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Gevoel heeft iedereen. De een misschien wat meer dan de 
ander, maar ik ken niemand zonder gevoel. Wie een lichaam 

heeft, heeft zintuigen en wie zintuigen heeft, heeft gevoel. Zelfs 
Trump en Holleeder hebben gevoel. 

Tegenwoordig heeft een mens aan gevoel 
niet genoeg. Je moet het showen. Dat 
begon – alle emotionele remmen los – in 
de jaren zestig van de vorige eeuw toen 
met het boekje Ik ben o.k. Jij bent o.k. een 
heftige Amerikaanse gevoelsgolf over de 
vaderlandse dijken sloeg. 

Psychiater Jan Foudraine vertelde me in 
die tijd hoeveel leed hij, in Amerika, maar 
ook in Nederland, onder ogen had gezien 
dat veroorzaakt werd door de onmacht van mensen om over 
hun gevoel te praten. Jan Blokker zag er in de Volkskrant al 
gauw de schaduwzijde van. ‘Infantilisering’, sprak hij. Piet Vroon 
vond – in dezelfde krant – dat ratio en gevoel te ver uiteen dre-
ven.   

Vroon vond dat je ratio en gevoel niet kon scheiden. Ze maak-

ten allebei deel uit van hetzelfde continuüm, waarin het een 
haast ongemerkt overgaat in het ander. Vergelijk het met kleur. 
Zowel bij gevoel als bij kleur kun je het opgaan van het een in 
het ander nauwelijks precies aanwijzen. 

Soms biedt een kunstwerk je er inzicht in. Dan begrijp je 
hoezeer dit universum een geheel is. Kennis ervan – of gevoel 
ervoor – kan je emotionele groei ten goede komen. Het kan je 

helpen emotioneel volwassen te worden. 

Er zijn mensen die dit stadium nooit be-
reiken. Ze blijven hangen in het sentiment, 
een vom van onvolwassen, naïeve emotio-
naliteit. Daar is verder niets mis mee, want 
ook het sentiment is met alle andere men-
selijke gevoelens verbonden, maar je moet 
het niet, zoals de massamedia doen, isole-
ren van de rest en het als het enige, ware, 
oprechte gevoel serveren, dat iedereen op 
die manier behoort te hebben, jij ook. 

Sentiment is niet mooi of nobel. Het kan heel afstotend zijn. En 
wreed. Het is als het fastfood in de voedselindustrie. Misschien 
worden we er door de mediabazen zo mee overvoerd omdat zij 
die vette hamburger zélf het allerlekkerste vinden. 
Willem Kuipers                        wiewiewie.nl

Fastfood

Weer een Volksknar, vakantie of niet. De 
actualiteit dwingt. Wel is de frequentie wat 
lager, niet meer per twee weken, nu per drie 
of vier weken, afhankelijk van het aanbod. 
Dat dreigt steeds minder te worden. (Sugges-
ties? Graag!) 
Niettemin ligt hier weer een gevarieerd num-

mer. Met op de binnenpagina’s onder andere 
een interview met Hans Wilbrink, van loop-
jongen tot hoofdredacteur. De platenhoezen 
van Ad (Adriaan) de Boer. Een plastische be-
schrijving van de Hel van Waterland. Ziedaar.
Dan duiken we nu wederom in de vakantie.

Redactie de Volksknar

Henk Thomas (72), die 24 juni is over-
leden, was een  van die redacteuren van 
wie je in de krant zelf weinig merkte, vrij-
wel altijd aan het bureau als eindredac-
teur. Vooral bezig met het bewerken van 
andermans kopij, eerst op Buitenland de 
kopij van de persbureaus en buitenlandse 
correspondenten, later op Binnenland de 
kopij van de Haagse collega’s en die in de 
regio.

Hij kwam in 1979 van Trouw, waar hij 
bij Economie had gezeten. Aan het bureau 
kon hij zich monkelend en zuchtend over 
teksten buigen die hem niet bevielen. Op 
Binnenland deed hij vaak de rubriek De 
Pomp, waarin allerlei Nederlanders hun 
mening mochten geven over een actueel 
onderwerp. Dat kon hij in sneltreinvaart. 
‘Soms was hij om twee uur ’s middags al 
klaar, maar prutswerk was het nooit’, stelt 
een collega vast.

‘Ventje Thomas’ was zijn bijnaam. Niet 
alleen omdat hij niet al te groot van stuk 
was, maar ook vanwege de flair waarmee 
hij zich, met onmiskenbaar Limburgs ac-
cent, over de redactie bewoog. Innemend, 
aimabel, dat zeker.

Henk Thomas was een verwoed zondags-
schilder. Hij deed dat volgens zijn dochters 
nog lang nadat de dementie bij hem was 
begonnen. Tijdens het afscheid in zijn vroe-
gere woning hingen talloze grotere en kleine 
werken in de huiskamer. Al zijn hobbies 
deed hij met grote inzet, van kunstschilde-
ren en glas-in-lood-zetten tot en met toer-
fietsen en tennissen. Stucwerk leverde hij 
bij collega’s ook op verzoek. Nooit voor 
geld, liever voor een fles whiskey.

Hij vertrok in 2004 bij de krant. Enkele 
jaren geleden werd hij wegens voort-
schrijdende dementie opgenomen.

Redactie de Volksknar Henk Thomas.               Foto Familiearchief

Henk Thomas, handige eindredacteur
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Hans Wilbrink beëindigde carrière als hoofdredacteur bij VARA

De krullenjongen die er vol in ging
Hans Wilbrink (69) begon bij 
de Volkskrant als redactiebe-
diende. Nadat hij platen had 
geplugd in Hilversum, schopte 
hij het tweemaal tot hoofdre-
dacteur. 
Toen hij bij de VARA vertrok, 
schreef Paul Witteman dat hij 
lang meende te weten dat Hans 
de zoon van God was. Youp van 
’t Hek: ‘Je hebt grote monden 
en grote monden.’ Die van Hans 
was verreweg de grootste. 

Adriaan de Boer sprak met 
Wilbrink over zijn loopbanen en 
een gedeeld verleden.

Terwijl in Rotterdam de oplevering 
naderde van zijn Erasmusbrug en 
zijn ontwerp voor het nieuwe Cen-

traal Station van Arnhem gestalte begon 
te krijgen, accepteerde architect Ben van 
Berkel de opdracht voor een woonhuis. 

Tuin uitdrukkelijk ongewenst. 
In een Amersfoortse wijk met straatna-

men van bouwgoden uit het pantheon is 
het resultaat vanaf de weg vrijwel niet te 
zien, een L-vormige villa die oprijst uit 
afgegraven aarde. Voor extra privacy is de 
grond niet afgevoerd maar ingekapseld in 
een schuin oplopende constructie. Noem 
het een wigvormige borstwering. 

 De kalkzandsteen in de gevel is, bijzon-
der, niet in verband gemetseld maar boven 
elkaar gelijmd. Zodat we vanaf de patio 
zicht hebben op een, aldus de Architec-
tuurgids, ‘monolitisch geheel’. 

Zo innovatief als wat, stelt opdrachtge-
ver Hans Wilbrink 23 jaar later nog te-
vreden vast. Hij bewoont het huis met zijn 
vrouw Tonny; Dolly en Tommy zijn het 
huis uit – ‘twee i-grecs minder’.

Hans werd in 1966 redactiebediende 
bij de Volkskrant. Hij was 18 en had wat 
vakantiewerk gedaan in het oude hoofd-
kwartier aan de Nieuwezijds. Ik – de inter-
viewer, moet even het verhaal in stappen – 
mocht hem inwerken in mijn oude functie 
vanwege mijn overstap naar Foto. Hans 
kwam onder de hoede van Ad Overeem, 
de sympathieke redactiechef voor wie hij 
rond het middaguur naar de melkboer 
moest, halfliterpakje karnemelk halen. De 
boterhammen kwamen van thuis. 

Bij het scheuren van de telexen stoorde 
het Hans dat persbureau Reuters voor zijn 
wekelijkse muziektoptien in de halve we-
reld de hits peilde, terwijl Amsterdam ont-
brak. Hij schreef een briefje. In ruil voor 
maandelijks een platenbon mocht hij in de 
lacune voorzien. Dat deed hij, lefgozertje, 
op particuliere wijze. 

‘Bonnie St. Clair stond ineens – local 
breakout! – wekenlang hoog genoteerd 
met Tame Me, Tiger. En  alleen bij mij.’

Hans – lagere Montessorischool afge-
maakt, van Pius X afgetrapt – begon een 
beetje te schrijven, ‘fonetisch’. Hij werkte 
mee aan het fanclubblad De Ajaxied.  Niet 
alleen de titel was incorrect. Hij liet Theo 
Nolens het eerste nummer zien. De chef 
Sport gaf het terug  met veel rood rond 
stijl- en spelfouten.

Als ‘chef telexhok’ werd het een uitda-
ging contact te leggen met journalisten 
in Tsjecho-Slowakije tijdens de Praagse 
Lente, eind 1968. 

‘De Russen hadden alle communica-
tie met het Westen afgesneden. Ik heb 
vele dagen en nachten duizenden ke-
ren geprobeerd telexcontact te krijgen 
met de Rudé Právo, de officiële partij-
krant. Van chef Buitenland Manus van 
Wordragen begreep ik dat de redactie 
op één hoog zat, met het Russische le-
ger op de begane grond. Het lukte bijna 
nooit, maar enkele keren kon ik de blok-
kades omzeilen. Spannende momenten, 
die resulteerden in de ontvangst van re-
portages van Amerikaanse en Engelse 
journalisten ter plaatse. Ze vroegen of 
ik hun artikelen wilde doorsturen naar 

hun eigen krant. Als Volkskrant konden 
we de informatie als eerste verwerken in 
de berichtgeving over de Praagse lente.’ 
 

Op zaterdagen regelde hij gigs van 
beatgroepen – ‘Tee Set nog een poot 
uitgedraaid’ – voor zijn Instuif in Am-
sterdam-West. Waarna de overstap naar 
platenmaatschappij Dureco, afgezien van 
een verviervoudigd salaris, in 1970 geen 
trendbreuk inhield.

Zijn laatste creatieve daad bij de krant 
betrof een bijdrage aan het liber amico-
rum voor zijn jubilerende chef Overeem. 
Met stroken plakband hechtte hij een 
handjevol koper aan de pagina. Achter-
stallig wisselgeld van de karnemelk.  

Met flair en effectief gedoseerde branie 
bedreef hij in Hilversum voor maatschap-
pij Dureco promotie voor polderartiesten 
van het succesvolle Elf Provinciënlabel. 
Een arbeidsveld met louter bekenden: 
Wilma, Corry en de Rekels, Vader Abra-
ham (en zijn Zeven Zonen; na gedoe 
uitgedund tot vijf Goede Zonen en uit-
eindelijk vier), Ben Cramer, het accorde-
onechtpaar De Kermisklanten, de trom-
pet-Gebroeders Brouwer, Jacques Herb, 
Oscar Harris and The Twinkling Stars. 
 De firma Dureco was gevestigd in de 
smalle Beursstraat, parkeren in het stads-
hart een crime. In haast liet Hans zijn wa-
gen even achter op de Dam, bij de slaap-
plekken van de hippies (jeukende handen 
van mariniers en matrozen). Tegen de bon 
tekende hij protest aan. Hij kon het niet 
zijn geweest. 

‘U denkt toch niet dat ik zo gek ben om 
daar te parkeren?’ Boete van tafel. 

Hans Wilbrink in zijn werkkamer.   Foto Jacques de Jong
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Hans en ik, ex-bedienden onder el-
kaar, hadden een band die na zijn vertrek 
intact bleef. Dat ik op de fotoredactie 
werkte werd een pre. Of ik artiestenfoto’s 
wilde maken tijdens opnamen van Op 
losse groeven, een tv-programma waar de 
stal kind aan huis was dankzij Hans’ pro-
motiewerk. Korte tijd later had ik vrijwel 
alle crème gefotografeerd voor single- en 
elpeehoezen in de royalere oplagen. 

Toen hij met onenigheid vertrok, had hij 
voor Dureco een verrassing in petto. Stof-
fige singles van een Duitse zanger, twee 
jaar eerder duchtig geflopt, belandden bij 
de piratenzenders Veronica en Noordzee. 
‘Ze draaiden ze als een gek. Direct ont-
stond grote vraag naar iets dat niet lever-
baar was.’ 

Met verslaggever en latere hoofdre-
dacteur Ton van Dijk (tevens manager 
van de groep Zen met de nummer-1-hit 
Hair),schreef hij voor weekblad Nieuwe 
Revu een serie, gebaseerd op zijn eigen 
payola-ervaringen (schuiven met geld, 
goederen en gunsten in ruil voor zendtijd), 
hypes en andere misstanden: De verloede-
ring van Hilversum. Er kwamen Kamer-
vragen, Vrij Nederland diepte het pikante 
onderwerp uit, Hans was wat vrienden 
kwijt – ‘als je ze zo kunt noemen’.

 Hij kwam bij het weekblad terecht dat 
zich met succes (losse verkoop van ruim 
200.duizend) verhief vanaf drie pijlers: 
seks, socialisme en sensatie. 

‘De redactie was conflictverslaafd; 
maakten we geen ruzie met VNU-bazen, 
dan wel onderling.’ 

Onder druk vertrok Van Dijk met een 
warme handdruk van goud. Een trojka 
trad aan van hoofdredacteur, adjunct en 
waarnemend. 

Niet wars van bravoure begaf adjunct 
Wilbrink zich in functie naar zijn stam-
kroeg de Vluchtheuvel, om de hoek in de 
Van Wou. Breaking News: wetenschappe-
lijk was vastgesteld dat 24 biertjes na el-
kaar dodelijk konden zijn. Zijn vriend de 
kastelein deed mee.

‘Gieten, gieten, gieten. De eerste acht of 
negen, daar merk je niks van. Daarna be-
ginnen ze hard binnen te komen.’ 

Voor de lezers legt de beschonkene zijn 
neergang vast aan de hand van tekeninge-
tjes van een konijn. Aanvankelijk redelijk 
herkenbaar tot in het meest onvaste sta-
dium, de klare lijn glazenlang voorbij, het 
dier wordt toegerust met een propeller. 

Een collega stak bezorgd een vinger in 
de keel van zijn leidinggevende. Niets. 
‘Die dacht blijkbaar dat ik het niet zou 
redden.’ 

Hans werd thuisgebracht. Tonny trof 
hem met bebloede schedel aan bij de 
voordeur. De wond moest gehecht. ‘Ver-
doven vond de huisarts onnodig. Hij had 
gelijk. Ik voelde niks.’

Zijn tijd bij Nieuwe Revu noemt hij een 
aaneenschakeling van hectische perioden. 
‘Je belandde van het ene in het andere 
hoogtepunt dankzij spraakmakende arti-
kelen en reportages van een grote groep 
uitzonderlijke medewerkers. Onder wie, 
in willekeurige volgorde, Derk Sauer, 
Henk Schiffmacher, Pieter Storms, Kees 
van Beijnum, Henri Remmers, Stan van 
Houcke, Alissa Morriën, Karel Glastra 
van Loon, Jan Bonjer. Met als bijkomend 
effect veel aandacht in andere media.’

In 1987 werd hij door VNU, dat de druk-

order voor de VARA Gids had overgeno-
men, gedetacheerd bij de omroep. 

‘Het ging er slecht. Grote financiële 
chaos. Er was geen geld, er waren geen 
mensen om het omroepblad te leiden. 
Marcel van Dam werd binnengehaald als 
voorzitter. Ondanks de slogan dat je beste 
vrienden bij de VARA zitten, vochten ze 
elkaar de tent uit.’ 

Met Van Dam kon hij goed overweg. 
Hans nam de restyling van de gids ter hand 
en hij werd op termijn ook waarnemend di-
recteur/uitgever.

Er was discussie over de commerciëlen, 
de concurrentie. 

‘Schenk je wel of niet aandacht aan om-
roepen waarvan je weet dat je eigen doel-
groep ook naar ze kijkt? Maar Ron Brand-
steder op de cover kon echt niet.’   

Was je abonnee, dan telde je automatisch 
mee als lid van de omroep. 

‘Van de A-omroepen wil je de grootste 
zijn. Het blad was binnen de vereniging 
een enorme moneymaker. De opbrengst 
moest wettelijk in programma’s worden 
gestoken.’ Een van zijn grote wapenfei-
ten was de ombouw van de nogal grauwe 
VARA Gids tot VARA TV Magazine met 
een spectaculaire oplagestijging: naar  
ruim 550 duizend exemplaren per week.

 Van Dam werd directeur tv en vroeg 
Hans waarnemend directeur VARA-radio 
te worden. 

‘Ik stemde in. Tijdens de eerste vergade-
ring met de hoofden van Radio 1 tot en 
met 5 liet ik weten: Ik vaar het eerste half-
jaar nog blind op jullie, ik weet nu nog te 
weinig van radio. Maar als ik straks meer 
weet en jullie hebben me belazerd, dan...’

In 2008, op zijn zestigste, zwaaide 
hij af. In de fraai vormgegeven exclu-
sieve glossy die verscheen ter gelegen-
heid van zijn afscheid, de Hans., werd 
de voormalige krullenjongen de he-
mel in geprezen (zie kader  hieronder). 
 ‘Ik heb de gave’, stelt de hoofdredacteur 
in ruste vast op de patio van Villa Wil-
brink, ‘dat ik verschillende vormen van 
leidinggeven in me verenig. Ik heb de 
drive om ervoor te gáán, het goed te doen. 
Vol erin.’

 Adriaan de Boer 



Hans Wilbrink in 1967.     Foto Ad de Boer

In de prachtglossy Hans. werd de vertrekkende ‘bourgondi-
sche bladenman’ van vele kanten lof toegezwaaid, ook door 
coryfeeën van TROS, NCRV en Veronica. 

Marcel van Dam roemt zijn hoofdrol bij de restyling van de om-
roepgids. Hans’ secretaresse heeft niet vaak meegemaakt dat hij 
een discussie verloor. Jan Nagel signaleerde dat zijn klaverjas-
maat ‘wat meer fouten maakte dan een ander. Met dit verschil: die 
van Hans waren voorspelbaar. Je speelde een beetje voor twee.’  
Paul Witteman: ‘Even heb ik gedacht dat Hans Wilbrink de 
zoon van God was. In  die tijd beschouwde ik Marcel van Dam 
als God, vandaar.’ Ton van Dijk memoreert dat Hans na hun 

geruchtmakende serie over Plug & Co (met onder meer hoe 
Peter Koelewijn Veronica’s Rob Out onder tafel betaalde) ja-
renlang om Hilversum heen heeft moeten rijden.

Youp van ’t Hek, naar aanleiding van Wilbrinks bemoeienis 
met zijn eveneens eenmalige Youp! (2007): ‘Je hebt grote mon-
den en grote monden, maar dit was veruit de grootste die je ooit 
ontmoet had. Nog groter dan je eigen mond. Kan niet, denk je, 
ik heb de grootste.’

Zuinigjes is de latere gidshoofdredacteur Chris Buur, in-
middels Volkskrant-redacteur, over Wilbrinks appreciatie voor 
Kunst. En: ‘Hans wekt de indruk van een gedomesticeerde al-
ligator in een maatschappij van springbokjes.’
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Prutlectuur was taboe in het aan de 
rand van een armetierig Zutphens 

buurtje gesitueerde huis dat zo klein 
bemeten was dat pa en ma naast elkaar 
en hun kinderschare gestapeld de nacht 
doorbrachten. Ma verslond streekromans, 
pa, een door haar toedoen tot het ware 
geloof bekeerde heilssoldaat, spelde kwa-
liteitskranten: De Maasbode, De Tijd en 
uiteindelijk de Volkskrant. 

De Telegraaf was uit den boze. Zijn kin-
deren durfden er niet eens naar te kijken, 
bang als ze waren dat pa een opvoed-
kundig slim dreigement zou uitvoeren: 
‘Als ik je ooit betrap op het lezen van dat 
opruiend vod, dan breek ik je benen, niet 
onder de knie, maar boven de knie.’

Met een leermeester van dat morele 
kaliber heb je al bijna geen journalistieke 
opleiding nodig. Die was er trouwens niet 
eens in het jaar dat ik met een gymnasi-
umdiploma op zak moest nadenken over 
deze vraag: wat nu? Met vier pronte ne-
gens voor Latijn en Grieks op mijn eind-
lijst zou een studie klassieke talen aan de 

toentertijd zeer roomse universiteit van 
Nijmegen een logische keuze zijn geweest 
als ik niet had getobd met de naweeën 
van een verloren pubertijd vanwege lang-
durige opsluiting in een patersinternaat. 
Ik had het een en ander aan wereldse 
geneugten in te halen: biertjes drinken, 
lichtzinnige meisjes versieren, studiebeurs 
in no-time verbrassen. Dus koos ik voor 
de minst tijdrovende aller studies: Rech-
ten.

Ten tijde van het kandidaatsexamen 
werd ik in audiëntie ontvangen door pro-
fessor Van der Grinten, nadat ik kenbaar 
had gemaakt na mijn afstuderen te willen 
dingen naar een plek in het diplomaten-
klasje van Buitenlandse Zaken in Den 
Haag. De goeie man tuimelde bijna van 
zijn regentenstoel.  Waar ik het lef van-
daan haalde, zag ik hem denken.

Na de aanvaring met de steile KVP-
regent repte ik mij boos, gekneusd en 
verdwaasd naar mijn studentenkast met 
riant uitzicht op een afwerkplek in het 

Kronenburgerpark en nipte aan het bier 
totdat de geest zich zodanig had verruimd 
dat ik mij plotsklaps kon herinneren wat 
Wam de Moor, mijn leraar Nederlands en 
medewerker van des Volkskrants kunst-
redactie, mij drie jaar eerder tijdens het 
eindexamenfeestje had ingefluisterd: ‘Een 
fraai eindexamenopstel heb je geschre-
ven; als ik jou was zou ik bij een krant 
aan de slag gaan.’

Een kwartier na deze goddelijke inge-
ving was ik doorgedrongen tot de kamer 
van Louis Frequin, hoofdredacteur van De 
Gelderlander,  mocht ik een week later als 
jongmaatje leren typen op een gammele 
Triumph en koffie en broodjes aanslepen 
voor knarren ter centrale redactie. Weer 
een week later werd ik op transport ge-
steld naar Doetinchem, waar ik als leer-
ling door Ton Notten, redactiechef van de 
editie Graafschap en Liemers, meedogen-
loos in het diepe werd gegooid. 

Acht jaar later, in 1977, gunde Jan van 
der Pluijm mij het grote werk en begon 
het leerproces pas echt. Wijze lessen 
van Ben de Graaf (objectiviteit, pregnant 
schrijven), Frans van Schoonderwalt (bel-
lettrie), Hans van Wissen (diep nadenken, 
dan pas tikken) en Ronald ten Brink (strak 
opmaken, secuur schrijven) gingen er bij 
mij in als Gods woord in een ouderling. 
Geen betere opleiding dan de praktijk en 
al doende leren.

Overigens zou een cursus tienvingerig 
blindtypen wel zo handig zijn geweest.

Martien Schurink

In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) on-
gebruikt bleven. Deze keer: Martien 
Schurink.

Rechten    

Toen ik voor Dureco fotografeerde had ik nog geen rijbewijs. 
Een vriend reed en assisteerde. Zoals met rangschikken van 

eetgerei uit eigen keuken en inkopen bij de dorpswinkel voor 
een weidepicknick van De Kermisklanten. 

Toen de kleine Wilma in Volendammer huurkostuum op de 
tegelvloer van een bloemisterij naast bonte flora plaatsnam, was 
het resultaat -- zonder styling heette het ook nog geen shoot -- 
ondermaats. Het zangeresje droeg haar muts op twee manieren 
verkeerd, achterstevoren en een halve slag gedraaid. De meege-
leverde klompen, prominent in beeld, oogden zevenmijls.

Oscar Harris en zijn Twinkle Stars konden hun angst amper  
verbloemen toen de oppasser in het winterverblijf van Circus 
Boltini voor het plaatje drie olifanten naar buiten liet. De groep 
poseerde in starthouding, klaar om te vluchten. 

Bij een opname van VARA’s Fanclub in mei 1970 mocht ik 
voor de camera, als winnaar van een fotowedstrijd. Prijzen: een 
plastic pick-up (mono), drie soul-lp’s (stereo). En ook het oude, 
onhandig zware en zojuist afgedankte programmalogo. In het 
nieuwe seizoen werd het Fenklup. 

Een enkele keer op de set geweest van Toppop, waar Claude 
Vanheye en Nico van der Stam deze beunhaas vriendelijk begon-
nen te mangelen.

De platen gaf ik weg, soms nog in cellofaan. 
Ondenkbaar dat Brouwer, Gebroeders in het rekje zouden aan-

leunen tegen Beatles, The.
AdeB

Dankzij Hans Wilbrink kon Adriaan (toen nog Ad) de 
Boer bij Dureco fotograferen voor platenhoezen. Anek-
dotes bij de vleet. Zie hiernaast.

Platenhoezen voor Dureco
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HARDE KERN BEFIETST WATERLAND

Na tien keer Waarland onder leiding van John Volkers, ging de 
Hel op 24 juni door Waterland met Pieter Evelein als ploeglei-
der. Dat was afzien.

‘Met excuses, maar windkracht 6, een stormwaarschuwing 
en regen tot minimaal 14.00 uur.’

X meldt zich helaas af. ‘Mochten jullie wel gaan: heel veel 
sterkte.’ Zó slecht waren de voorspellingen niet, op zaterdag 24 
juni, maar na een paar weken van verpletterende warmte was 
het contrast groot; 17 graden en regen zouden we krijgen. Meer 
dan een handvol fietsers zag het niet zitten om de eerste Hel 
van het Waterland te rijden, maar ze kregen ongelijk. Een vleug 
motregen in de eerste kilometers, dat was alles. En de wind, 
ach, zuidwest 4, dat is in Nederland niets bijzonders.

Vijftien mannen en een vrouw vertrokken even na half tien 
voor 120 kilometer door het Waterland. Weggeschoten door 
Fokke Obbema, die zijn terugkeer op de fiets vierde door mee 
te rijden tot de koffiestop in Etersheim. En in de volgauto bege-
leid door Annemieke Jansen en Marie Louise Schipper voor 
jodium en pleisters, die niet nodig waren.  

De friste man aan de koffie was ongetwijfeld Erik van La-
kerveld, onze freelance schaatsredacteur die weet wat koersen 
is. Op zijn sloffen had hij het koersintermezzo, vijf kilometer 
slechts, gewonnen. Langs de dijk tussen Edam en Warder 
hoefde hij slechts even gas te geven om de ‘concurrentie’ uit het 
wiel te rijden. 

Over hard rijden gesproken: respect voor Wouter Keuning. 
Hij dacht dat we om 10 uur zouden vertrekken en liet in een 
app weten dat hij ons ‘wel zou inhalen’. Een moedige poging, 
maar zelfs met de wind in de rug tot mislukken gedoemd. Erik 
van Lakerveld draaide om, reed naar hem toe en nam hem in het 
wiel mee naar de groep. Onvermoeibaar.

Dat gold ook voor Tjerk Gualthérie van Weezel. Op zijn 
gloednieuwe, indrukwekkende Canyon kon zijn moraal niet 
kapot, en dus reed hij eindeloos op kop en hield collega’s uit de 
wind. Een zeer welkome verlichting dus voor minder getrainden.

Zo passeerden we in alle rust dorpen waar alleen liefhebbers 
van hebben gehoord: Beets, Spierdijk, Spijkerboor. Door de 
Beemster, over rechttoe-, rechtaanwegen, en langs kronkelende 
waterlopen als de Schermer Ringvaart, op weg naar de Vuile 
Graft. 

Ja, het is mooi om in Nederland te fietsen. En met collega’s 
van de Volkskrant plus vrienden van elders is het ook nog eens 
erg leuk. Volgend jaar weer.

Pieter Evelein

Op de foto de bikkels van de Volkskrant voor ‘t Heerenhuis in 
Spijkerboor. Van links af: Pieter Evelein, Annemieke Jansen, Ma-
rie Louise Schipper, Frank van Alphen,  Gerard Reijn, Tom Zaun-
brecher, Marije Randewijk, Tjerk Gualthérie van Weezel, Erik 
van Lakerveld, Menno van Dongen en John Wanders. 

Foto Jacques de Jong

Cor Groeneweg reageert op 
het verhaal van de Molukse 
gijzeling in nummer 301.

Als mijn geheugen nog 
goed is, dan is er iets mis 

met het geheugen van Sietse 
van der Hoek.

Hij maakt het allemaal 
mooier dan het was. Niet El-
lenbroek logeerde met Huur-

deman bij de Volkskrant-agent 
(misschien later) maar onder-
getekende. We reisden als eer-
sten overhaast af vanuit Am-
sterdam, simpelweg omdat we 
als eersten ter redactie waren. 

Henk had geen perskaart van 
de krant bij zich. Maar Riet 
Lina was bereid de ingrediën-
ten te verzamelen, kaart, hand-
tekening van Van der Pluijm 

(nagemaakt als ik me goed 
herinner), maar hoe te doen 
met de pasfoto waarover het 
stempel van de krant moest. 

We kregen stempel en stem-
pelkussen mee. Reden eerst 
naar het Amstelstation om pas-
foto’s te maken en vervolgens 
maakte Henk de perskaart af in 
de auto.

In de loop van de dag kre-

gen we te horen dat we voor 
de nacht welkom waren bij de 
agent. Niet in één kamer en ze-
ker niet rug aan rug. 

Wel kwam Henk in de nacht 
de echtgenote van de agent te-
gen op de gang, naakt, maar 
dat is een ander verhaal. 

Met groeten en compliment 
voor de Knar.

       Cor Groeneweg

Perskaart voor gijzeling: zelf maken


