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Donderdag 24 juli hebben familie en
vrienden Riet Lina naar haar laatste
rustplaats gebracht op de Nieuwe
Ooster in Amsterdam. Het gezelschap
was beperkt in verband met de voor-
schriften rond corona. Velen hebben
die dag thuis aan haar gedacht, want
Riet had vele vrienden, ook onder de
collega’s.
Voor die laatsten was zĳ altĳd een

pleitbezorger bĳ de hoofdredactie. Zĳ
diende tussen 1969 en 1999 drie
hoofdredacteuren: Jan van der
Pluĳm, Harry Lockefeer en Pieter
Broertjes. ‘Maar ik was er altĳd voor
jullie, de redactie, hoe kan ik jullie
helpen,’ was immer haar standpunt.
Zie het interview dat de Volksknar in

oktober 2017 met haar had.

OMDAT IK in Venlo de krant verwisseld had voor de Volkskrant, had ik een
streepje-voor bĳ Riet. Een Venlose in hart en nieren. Dat streepje-voor

manifesteerde zich in het feit dat ze me toeliet op haar eiland, waarvan niemand de
naam en ligging mocht weten. Ik zou er vele malen komen, waarvan een paar keer in
haar huisje in de heuvels. Dat had er als bĳnaam the most luxurious public toilet. Quod
non – maar eenvoudig was de kubus wel. Buiten douchen tussen de geiten.
Met Riet zou ik sindsdien ontelbare dagen doorbrengen, op het strand waar ze vol

trots haar borsten toonde, in de concertzalen, bĳ het Holland Festival. Als er maar cul-
tuur (muziek en boeken) in het spel was. Haar verlangen naar vrĳheid leek onstuitbaar.
Daarom viel het haar ook zo zwaar dat ze ongeveer achttien jaar geleden werd getroffen
door een bloedvergiftiging. Stiekem smokkelde ik een flacon witte wĳn het ziekenhuis
in.
Het eiland Skyros bleef haar grote liefde. Elk jaar wilde ze er weer in de golven sprin-

gen, want zwemmen was haar andere passie. Ze kan in zee struikelen, waarschuwden
sommigen. Maar ik dacht, als ze daar op haar eiland in de branding overlĳdt, is dat ook
een mooie dood. De branding heeft ze helaas niet meer gehaald.

Jaap Huisman

Een onstuitbaar verlangen naar vrĳheid

‘D E plotselinge dood van Riet Lina
is een mokerslag voor ons allen.

Haar markante persoonlĳkheid, haar bele-
zenheid, haar humor en haar vriendschap
zullen we enormmissen. Zĳ was decennia-
lang de steun en toeverlaat van binnen- en
buitenlandverslaggevers. Altĳd bereik-
baar. Zĳ begreep de lastige omstandighe-
den waarin journalisten – ver van het thuis-
honk – hun werk moeten doen. Ze werd op
handen gedragen en tĳdens de beruchte
correspondentendagen was Riet altĳd ere-
gast. Vaak tot diep in de nacht. Het ultieme
familiegevoel.’

Voormalig hoofdredacteur Pieter Broer-
tjes, bĳ de uitvaart donderdag op de Nieu-
we Ooster te Amsterdam, herdacht Riet
Lina niet alleen als zĳn voormalige secre-
taresse, maar ook als goede vriendin, een
vriendschap die ook voortduurde na zĳn
vertrek als hoofdredacteur.
Riet zou ernstig bezwaar gemaakt hebben

tegen de titel secretaresse. Met enige
schaamte herinnerde Pieter zich dat hĳ op
secretaressendag bĳ haar binnenliep met
een grote bos bloemen. ‘Met een verstoord
gezicht nam zĳ de bloemen aan en propte
ze omgekeerd in de prullenmand. “Wil je
dat nooit meer doen? Ik ben geen secre-
taresse.”
‘Met een rood hoofd verliet ik haar ka-

mer. Inmiddels begrĳp ik het signaal beter.
Riet was Riet en daarvan bestaat er maar
één.
‘Ze heeft drie hoofdredacteuren geholpen

zich staande te houden te midden van ex-
terne druk – iedereen wil de hoofdredac-
teur van de Volkskrant spreken – en vooral
ten overstaan van de redactie. Dat is een
ingewikkeld spelletje en dat beheerste Riet
als geen ander. We mochten in onze han-
den knĳpen met zo’n ‘secretaresse’.’

‘Haar geheim? Mensenkennis en een
goede inschatting van de situatie. In de tĳd
van haar eerste baas, Jan van der Pluĳm,
heeft zĳ menig redacteur behoed voor een
korzelig gesprek. “Kom vandaag maar niet
langs, hĳ heeft een slechte dag. Dat wordt
niks”, liet zĳ dan subtiel en beslist weten.
Met Harry Lockefeer kon ze goed op-
schieten, maar in feite was zĳ de baas.
‘Riet bepaalde met wie hĳ sprak en met

wie niet en wanneer. Brieven aan redacteu-

ren die verkeerd zouden vallen, hield ze te-
gen. Dan zei ze: “Harry, zou je die wel zo
wegsturen? Dat wordt oorlog.”
‘Wĳ waren vrienden geworden en dan is

een hiërarchische relatie niet gemakkelĳk.
In feite heeft Riet mĳ het vak geleerd. Ik
kwam in 1995 net kĳken als baasje en Riet
was door de wol geverfd. Uit de redactie
voortkomend moest je als baas meer af-
stand tot de redactie bewaren, zonder af-
standelĳk te worden. Balanceren op een
slap koord, heet dat.’
Pieter noemde als hoogtepunt van de sa-

menwerking met Riet de viering van het
75-jarig bestaan van de krant in 1996 in
Vredenburg, Utrecht. ‘Een topevenement’,
vond hĳ, ‘iedereen was er, premier Wim
Kok, vice-premier Hans van Mierlo, de
kroonprins en de kardinaal,want je af-
komst verloochen je niet. Er waren hon-
derden lezers. Wat waren we trots. Riet in
topvorm, Riet op haar best.
‘Riet was meer dan alleen madame de
Volkskrant. Ze had een enorm rĳk sociaal
leven. Haar bĳna dagelĳkse zwempartĳtje
in het De Mirandabad, haar bĳna wekelĳk-
se bezoeken aan het Concertgebouw en
haar vele uitjes met vrienden en vriendin-
nen. Deze en andere herinneringen – ieder
van ons kan er uitvoerig over vertellen –
verzachten het grote verdriet.
‘Ik heb veel van Riet geleerd. Hoe je orde

houdt in je bestaan via de beroemde ‘geel-
tjes’ en de eindeloze lĳstjes. Ik maak ze
nog elke dag en zo denk ik altĳd aan Riet’,
aldus Pieter Broertjes. JqJ

‘Madame de Volkskrant’ is niet meer

https://volksknar.nl
https://www.volksknar.nl/Volksknar-305.pdf


R IET had haar eigen leven. Ze was spil op de krant, maar
haar wereld was veel en veel groter. Dat contrasteerde met

de journalisten, die ondergedompeld waren in het nieuws, de
komma’s en de punten, de deadlines, de dag en de nacht.
Vroeg uit de veren, om 7 uur in het favoriete De Miranda Bui-

tenbad gezwommen, het natte badpak als getuige. Einde middag:
je wist dat ze naar een concert ging, een opera, unieke voorstel-
lingen had gekozen. Van het Werkteater tot later alles wat Pierre
Audi had aangeraakt.

Wat Riet kon, deed niemand haar na: in een rĳ staan voor kaart-
jes en vriendschap sluiten met de mensen voor en achter, soms
voor het leven. Indrukwekkend was haar organisatietalent bĳ de
intensieve samenwerking tussen de krant en het Holland Festi-
val, de Nieuwe Kerk, de Van der Leeuw lezing.
Hoe stond ze dertig jaar in die redactie waar de roddels, de re-

laties, de kleine revoluties zich ontrolden? In een interview, 1986
(ze is dan 16 jaar bĳ de krant): ‘Ik ben intermediair, door-
geefluik. Je moet de signalen opvangen als er bĳ iemand iets mis
is, want naar de hoofdredactie loopt iemand niet zo gauw. Dus
moet je er de tĳd voor kunnen nemen, met name voor de mensen
in het buitenland, die zo geïsoleerd werken.’ Ze zou haar inbreng
bĳ de krant wel graag gewaardeerd hebben gezien met stemrecht
en een beter salaris.

Wĳ kenden elkaar sinds 1969, toen ik na de School voor de
Journalistiek was aangenomen om bĳ de Rotterdamse twee-
mansredactie het vak verder te leren. Maar ik zei ‘nee’ op het
laatste moment, want ik verkoos Het Vrĳe Volk, de grootste Rot-
terdamse krant. Vĳf jaar later kende ‘mevrouw Lina’ me nog, en
ik was binnen twee weken verslaggeefster op de Haagse redac-
tie. Na mĳn vertrek bĳ de krant in 1982 leerden we elkaar eigen-
lĳk pas goed kennen: ik ging de wereld in en Riet begreep dat
als geen ander.

Ze wees me ooit op de Nieuwsbrief van de hoofdredactie waar
het eind niet was afgedrukt van de hoofdredactionele speech bĳ
haar afscheid. Het was het gedicht Ik ben gegaan van haar favo-

riete dichter, Kavafis. Dit ontbrak, eigenlĳk de essentie van haar
leven, inspirerend, enthousiast, nieuwsgierig, gedurfd en bele-
zen:

Ik heb me niet gebonden.
Ik heb mĳ volkomen losgemaakt en ging.
Naar de genietingen, die half reëel en
Half gedachtenweefsels waren,
Ben ik gegaan in de verlichte nacht.
En gedronken heb ik machtige wĳnen, zoals
Zĳ die drinken, die moedig zĳn in het genot.

Zo is ze gegaan.
Agnes Koerts

‘Eén Riet. Wettig betaalmiddel. Safer dan de euro’. Rob Wout,
Opland, zag het in 1999 scherp: je kon beter op de
bankbiljetten van één, drie of vĳf Riet vertrouwen dan op de
aangekondigde euro. Het door Opland getekende speel-
goedgeld circuleerde in de Amstelkerk waar Riet in april 1999
haar afscheid vierde na dertig jaar Volkskrant. Hĳ kende de
muntmeesteres: sandalen op een vloedlĳn onder borden
‘Ellas. Zeus’, dolfijn, vuurtoren, golvende zeeën. En een
stevig gesloten deur, ook dat.

Moedig mens én manager

I K KEN RIET sinds ik in augustus
1969 kwam solliciteren bĳ de Volks-
krant. Tĳdens ons beider krantenle-

ven hadden we regelmatig en goed con-
tact maar er bleef van haar kant met opzet
een zekere afstand zonder dat het afstan-
delĳk werd.

Dat veranderde na ons pensioen en hele-
maal nadat ze zwaar ziek was geweest en
een zwak hart overhield. Riet was heel
kwetsbaar, vaak ziek, deels gehandicapt
maar daar merkte je weinig van want Riet
was onversaagd en haar levensdrift groot.
We spraken elkaar zo eens per twee

maanden bĳ een kopje koffie in de buurt,
als ze niet op reis was. Dan ging het vaak
over onze ziektes en het genot daar vrĳuit
over te kunnen praten. ‘Jĳ begrĳpt me
tenminste’, zei ze dan samenzweerderig.
Maar er was geen sprake van dat ze daar-
in bleef hangen. Ze was altĳd op pad en
onderweg met in de middag haar time
out, een slaapje. Met één stok in de hand

rende ze zowat van het Sarphatipark waar
ze woonde, naar het Concertgebouw en
terug.

Als ik op de Albert Cuypmarkt moest
zĳn, keek ik altĳd of ik haar zag op een
van die vaste plekken waar ze ‘s ochtends
de kranten las. Erg verdrietig was ze over
het verdwĳnen van haar vaste koffiecafé
waar ze niet alleen Trouw maar ook de
New York Times vond.
Als we elkaar troffen, ging het over de

laatste concerten die ze had bĳgewoond,
over de opera’s die ze bezocht of zondag-
ochtend zag in Tuschinski, over de Griek-
se les en over de boeken die we lazen.

Jarenlang zaten we elke maand in de
woensdagmiddagmatinee. We zagen el-
kaar ook wel in Rialto, de bioscoop vlak
bĳ haar huis en gingen dan na afloop nog
even Grieks eten. Ik heb haar vorig jaar
nog geholpen met het uitdunnen van haar
boekenkast maar dat zal de achterblĳvers
niet echt opvallen want er is nog veel
over. Met Riet verdwĳnt een erudiete
geest en een bĳzonder mens.

Maria Hendriks

Foto Wim Ruigrok

Onversaagd en met grote levensdrift
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Deze adverten�e plaatsten de Volksknarren
in de Volkskrant van 21 juli. Op een oproep
van Victor Lebesque om bij te dragen, rea-
geerden spontaan en hartverwarmend �en-
tallen collega’s.

Riet Lina (links) bĳna vĳftig jaar geleden tussen andere vrouwen van de redactie,
met de klok mee: Suzanne Baart, Michèle de Waard, Agnes Koerts, Maria Hendriks,
Truus Ruiter en Erna van den Berg. Foto Wim Ruigrok

Het laatste ouzootje
Een grote zwerm zwarte vogels zweeft
langs mĳn huis vrĳdagmiddag. Een te-
ken? Het was mĳn buurvrouw aan de
overkant van de kade ook al opgeval-
len.
Een heldere (vrĳdag)nacht met een
sterrenhemel die je maar zelden
aantreft boven Amsterdam. Uren heb
ik naar de sterren zitten staren. De
kleine beer boven mĳn appartement.
Een vogel scheert rakelings langs mĳn
hoofd. De volgende ochtend ligt er een
doorzichtig veertje naast mĳn bed.
We zouden de volgende avond bĳ Ma-
rĳke eten, het Griekse tentje naast Ri-
alto. Kind aan huis ben je er. Was je
er. Ik kan het nog niet, in de verleden
tĳd schrĳven en spreken. En natuurlĳk
moest ik erheen. Donderdagavond zat
je er nog, in het hoekje, jouw favoriete
plekje. Marĳke had gezegd: 'Blĳf nog
even zitten' en je dronk een ouzootje.
Je laatste. Je had haar gevraagd of ze
wel genoeg van alles in huis zou heb-
ben voor zaterdagavond. Een linzen-
soep had je mee naar huis genomen. Ik
at jouw favoriete boontjes. Eeuwig
dankbaar dat je er was, voor alles.

Lisette Schmidt

Een zaal in het Volkshotel kreeg
vorig jaar haar naam, de
Rietzaal. Zie het verslag in
Volksknar 327

Het plotselinge overlĳ-
den van Riet op 17

juli heeft er diep ingehakt.
Daarmee kwam niet alleen
een einde aan onze bĳna
vĳftigjarige vriendschap,
ik heb ook een onvervang-
bare soul mate verloren.

Dat ‘plotseling’ was
natuurlĳk betrekkelĳk
want we realiseerden ons
maar al te goed dat ze,
sinds 2002, min of meer in
blessuretĳd leefde. Al wil-
de Riet – dat bĳna ontem-
bare brok energie en levenslust – daar ui-
teraard niets van weten. Toen ze eenmaal
hersteld was van de hartoperaties, om
maar te zwĳgen over andere bĳkomende
kwalen, vond ze dat ze eigenlĳk helemaal
niet ziek was. Ze kon toch weer zwem-
men en wekelĳks naar Rialto of het Con-
certgebouw? Alleen niet meer fietsen.
Kanker of dementie, dat was pas erg.

Ik vat het nu wat eendimensionaal sa-
men, maar het was wel de boei waar ze
zich al die tĳd aan heeft vastgeklampt.
Tegenspraak werd afgestraft met een re-
primande of de bekende boze blik. Heer-
lĳk om mee te maken. Al was ik zelf ook
wel eens doelwit van zo’n uithaal, die
opvlamde zodra er ergens onrecht of
misstanden opdoken. Of als er iets werd
gezegd dat haar niet beviel.
Die passie voor het leven en voor haar

vele vrienden was gewoon niet te tem-
men. Zoals ze ook nooit genoeg kreeg van
haar culturele hobby’s. Geen wonder dus
dat we elkaar meteen vonden toen ik eind

1970 op sollicitatiebezoek kwam in de
Wibautstraat. Van dat gesprek met Van
der Pluĳm herinner ik me niet zoveel
meer. Wel van dat ontzettend leuke mens
dat me beneden bĳ de balie kwam opha-
len: Riet in haar glorietĳd!

Ik roep nog altĳd tegen iedereen dat het
liefde op het eerste gezicht was. Ja men-
sen, dat bestaat. Zelfs als het om een
homo en een hetero gaat. We zĳn ook
nooit een stel geweest in de traditionele
zin, want we leidden alle twee ons eigen
leven. Maar als het erop aankwam dan
waren we er voor elkaar.
Toen in 2002 dat vreselĳke telefoontje

uit het OLVG kwam dat ze met spoed
moest worden geopereerd en dat er fifty-
fifty kans was dat ze het zou overleven
moest ik à la minute toestemming verle-
nen. Waarom ik in godsnaam? Ja, sorry:

mevrouw Lina heeft u boven aan het lĳst-
je gezet van mensen die moeten worden
gewaarschuwd, omdat haar familie elders
woont. Wat een eer en wat heb ik daar
nog lang van kunnen genieten. Tot dat
laatste telefoontje op 17 juli.

Hans Heg

Hans Heg en Riet Lina. Foto Jacques de Jong

50 jaar vriendschap

https://www.volksknar.nl/327-Volksknar.pdf
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AFSTAND
‘De meter (symbool m) is de SI-eenheid
voor lengte, in 1983 gedefinieerd als de
afstand die licht in 1/299.792.458
seconde in vacuüm aflegt. De meter is
een van de zeven SI-basiseenheden en
staat aan de basis van het metrieke
stelsel’ (Wikipedia).

Anderhalve lopende of strekkende
meter (‘1,5 m’ in de coronapraktĳk) kun
je naar eigen inzicht definiëren. Als ge-
stroomlĳnde klep (uit Kockengen komt
de mind-the-cap voor in het café), maar
je kunt ook rekenen in (niet aan-
eengesloten) tompoucen of kruiwagens,
of karatemannetjes uit elkaar zetten. De
afstand laten uitdrukken in frikandellen
of gekrompen supermannen (overal in
het centrum van Bussum). De stickers
van dpg tref je aan in het INIT-pand.

Inzenders: Lucie van Seeters, Janet van
Toor, Jac’lin de Jong, Adriaan de Boer, Erik
van den Berg.


