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Jan Heinemans: legendarische grappenmaker 
Volgens Melanie Beynon-Cuypers was de hoofdpersoon 
hiernaast, Jan Heinemans,  een van de bekendste 
practical jokers op de Volkskrant. Hij was niet alleen 
de bedenker van  het verhoor van Jan Bank.  
 Van de Nieuwezijds herinneren zowel Melanie C. als 
Gerard van den B. zich dat hij af en toe verdween  in het 
foto-archief (een hok dat grensde aan de fotoredactie) 
zogenaamd om er iets op te zoeken. Hij wenkte dan Luuk 
Hilbers (assistente van Piet van der Vliet) en riep:  ‘Luuk, 
kom je weer even vader-en-moedertje spelen?’. 
 ‘Hij presteerde het verder om met een doodserieus gezicht 
manusje-van-alles Frans Hups (even jong als argeloos) 
naar de broodjeswinkel in de Spuistraat te sturen met de 
opdracht er twee broodjes baarvader te gaan halen.’ 
  
 Wim Ph.: ‘Alleen al de manier waarop hij zijn declaraties 
maakte, vervulde mij met ontzag. Zonder bonnetjes maak-
te hij die in vijf minuten. Hij kreeg altijd een goedkeuren-
de handtekening van Jan van der Pluijm, marcheerde daar-
na gelijk door naar de kas om het bedrag in een van zijn 
stamkroegen in drank om te zetten. 
 ‘En hoe hij van kopijpapier vliegtuigjes vouwde en er de 
redactie mee bestookte.  
 ‘Hij was zo’n jongen die even sigaretten ging halen om 
pas ‘wat later’ terug te komen. Ik keek als broekie gewel-
dig tegen hem op.’ Vertelt Wim Ph. 

Ander verhaal. Het is gebeurd dat iemand die met de handen op 
zijn rug in een twaalfuursvergadering stond, op een saai 
moment een geslachtsdeel tussen zijn vingers voelde.  
Jawel, van Jan H., die achter hem stond.  
Maar je kon nooit kwaad op hem worden. 

 

Wie is wie en waarom
Ed Bente en Richard Auwerda (vori-
ge nummer) hadden in hun carrière 
veel gemeen. Beiden zijn ze chef Bin-
nenland geweest, beiden ook chef 
Nacht (Richard vaker als invaller). 
Auwerda was ook een meester in het 
organiseren van interne verhuizin-
gen. Daar werd altijd een commissie 
voor ingesteld , maar Auwerda re-
gelde alles alleen, tot en met de stic-
kers op de verhuisdozen. 
 

Bertina en Parkinson 
Peter van B. vertelt het volgende, na 
zijn vermelding dat Bob Bertina 87 jaar 
is geworden. ‘ 
‘Bij zijn begrafenis waren nog twee 
(oud)redacteuren, maar niemand van de 
hoofdredactie of een anderszins officië-
le vertegenwoordiger van de 
krant. Bertina  overleed na een val uit 
zijn bed. Jarenlang had hij Parkinson. 
Een van zijn zoons, medicus, had hem 
sinds zijn pensioen volgestopt met 
allerlei medicijnen voor een gezonde en 

lange oude dag. Bij de begrafenis zei 
deze: ‘Ik heb toch wel een heel naar 
jaar achter de rug. Eerst mijn schoon-
moeder, toen mijn schoonvader en nu 
mijn vader.’ Ik: ‘Waaraan zijn je 
schoonvader en schoonmoeder overle-
den?’ Frank: ‘Ook Parkinson.’ Alle 
drie vlak achter elkaar overleden aan 
Parkinson, alle drie al jaren voorzien 
van levenrekkende vitaminen van 
Frank.’ 
 

Jos Schimmer 
Oud-opmaker, kunstschilder Jos 
Schimmer (82) was compleet verrast 
zichzelf vorige week  te zien in dit 
blad. ‘Hartstikke leuk! Ik heb zulke 
goeie herinneringen aan de krant. Maar 
tegenwoordig heb ik een heel ander 
leven in de nationale en internationale 
kunstwereld. Uitstekend idee van je om 
eens langs te komen. Ik heb nog 130 
werken staan in een hal in IJmuiden. 
Kunnen we daar ook gaan kijken.’  

 

 

Wat was het vervoermiddel van 

deze verslaggever tijdens de stu-
dentenopstand in Parijs, 1968? 


