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John Volkers. Foto Queester

JOHN VOLKERS was al met pensioen, maar nu de Olympi-
sche Spelen erop zitten, is het werk voor de Volkskrant echt
afgelopen. De Spelen deed hĳ nog op verzoek van de hoofdre-

dactie. Aan zoveel ervaring en zoveel kennis kon de krant niet voor-
bĳgaan: 44 jaar sportjournalistiek, waarvan 33 jaar voor de Volks-
krant, vanaf 1988. ‘Ik bleek moeilĳk te vervangen’, zegt hĳ enkele
dagen na terugkeer. ‘Natuurlĳk heb ik Tokio graag gedaan.’ Hĳ
stelt vast in die weken dik vĳftigduizend woorden te hebben getikt.

Vanaf 2000 dekte hĳ alle sporten uit de Olympische agenda. En
hĳ wilde overal bĳ zĳn. ‘Je kunt niet representatief schrĳven over
iets wat je niet zelf hebt meegemaakt’, zei hĳ twee jaar geleden te-
gen het blad Queester van de journalistenopleiding van de universi-
teit Leiden. ‘Dit vak beslaat je qua logistiek behoorlĳk. Je werkt
zeker 45 weekeinden per jaar en je bent je eigen producer. Je boekt
je eigen afspraken en reizen, en je maakt dat je verhaal een bepaalde
deadline haalt. Je wil echt ergens bĳ zĳn om het zelf te ervaren en
de emoties bĳ zowel publiek als de sporters te zien.’

‘Als sport geen emotie bĳ jou oproept, dan is de belangstelling er
ook niet. De één roept alleen maar “hoera!”, de ander stelt zichzelf
de vraag waarom hĳ blĳ is van binnen en schrĳft dat op. Dat laatste
is waar het voor een sportjournalist begint.’

Uit hetzelfde blad: ‘Als je een relatie hebt, is de tĳd die je met je
baan bezig bent, vaak onacceptabel voor een partner. In de jaren
negentig, toen de kinderen nog heel klein waren en mĳn vrouw
actief was als handbalster in de eredivisie, stond er veel druk op
mĳn afwezigheid. Toen bestonden Skype en Facetime ook nog
niet.’ Intussen is hĳ meer dan veertig jaar getrouwd, met Marion;
zĳn twee kinderen zĳn volwassen.

Stilzitten doet hĳ niet. ‘Ik heb twee boeken in de planning en ik
werk nog voor tĳdschrĳften als NLCoach, Sport&Strategie, Hand-
bal Magazine. Maar ik hoef niet meer elk weekeinde eropuit. Mis-
schien wel verstandig als je de 66 voorbĳ bent.’

Opvallend is zĳn fenomenale geheugen voor jaartallen, feiten en
cĳfers. ‘Ja’, zegt hĳ, ‘mĳn geheugen is fotografisch. Het is bĳ mĳ
gekoppeld aan jaartallen van de Olympische Spelen, zwemtoer-
nooien, wereldkampioenschappen voetbal. Ik kan heel veel data di-
rect ophoesten. Collega Willem Vissers en ik hebben eens samen
een sportquiz gewonnen, met zo’n grote voorsprong dat we beslo-
ten later niet meer mee te doen.’
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Willem Kuipers absent
Wegens gezondheidsredenen moet
Willem Kuipers verstek laten gaan.

Wĳ wensen hem spoedige beterschap.

Gerard van den Boomen overleden

Vorige week is
Gerard van den Boomen
overleden. 98 jaar
oud. Collega uit een
ver verleden maar
tot het eind betrok-
ken bij alles om zich
heen.
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John Volkers na Tokio echt weg bĳ de krant
Wandelende sportencyclopedie
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John Volkers met een official tĳdens handbalwedstrĳd. Foto Handbal Inside

A ls een soort van af-
scheid van al die olym-
pische jaren ging ik za-

terdagavond met collega’s
Rob Gollin en Klaas Jan van
der Weĳ naar het Olympisch
Stadion. Ik was in 1995 al
eens op die plek, maar toen
stond daar nog, vlak achter de
Keizerlĳke Tuinen, het oude
stadion, een betonnen bak,
met in de muur alle medaille-
winnaars van 1964 uitgehou-
wen. Met het vingertje er-
langs zag ik Geesink, Kok, de
wielrenners Zoet, Dolman,
Karstens en Pieterse en zo
meer.

Het stadion van toen is er
niet meer. Er is voor een mil-
jard een nieuwe sporttempel
gebouwd. Het zal voor altĳd
een bĳzondere plek worden
voor de Nederlandse sportge-
schiedenis. Hier won de natio-
nale atletiekploeg een sloot
medailles die alleen overtrof-
fen is in 1948, door het vier-
voudige Fanny Blankers-
Koengeweld.

Hier was het twee goud (bei-
de van Sifan Hassan), dan
twee zilver (meerkamper Vet-
ter en 4x400 ploeg bĳ de man-
nen) en drie brons (nog een
keer Hassan, Oosterweegel bĳ
de zevenkamp en het grote ta-
lent Femke Bol). Het zilver
van marathonloper Abdi Na-
geeye, de volgende ochtend,
werd gehaald in Sapporo, in
1972 de plaats waar Ard
Schenk met driemaal goud
eeuwige roem vergaarde (en

zĳn gouden medailles overi-
gens verpatste om een mooie
Amerikaanse auto te kopen).

Wie zaterdag de perstribune
betrad, zoals ik, was in elk ge-
val getuige van iets onwerke-
lĳks. Een Nederlands volks-
lied voor Sifan Hassan, haar
totale ineenstorting na de
finish, de uitputting voorbĳ,
een hitteklap noemde ze het.
De collega’s gingen naar de
mixed-zone in de buik van het
immense stadion. Ik kon blĳ-
ven zitten. Ik had geen directe
opdracht. Kĳken naar de vrou-
wen op de 4x 400 meter. Zes-
de plaats. Hoeven we niks aan
te doen, weet je dan. Zo werkt
dat bĳ een krant: keuzes, keu-
zes, keuzes.

Dan het slotnummer van ne-
gen dagen baanatletiek in To-
kio. De 4 maal 400 meter bĳ
de mannen. De Amerikanen
zullen die winnen, weet je na
al die jaren. Eitje. Nederland
begint met Liemarvin Boneva-
cia, mooie, uitbundige kerel,
met bril. Hĳ komt als vĳfde in
het gewoel bĳ de wissel, 45,02
seconden over die volle ronde,
de verzuring nabĳ, goed kĳken
of je maat klaar staat. Hĳ valt
voorover bĳ het overgeven
van de stok. Het loopt goed af.

Dan Terrence Agard die de
race van zĳn leven loopt
(43,76, de tweede split van het
hele veld). Nederland derde na
800 meter. Dan Tony van Die-
pen uit mĳn eigen Noord-Hol-
land, de kleinzoon van Peter
Winkel, atletiektrainer bĳ

Hera Heerhugowaard, een
Waarlander, bĳ wie ik vroeger
als 15-jarige al de Volkskrant
bezorgde. Het was bĳzonder
om daar nog even aan terug te
denken.
Tony is a chaser, zeiden de

mannen na afloop. Hĳ loopt
een deel van de achterstand op
Botswana in (44,28). En dan
komt Ramsey Angela, om de
1600 meter vol te maken. Hĳ
houdt de aandringende Belg
Kevin Borlee op afstand en
loopt in op de Botswanezen
(als dat het goede woord is).
Tien meter voor het einde - de
verzuring zit hem achter de
oren - heeft hĳ zĳn prooi te
pakken. Het wordt zilver. De
vrouwen van Nederland, de
vier maal vier, storten zich
van de tribune boven op de
kerels: het Team 400 heten ze
geloof ik.

Ik ga even bĳ het NOS-drie-
tal Leon Haan, Stefan Verheĳ
en Andy Houtkamp staan. Ze
deppen met handdoeken het
zweet van het hoofd. Van
warmte en verbazing. Ze kun-
nen hun ogen niet geloven.
Ook zĳ al niet. Het is de meest
verrassende Nederlandse me-
daille van de Spelen (tot de
andere ochtend Nageeye toe-
slaat). Ik zeg tegen de ervaren
mannen: één avond atletiek,
twee medailles - wie heeft
dat?

Jarenlang dacht ik atletiek te
gaan doen voor de Volkskrant.
Het kwam er steeds niet van.
Altĳd zat ik vast aan een

enorm sportpakket, waar ik
moeilĳk afscheid van kon ne-
men. Mĳn olympische erva-
ring op de atletiekbaan be-
stond uit de haast zwevende
Carl Lewis in 1984 de 4x100
zien afsluiten, de Canadese
krachtpatser Donovan Bailey
op de 100 meter in 1996 en uit
het te laat het atletiekstadion
binnenkomen in 1992, toen
Ellen van Langen het goud op
de 800 meter won.

Maar deze keer zat ik als een
vorst, eerste rĳ, en zag wat
lang voor onmogelĳk werd
geacht. Medaille 6 en 7 van de
Nederlandse atletiekploeg.
Hard werken beloond, kennis
van coaches benut, vreugde-
tranen geplengd. Veel mooier
einde van Olympische Spelen
(mĳn vĳftiende) kun je toch
niet hebben.

Vanmiddag toch nog maar
even naar handbal, voor het
definitieve afscheid.

John Volkers

Tĳdens de Spelen
hield John Volkers
een eigen blog bĳ
op Facebook.
Hieronder zĳn elfde
‘Telegram uit Tokio’.
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Kwaad
Verslaggever doet verslag van onderzoek door deskundi-
gen. Of van lui die deskundigheid veinzen. Maar het kan
dat een journalist zelf iets beproeft om over bevindingen
door te vertellen. Over de wegligging van een bakfiets.
Hĳ of zĳ jaagt hem zelf door de bocht om achteraf te kun-
nen opmerken dat een helm op beter was geweest.

Niet altĳd is een producent of een handelshuis blĳ met
een verslag in de krant van een testresultaat dat het pro-
duct de hemel in zingt.

Keukenmessen. Vaak duur en indrukwekkend, maar beter geschikt
als schroevendraaier dan om je mee te scheren. Jazeker, verslaggever
heeft zich geschoren met een voortreffelĳk keukenmes. Het was heel
goed geslepen. Je zou haast zeggen: scherp.

Verslaggever ontdekte een onooglĳk, op kinderspeelgoed lĳkend
messenslĳpertje uit Japan dat werkt zonder stroom, met kleine harde
‘molensteentjes’ die ronddraaien in een bakje water als een mes tus-
sen de steentjes door wordt getrokken. Leverancier: een importeur
van dure Japanse keukenmessen die niet scherp blĳven en zich moei-
lĳk laten slĳpen.

Maar zĳn slĳpertje deed geweldig werk. Dat stond in de krant. En
wat denk je: importeur kwaad. Voorraadje slĳpertjes in één dag uit-
verkocht en het bleef maar bestellingen regenen. Verslaggever had
moeten waarschuwen, voorafgaand aan publicatie.

Wouter Klootwĳk

O P een warme zomerdag in 2009
ontwaarde ik langs de Kalfjeslaan
op de grens van Amsterdam en

Amstelveen Gerard van den Boomen.
Hĳ maakte een wandeling in zĳn buurt, ik
fietste een rondje voor m’n plezier en we
zochten beiden naar een schaduwrĳk
bankje om uit te rusten. We hadden geen
haast en maakten tĳd voor een mooi ge-
sprek. Over het leven, de politiek en vooral
over de krant. En ik dacht, je zal op die
leeftĳd (hĳ was toen 87) nog zo fit zĳn en
midden in het leven staan. En nu, ruim elf
jaar later, is Gerard overleden. Hĳ werd
98. In 2010 heb ik hem geïnterviewd.
Daaruit het volgende.

In 1948 kwam hĳ bĳ de Volkskrant, re-
dactie Binnenland, Buitenland. Van 1956
tot 1963 zwaaide hĳ de scepter op de krant
als chef Nacht, continu, onder hoofdredac-
teur Joop Lücker. ‘Als ik maar niet op
zondag hoef te werken, anders zitten mĳn
vrouw en kinderen ’s avonds alleen.’

Van den Boomen komt tĳdens ons ge-
sprek met een stroom van anekdotes. ‘Op
een avond stormde Lücker de redactiezaal
binnen. Hĳ had iets opgevangen over
spanningen rond Cuba.

‘Heren, hoe staat het in Cuba?’
Het nieuws was dat er Russische raketten

waren geplaatst. Lücker in alle staten: ‘De
Derde Wereldoorlog gaat beginnen!’ Her-
man van Wordragen aan het Buitenland-
bureau, lurkt aan zĳn pĳp: ‘Gelul.’

Lücker: ‘Wat vindt u daarvan, mĳnheer
Van de Boomen?’

‘Ik geloof dat mĳnheer Van Wordragen
een beetje gelĳk heeft.’ Lucker af.

Het was nog in de tĳd dat de Volkskrant
zich een katholiek dagblad noemde. Van
den Boomen: ‘De krant was puur katho-
liek, in handen van de KAB en via staat-
kundig hoofdredacteur Romme politiek

verbonden met de KVP. De bond wilde
nog wel eens lastig zĳn. Lücker ging elke
maand naar Utrecht om de bestuursver-
gadering bĳ te wonen. Ik moest ook mee.
Daar werd erover geklaagd dat in de krant
te weinig werd geschreven over wat de
bond allemaal presteerde. Toen heb ik
Lücker flink zien uithalen. ‘Heren we zĳn
een landelĳke krant en we kunnen geen
verslag doen van alle vergaderingen van
de bond!’

‘Nog eens de vakbond. Joop Middelhuis
werd als nieuwe voorzitter van de KAB
door Lücker rondgeleid op de krant. “Dit
is de chef Nacht: mĳnheer Van den Boo-
men. Hĳ is wel een beetje links.” Middel-
huis: “Dat komt goed uit, dat ben ik ook.”

In 1963 werd hĳ hoofdredacteur van het
katholieke weekblad De Linie, met de op-
dracht het blad om te vormen tot De Nieu-

we Linie.Van den Boomen, als progressie-
ve katholiek, deed zĳn best, maar het blad
ging in 1982 toch dramatisch ter ziele. La-
ter ging hĳ werken bĳ de KRO, weer later
bĳ de Radio Nieuwsdienst.

Na zĳn pensioen schreef hĳ het boek Ik
wil de kluts kwĳt, over zĳn dementerende
vrouw Grietje, die hĳ jarenlang verzorgde.
Daar kwam ook een tv-documentaire van.

Zĳn hobby was het schrĳven van hai-
ku’s. Bĳbelse boeken als Spreuken en de
profeet Jesaja zette hĳ om in haiku’s. Hĳ
publiceerde ze ook.

Nog maar enkele jaren geleden schreef
hĳ het boekje Voor altĳd waarin hĳ terug-
kĳkt op zĳn leven. Ook daarin laat hĳ zĳn
katholieke achtergrond blĳken: ‘Ik kan
niet niet-geloven.’

Jan van Capel

Gerard van den Boomen bĳ de drukpers aan de Wibautstraat bĳ het verschĳnen van
het eerste exemplaar van De Nieuw Linie (1963) . Foto Wim Ruigrok

Chef Nacht,maar nooit op zondag
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