dertig jaar. 
Misschien een paar jaar te lang. Ik was 
op het laatst toch een beetje een meubel-
stuk.’  
 
Hoe ben je er eigenlijk terechtgeko-
men? 
 ‘Ik ben na mijn middelbare school eerst 
een paar jaar in het buitenland geweest. 
Eerst in Brussel bij de EG en Euratom, 
daarna Washington en later nog een jaar 
Athene. Dat was alleen maar feest. En 
dat kostte alleen maar geld, maar ja, er 
moest wel brood op de plank. Ik had al 
mijn spullen opgeslagen en ik had geen 
huis meer. Je moet toch aan je toekomst 
denken. Op een gegeven moment dacht 
ik dat ik in Amsterdam het beste kon aar-
den. 
 ‘Het kwam allemaal door Jan-Maarten 
Zegers, de eerste Volkskrant-corres-
pondent in Brussel. Hij had een eigen bu-
reautje. Via een relatie kreeg ik in de ja-
ren zestig de mogelijkheid in Brussel re-
search voor hem te gaan doen. Voor Ti-
me en Life. Dat is mijn allerleukste baan 
geweest. En alles in het Frans en Engels, 
daar werd bijna geen Nederlands gespro-
ken. Heel zelfstandig werk en tegen de 
journalistiek aan. Ik bereidde voor wat 
Jan-Maarten schreef.’ 
 
Maar nu de stap naar de krant. 
 ‘Dat kwam eigenlijk door mijn verblijf 
in Washington. Jan-Maarten Zegers 
kreeg daar een baan aangeboden als 
voorlichter bij het IMF. Zijn vrouw was 
toen zwanger en hij vroeg mij mee te 
gaan. Ik werd een soort gouvernante voor 
hun kinderen. Leuk was dat. Ik ben daar 
dertien maanden geweest. Vond daar ook 
mijn eerste leraar nieuw-Grieks.’ 
 ‘De eerste gast die we kregen, was Jan 
van der Pluijm. Toen ik terug was in Eu-
ropa, heb ik eerst nog een tijdje in Brus-
sel gewerkt, want ik was helemaal blut. 

Vandaaruit heb ik naar de krant ge-
schreven: ‘Meneer Van der Pluijm, is 
er geen plaats voor mij?’ Na een paar 
maanden bleken er wat problemen bij 
het secretariaat van de hoofdredactie en 
de directie, maar ik wilde natuurlijk 
niet naar de directie, al die plooirokjes 
en zo. Het journalistieke trok me 
enorm, en Amsterdam natuurlijk ook. 
Zo is het gekomen.’  
 
Je hebt onder drie hoofdredacteuren 
gewerkt. We beginnen met Jan van 
der Pluijm. 
 ‘Hij was voor mij toch meer een me-
neer. Een soort vaderfiguur. Waar ik 
eigenlijk alleen maar u tegen durfde te 
zeggen. Ik had wel ontzag voor hem, al 
voelde ik geen bangigheid. Ik denk wel 
dat mij in die tijd al een beetje het ge-
voel bekroop dat hij niet te veel macht 
zou moeten hebben. Ik kon niet zo 
goed tegen de manier waarop hij soms 
kleinere goden behandelde.’  
 
Harry Lockefeer. 
 'Natuurlijk ben ik erg geschrokken van 
Harry's plotselinge overlijden. Ik was 
op de Antillen, maar gelukkig belde Er-
na mijn broer in Den Haag en die weer 
mijn broer op de Antillen, zodat ik het 
wist voordat het op de tv kwam. Ik 
vind het erg triest dat Harry zo jong 
moest sterven, en niet van een leven 
zonder agenda heeft kunnen genieten. 
 ‘Het is heel onwezenlijk, nu ik weer 
terug ben uit de Antillen en zijn begra-
fenis niet heb kunnen meemaken. Hij 

was heel trouw, we hadden regelmatig 
contact. Ook de afgelopen week staat 
hij nog in mijn agenda: we hadden een 
koffie-afspraak, gezellig wat bijpraten. 
Helaas, dat kan niet meer. 
 ‘Met Harry heb ik altijd heel goed kun-
nen samenwerken. Hij was een soort 
broer voor mij, hij was natuurlijk ook 
een leeftijdgenoot. Ik ging vaak het ge-
vecht aan, zeker als het om mensen 
ging. Maar hij behandelde mij altijd 
met respect, het ging altijd met open vi-
zier. Bij Pluijm had ik meer iets van: 
eerst maar even de bui over laten gaan. 
Harry was veel gelijkmatiger van ka-
rakter. Dat was wel prettig.’ 
 
Pieter Broertjes. 
 ‘Een beetje moeilijke relatie. We wa-
ren en zijn bevriend buiten de krant en 
dat maakte het soms lastig hem te ac-
cepteren als mijn baas. Ik geef direct 
toe dat dat van mij uit kwam. Ik heb in 
de loop der jaren natuurlijk mijn scher-
pe kanten gekregen. Ik dacht het alle-
maal heel goed te weten. En dat werd 
me niet altijd in dank afgenomen. Zeker 
niet door de andere leden van de hoofd-
redactie.’ 
 
Heb je wel eens werk geweigerd? 
 ‘Jazeker, met name toen het om een 
ontslagprocedure ging waar ik het niet 
mee eens was. En dan nog iets heel an-
ders. Je kunt er nu om lachen, maar als 
jullie zo’n redactievergadering hadden 
in de kamer van Pluijm, werd  van mij 

Zie verder pagina 3 
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verwacht dat ik na een kwartier of zo 
kwam vragen wat jullie wilden drinken. 
Sprite of Cola. Ik had nog nooit van Spri-
te gehoord. Ik was veel te verlegen voor 
dat soort werk en kreeg een rooie kop. Ik 
heb toen tegen de kantinedames gezegd: 
zet maar wat koffie en thee neer, ze pak-
ken het zelf wel. Dan was ik ervan af. 
Later heb ik gedacht: allemaal bangig-
heid. Ik vond het zo eng. Ik zal het nooit 
vergeten. Ik ben heel verlegen van aard, 
heel erg, ja.’ 
 
Je bent altijd een spin in het web ge-
weest. 
 ‘Zo heb ik het wel altijd gevoeld. Ik wil-
de altijd degenen die de macht niet had-
den, zoveel mogelijk steunen. Ik zag wel 
dat jullie vaak gelijk hadden. Niet om per 
se vriendje met deze of gene op de redac-
tie te worden, maar zo werkte het natuur-
lijk wel. Dat gaf ook kleur aan mijn func-
tie. Ik kom uit Venlo en ik ben opge-
groeid in een sfeer van stilletjes je ver-
zetten. Dat is een beetje dat katholieke. 
Omdat je het anders niet voor elkaar 
kreeg. Zo ging het ook bij ons thuis, het 

moest allemaal een beetje stiekem.’ 
 
Hoe heb je je laatste jaren bij de 
krant ervaren? 
 ‘Ik had misschien eerder moeten ver-
trekken, hoewel ik nooit met tegenzin 
naar mijn werk ben gegaan, geen dag. 
Maar toen kwam de jongere garde in de 
hoofdredactie en die had vaak een hou-
ding van ‘dat oude mens’. Nou ja, dat 
zeiden ze niet met zoveel woorden, 
maar ik voelde het wel zo: ‘dat meubel-
stuk’. 
 
 ‘Ze vonden dat ik geen kritiek op hun 
beslissingen mocht hebben, want ik 
was gewend dat ik over alles en nog 
wat kritische opmerkingen mocht ma-
ken. Daardoor kreeg ik steeds meer het 
gevoel: nu is het genoeg, ik moet stop-
pen. Desondanks heb ik met Pieter en 
Lisette Schmidt die laatste jaren veel 
lol gehad.’ 
 
Wat zie je als mooie herinnering? 
 ‘Ik heb er wel meer dan een. De Nacht 
van de Twee Bedden bijvoorbeeld, een 

coproductie met het  Holland Festival 
in de Nieuwe Kerk, op instigatie ook 
van Jan Blokker. Tóp was dat, weken 
voorbereiden, veel de straat op en dan 
die grote happening. De hele nacht 
door, ontbijt tot besluit. Keihard wer-
ken, maar heel bijzonder. 
 ‘En ook die keer toen Salman Rushdie 
naar Amsterdam kwam. Die werd toen 
door Michael Zeeman geïnterviewd er-
gens diep onder het stadhuis. Dat moest 
allemaal in het grootste geheim worden 
georganiseerd. Het was de enige keer in 
mijn leven dat mijn naam alle deuren 
opende. Ik hoefde mijn naam maar te 
noemen, en niks secretaresse van de 
hoofdredactie of zo, en het was meteen 
oké.    
 ‘Wat ik toen heel leuk vond was dat 
Salman Rushdie alle mensen wilde ont-
moeten die aan zijn komst hadden mee-
gewerkt. Ik mocht een avond mee dine-
ren en heb ook nog even met hem ge-
sproken. Allemaal heel spannend en in-
teressant.’  

Han van Gessel 

Riet Lina: ‘Ik voelde me op het laatst als dat meubelstuk’ 
Vervolg van pagina 2 

We kwamen rustig tezamen in de Wi-
bautstraat: afscheid van het oude nest. 
Klereherrie, rare engeltjes, een priester 
in gewaad. Het was me wat. Leuke 
boel! Maar niet iedereen was even ge-
charmeerd van de uitnodiging en de 
folklore. ‘Zingend de kerk uit’ was het 
motto. Smakeloos? Of frivool als het 
Magazine, dat het feest had geregeld? 
Bas van Kleef had zijn eigen mening 
en schreef Pieter Broertjes - na vele 
geestelijke omwentelingen - een brief. 
Daaruit een paar passages.  
Over de voorkant van de uitnodiging: 
‘Op de voorkant zien we een plaatje 
dat vermoedelijk als provocerend of 

gedurfd is bedoeld. Het is een kwestie 
van smaak, en de mijne is het beslist 
niet. Maar het is niet alleen smakeloos, 
het is seksistisch en nodeloos blasfe-
misch, en het neemt en passant een 
loopje met ons roomse verleden. De 
Volkskrant onwaardig, lijkt me.’ 
‘Op de achterkant lees ik: ‘Nu keert de 
krant, in samenwerking met de Katho-
lieke Arbeidersbeweging en de Federa-
tie der Diocesane Roomskatholieke 
Volks- en Werkliedenbonden, nog een-
maal feestelijk terug naar de oor-
sprong.’ (Let op de onjuiste spelling; 
bedoeld is: ‘Roomsch-Katholieke’). 
‘In deze passage bespeur ik een poging 

tot lollig doen. Ook dit is weer een 
kwestie van smaak, opnieuw is het de 
mijne niet, en het niveau doet me sterk 
denken aan de puberale humor die 
vroeger (en misschien is dat nog wel 
zo) onmisbaar was in uitnodigingen 
voor schoolfeesten.’ 
‘Maar mijn ergernis gaat verder. Ik heb 
sterk het gevoel dat met deze passage 
enigszins lacherig wordt teruggeblikt 
op, of een loopje wordt genomen met 
ons verleden.’ 
Pieter reageerde onthutst en plein pu-
blique. Zo had hij het ook niet bedoeld. 
Maar wij zaten met de kater.  

H. van G.  

 
Blasfemie  
 
of  
 
gewoon  
 
lollig? 
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De weemoed  

volgens Gijs 
 
Gijs van den Heuvel nam het echte af-

scheid, van drie collega’s en Het Ge-

bouw. Hieronder (een deel van) zijn 

tekst. 
 
Herinnering 
Toen ik op vrijdag 1 februari 1980 mijn 
vader ’s avonds belde om verslag te 
doen van mijn eerste week aan de Wi-
bautstraat had ik alleen goed nieuws te 
melden. Ja, het werk was aardig en -dat 
vond mijn vader veel belangrijker- met 
mijn proeftijd zat het ook wel goed. 
Zo reed in die eerste dagen een kanti-
nejuffrouw de koffiekar de trap af. Had 
je redacteuren die er geen probleem 
mee hadden rond drie uur een glaasje 
whisky te nuttigen. En was er een col-
lega die te pas en te onpas ‘prettig 
weekend’ zei. Nee, die proeftijd kwam 
me voor als een haalbare zaak, zo 
meldde ik mijn vader. Gekken genoeg 
hier! Het voelt als thuis. 
 
Nu, 27 jaar later, is alles anders. De 
koffiekar is een automaat geworden. 
De whisky ingeruild voor een enkel 
biertje.  En -misschien wel het belang-
rijkste- het gebouw waar ik dit alles 
zag gebeuren, is niet meer ONS GE-
BOUW.  Ik zei het al, vandaag speelt 
de weemoed mee 
 
Herinnering 
Zullen we Joris snel vergeten? Raken 
we de herinnering aan zijn plezierig lo-
me, iets gebogen pas kwijt. Zullen we 
zijn journalistieke geheugen missen zo-
dra de Armeense kwestie zich voor de 
vijftiende keer aandient, doorgaans ge-
introduceerd met de zin: ‘Gijs, weet je 
wat ik nou niet begrijp…’ Waarna hij 
het falen van de journalistiek weer eens 
aan de kaak stelde. 
Als ik de column van Plasterk, vorige 
week in het afscheidskrantje goed heb 
begrepen, hebben we het aan Cammel-
beeck te danken dat onze voormalige 
columnist thans minister is. Door de 
grappen van de professor niet te 
schrappen en de toon begrijpelijk te 
houden. Je wordt bedankt! 
Joris met zijn denkraam, z’n sigaartjes, 
z’n biertje in de namiddag. Het plezie-
rige pssjt dat het einde van de ploegen-
dienst aankondigde, zal verstommen.  
Alleen al daarom zal ik hem missen. 
 
Herinnering 
Lang, lang geleden was er een portier, 
Fred genaamd. Een van zijn belangrijk-
ste taken was om in de nacht een twin-

tigtal plastic bekertjes te vullen met 
water en deze te plaatsen in het vries-
vak van de redactiekoelkast. ‘Dan heb-
ben de heren redacteuren vanavond wat 
ijs voor hun whisky’, zei hij steevast ter 
verklaring van zijn werkzaamheden. 
Toen later de entree werd verbouwd, 
moest ook de monumentale trap in de 
hal worden gesloopt. Bij het uithakken 
maakte een bouwvakker een foutje met 
zijn pneumatische boor. Het kostte de 
man een vingerkootje.  
Fred, voor iedereen even zorgzaam, 
rende naar de redactie, pakte een door 
hem geprepareerd bekertje en zei: ‘Ik 
zet de vinger even op ijs. Wie weet 
kunnen ze er nog iets mee in het zie-
kenhuis.’ 
Het gebeurde in ONS GEBOUW. 
 
Afscheid 
En wat te denken van Frits, gaan we 
hem nog missen. Mijn prilste herinne-
ring is een optreden tijdens een plenaire 
vergadering waar de komst van Traject 
werd besproken. Dat vond Frits niets. 
Hij geloofde wel dat Traject iets kon 
worden, maar meer nog vond hij dat de 
krant een speelbal van de commercie 
werd.  
‘Als er dan zo veel advertenties zijn, 
waarom maken we dan niet een adver-
tentiekatern’, betoogde hij.  
De krant is er volgens hem om te infor-
meren, veel meer dan te amuseren. Stap 
voor stap heeft hij al afscheid geno-
men. Soms durfde hij al niet eens meer 
tegen derden te zeggen dat hij voor de 
Volkskrant werkte, onplezierig als hij 
zich voelde met de koers. Eén ding 
moeten we Frits nageven. Ver voordat 
Balkenende voorschreef om toch voor-
al Samen te Leven, wist Van Veen al 
dat lang niet alle Marokkaanse jongens 
slecht waren.  
Ook Frits gaan we missen. 
 
Herinnering 
Ik hoor de bulderende lach van Hendrik 
de Jong, en een seconde later het hinni-

ken van Piet van Seeters. Ik voel de 
Volkskrantpassaat in de avond onbarm-
hartig langs mijn schouders blazen. En 
als ik ’s nachts na de avonddienst van 
de redactie sjok, zie ik Willem Klaver 
in een flits werken aan weer een sport-
katern. 
 
Afscheid 
Kent u Peter nog? Vast wel. Het is, 
denk ik, vanavond zijn twaalfhonderd-
ste  afscheid sinds 5 december 2006, 
zijn laatste werkdag. Als geen ander 
verstaat hij de kunst gezelligheid te 
rekken.  
Ik heb hem wel eens omschreven als 
een hypochonder met levenslust.  
Elk pijntje wordt uitvergroot tot een  
enge afwijking. Maar zodra de arts 
troostende woorden heeft gesproken, 
komt de fles op tafel. Wordt er hardop 
gedacht over een schone bouwval op 
een Zwitserse helling, en aan al die fa-
buleuze Beatles-hits die in de jaren zes-
tig elke week weer uitkwamen, gek ge-
noeg altijd op een maandag. Als een 
hond heeft hij de laatste jaren tientallen 
overbodige spullen naar de krant ge-
sleept.  Allemaal voor de niche, zijn 
kroonjuweel.  
Hij wordt nu al gemist. 
 
Herinnering 
Piet Vroon heeft ooit eens over Ons 
Gebouw gezegd dat mocht het sick 
building syndrome bestaan, het Volks-
krantgebouw wel het ergst denkbare 
geval was. En gelijk had hij. Ons Ge-
bouw was ziek. Maar wat hebben we 
het er fijn gehad. 
Lullen – lachen – werken – huilen – 
tikken – roken – sterven — en weer 
doorgaan.   
Zo was de cadans. En al die jaren heb-
ben de zeven kolommen van de archi-
tecten Herman en Evert Kraaijvanger 
moeiteloos stand gehouden.  
 
Afscheid 
Dit was van ONS.  
Als Opland nog had geleefd had hij 
waarschijnlijk For it’s a bloody good 
building gezongen. En gelijk had hij. 
Het nieuwe gebouw is niet van ONS. 
Het is onmenselijk groot, een bammetje 
kost er een godsvermogen en de televi-
sies ter redactie zo zijn opgehangen dat 
ons de blik op de wereld is ontnomen. 
Glas is er echter genoeg. We zijn zo 
transparant als een röntgenapparaat. 
 
Het is volbracht. Nog één keer Vk-
carnaval aan de Wibautstraat. Van-
avond spoelen we de weemoed weg. 
Dag Peter. Vaarwel Joris. Tabee 
Frits. Adieu Gebouw. 


