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Piet Peperkamp, nachtredacteur 
Van 1959 tot 1967 heeft Piet Peperkamp 
bij de krant gewerkt als redacteur Binnen-
land. Drie jaar in wisseldienst, vijf jaar 
permanent in de nacht. Hij was met zijn 
vriend op het afscheid van de Wibaut-
straat. Piet (76) duikt in zijn herinnerin-
gen. 

 ’s Nachts werkte ik met chefs Nacht Ge-
rard van den Boomen, Herman Leenes en 
Jos Sterk. Als Binnenlandcollega’s had ik 
onder anderen chef Ad Bevers en Frans 
Oudejans, Richard Auwerda en later Jac-
ques de Jong. Tot aan de verhuizing in 
maart 1964 (ik was toen 33!) op de Nieu-
wezijds en daarna in de Wibautstraat.  

 De sfeer was ’s nachts losser maar ook 
‘dichter op de krant’; we waren directer 
betrokken bij het maken van de krant. 
Overdag was de sfeer degelijker, minder 
los en dus saaier. Ad Overeem had als 
precieze algemeen redactiechef overdag 
grote invloed op de gang van zaken. Als 
kunstcollega’s als Bob Bertina en Gabriël 
Smit langs kwamen of fotochef Pieter van 
der Vliet, werd alles wat kleuriger.  
 

Weekend Wenk 
 Omdat ik van autorijden hield (in die tijd 
in mijn Triumph) begon ik zo maar een 
toeristische rubriek Weekend Wenk in de 
krant met actuele reistips dichtbij en ver-
der weg. Volgens Pluijm was het vaak te 
ver weg, de Ardennen bijvoorbeeld. 
 Voordat ik bij de Volkskrant kwam, had 

‘Een slecht journalist  
kon bij Lücker iemand zijn  
wiens gebit klapperde’ 

Zie verder pagina 2 

Groep knarren onderweg in China 

Zeven Volkskrant-knarren staan hier te po-
seren voor de  camera van correspondent 
Hans Moleman in Sjanghai. Vorige week 
maandag zijn ze erheen gevlogen, op uit-
nodiging van  Moleman zelf, die ze meteen 
onder de arm nam voor de lunch op een 

terrasje aan de Bund. Dinsdag zijn ze gaan 
fietsen in Sjanghai. Woensdag en donder-
dag hadden ze een excursie naar 
Hangzhou, in een door Hans M. geregeld 
mini-busje. Daar had Hans ook een prach-
tig hotel geboekt, pal aan het romantische 

Westmeer. Van links af: Marianne Boisse-
vain, Gerard van den Boomen, Truus 
Knoop, tolk/assistent Ying Huang, Danny 
en André Roelofs, Francien Wout en Henk 
Thomas. Volgende keer meer over deze 
unieke trip.                  Foto: Hans Moleman 



ik zes jaar bij Het Parool gewerkt. Daar 
vonden ze het bijzonder dat ik als oor-
spronkelijke katholiek in die jaren bij Het 
Parool wilde werken. Ik zag dat probleem 
niet. 
 Na Het Parool onderging ik een opmerke-
lijke sollicitatie bij hoofdredacteur Joop 
Lücker. Funny zou je nu misschien zeg-
gen. Ik moest op een kennelijk oude stoel 
vlak voor zijn bureau gaan zitten. Naar-
mate de tijd verstreek, zakte ik steeds die-
per naar beneden en Lücker steeg achter 
zijn bureau steeds verder omhoog. Ik gaf 
geen krimp en hij ook niet. Even later zei 
hij: ‘Nu gaan we aan het tafeltje bij het 
raam zitten’. Ik dacht: ‘Nu ben ik door de 
test heen en goedgekeurd’.  
 Later begreep ik dat Lücker zijn sollici-
tanten in drie groepen verdeelde: de vol-
gens hem briljante figuren, de goede jour-
nalisten, waartoe ik kennelijk behoorde, 
en de slechte, die linea recta werden afge-
wezen. Slecht kon bijvoorbeeld betekenen 
dat iemands gebit klapperde of dat zijn 
naam vreemd klonk. 
 
 Bij de Volkskrant ging ik weg omdat ik 
na acht jaar geen nachtdienst meer wilde 
doen. Achteraf gezien heb ik in die jaren 
veel liedjes, veel tv-programma’s, veel 
sportactualiteiten en veel andere gebeurte-
nissen compleet gemist, omdat ik altijd 
van zeven uur ’s avonds tot diep in de 
nacht moest werken. Dat vond ik toen wel 
leuk en de krant beviel me goed, maar er 

moest wel een eind aan komen, hoewel 
we ook nogal eens een borrel dronken of  
in de kleine uurtjes een potje gingen scha-
ken. 
 

Gooi– en Eemlander 
 In 1967 werd ik chef Binnenland bij de 
Gooi en Eemlander in Hilversum. Binnen-
land en ook Economie deed ik met drie 
companen, enkele jaren ook met Joris 
Cammelbeeck, die later naar de Volks-
krant vertrok, en ik begon politieke inter-
views te doen.  
 Ik stichtte op verzoek ook een rubriek 
Geest en Leven. Eigenlijk alleen over ka-
tholieke en protestantse onderwerpen, 
maar ik pakte alle ‘geloven’ erbij. Toen ik 
de Dalai Lama interviewde, moest ik bij  
de hoofdredactie op het matje komen. Ik 
was verbaasd, want ze zeiden niets over 
het artikel zelf. Ze waren alleen boos om-
dat ik had vergeten erbij te vermelden dat 
de Dalai Lama in Huizen was geweest en 
Huizen was in het verspreidingsgebied 
van de krant en dat was het belangrijkst. 
 

Nieuwsnet 
 Toen ik voor de Gooi en Eemlander een 
gevoelig interview had gemaakt met Wim 
Duisenberg, die toen net minister-af was, 
vroeg de hoofdredactie van het in oprich-
ting zijnde weekblad NieuwsNet van de 
VNU of ik daar wilde komen werken en 
of ze van mijn Duisenberg-artikel in de 
Gooi- en Eemlander een cover-verhaal 

mochten maken voor een nul-nummer. 
Het leek mij een mooie uitdaging en ik 
werd daar politiek verslaggever en ook re-
dacteur. Dat duurde ruim twee jaar totdat 
het blad NieuwsNet werd opgeheven we-
gens  gebrek aan advertenties.  
 In die jaren heb ik ook een jonge partner 
gevonden, genaamd Roy, oorspronkelijk 
afkomstig uit Indonesië, met wie ik in 
Diemen ben gaan samenwonen.  
 Mijn volgende uitdaging was het Week-
blad Gezondheidszorg, dat werd opgericht 
door Wolters-Kluwer. Een van mijn colle-
ga’s was daar Eric Outshoorn, die later 
ook naar de Volkskrant vertrok. Het 
Weekblad Gezondheidszorg bestond on-
danks de goede journalistieke kwaliteit 
ook maar ongeveer twee jaar wegens ge-
brek aan advertenties  
  
Daarna werd ik eindredacteur bij het blad 
Beleggers Belangen, dat toen werd over-
genomen door Elsevier. 
 Bij Beleggers Belangen en het zusterblad 
Fiscaal Advies  heb ik elf jaar gewerkt. 
Toen heb ik me ook gespecialiseerd in het 
maken van interviews op het gebied van 
kunst en fiscaliteit. Bijvoorbeeld met vei-
lingexperts en fiscalisten.  
 Bij de Volkskrant en de Gooi- en Eem-
lander (bij elkaar ongeveer twintig jaar) 
heb ik het plezierigst gewerkt. Ik blijf het 
prettig vinden daarover te praten, als ik 
collega’s uit die tijd terugzie. 

Piet Peperkamp 
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Laatste partijtje schaak op de Nieuwezijds van Piet Peperkamp tegen Ad Bevers. Op de achtergrond Hans Beynon en 
Jan van der Pluijm.                                                                                                Foto Wim Ruigrok 


