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De favoriete foto van Peter van den Berg: op de middenstip van het Olympisch Stadion. Foto Wim Ruigrok

Twee dagen voor zĳn overlĳden werd
er nog ingebroken in de woning van
Peter van den Berg aan de Wees-

perzĳde. Het pand werd al maanden inten-
sief gerenoveerd. De begane grond was
leeg. Boven stond de inventaris opgesla-
gen. Peter zelf logeerde al die tĳd elders bĳ
vrienden. Inbrekers wisten de sleutels te
vinden die de aannemer in een stalen kastje
aan de gevel had gelegd. Peter zelf heeft er
niet meer van geweten, zĳn vrienden von-
den het beter te zwĳgen.

Hĳ had sedert anderhalf jaar nierkanker,
uitgezaaid naar de longen. Dit werd ont-
dekt in het AMC waar hĳ op een late
avond werd opgenomen met een gebroken
enkel, als gevolg van de val van een me-
troperron.

Het leek een tĳd goed te gaan, maar be-
gin november kwam bĳ hem een hersentu-
mor aan het licht. Op 23 november liet hĳ
Victor Lebesque weten: ‘Het gaat zeer
slecht. Einde der tĳden dient zich aan’.

Dat einde kwam op dinsdag 27 december
in het Antoni van Leeuwenhoekzieken-
huis. Hĳ was 76 jaar. De laatste maanden
werd hĳ verzorgd door vrienden in Die-
men.

Peter kwam in februari 1980 bĳ de krant,
redactie Binnenland. Tot zĳn vreugde
want hĳ had het eerder geprobeerd en was
afgewezen. Hĳ bleek een zorgvuldige
eindredacteur te zĳn met groot gevoel voor
taal - en een geheel eigen spraakgebruik.
Een maand later viel hĳ als verslaggever
met zĳn neus in de boter. Krakersrellen in
de Vondelstraat.

In 2020 schreef hĳ zĳn herinneringen in
de Volksknar:

‘Op deze zaterdag is een groot deel van
de Volkskrant-redactie in de middag al
weer bĳeen. Dit keer in de Balie. Hoofdre-
dacteur Jan van der Pluĳm viert zĳn ver-
jaardag - hĳ zou nu in 2020, honderd jaar
zĳn geworden. De stemming laat zich om-
schrĳven als uitgelaten, totdat er een tele-
foontje komt van Victor Lebesque die

dienst doet op de krant. Er moet verster-
king komen bĳ de Vondelstraat, meldt hĳ,
er worden overal barricades opgeworpen
met straattegels en verkeersborden. Het
loopt uit de hand, is zĳn inschatting. Ik
meld me als vrĳwilliger en verlaat met eni-
ge spĳt de verjaardag.’

En: ‘Zo lĳkt het te zĳn op maandagmor-
gen 3 maart tegen een uur of vĳf in de
nacht. Juist als ik na een drukke nacht mĳ
te ruste wil leggen - er gebeurt waarschĳn-
lĳk nu toch niks meer - gaat de telefoon.
Verslaggever Theo Temmink aan het toe-
stel. ‘Het gaat gebeuren,’ meldt hĳ. ‘De
Mobiele Eenheid is op weg. Ga maar weer
op pad.

‘Een kwartier later rollen de rupsvoertui-
gen, tanks, over de Stadhouderskade
richting Vondelstraat. Een ratelend, in-
dringend geluid verdrĳft de stilte van de
nacht. Barricades worden weggeschoven,
tanks nemen met gemak metershoge ver-
sperringen van bouwketens en straattegels,
een dragline wordt aan de kant gezet.

Journalist met geheel eigen humor
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Net als het tegen een uur of zeven
langzaamaan licht wordt, is de belangrĳke
verkeersader van zuid naar west weer vrĳ.
Onder de brug in het Vondelpark kwette-
ren vogels een lentelied, daarboven hangt
een walm van rook - en een gigantische
kater.

‘Zoiets had allemaal in de krant kunnen
staan op dinsdag 4 maart, keurig, zoals het
hoort op de dag na de ontruiming. Maar er
is niets van terug te vinden. Op maandag-
avond 3 maart tegen tien uur legden grafici
en drukkers het werk neer, als onderdeel
van de grote FNV-demonstratie op dins-
dag tegen het bezuinigingsbeleid van het
kabinet Van Agt-Wiegel.’

Bĳ de rellen tĳdens de kroning van Bea-
trix stelde hĳ zich op in Peek & Cloppen-
burg, met aan de ene kant zicht op de Dam,
andere kant op het Rokin.

Ook hierover schreef hĳ smakelĳk in de
Volksknar.

Een fragment: ‘Geen idee hoe ik rond een
uur of zes in de namiddag vanaf de Dam
terug ben gekomen op de krant in de Wi-
bautstraat. Over het Rokin was geen optie;
afgegrendeld, zware schermutselingen tus-
sen ME en opstandelingen, de Nieuwe-
zĳds was evenmin een mogelĳkheid, dus
het moet toch een uitweg zĳn geweest via
de Damstraat en de Oude Hoogstraat
richting Waterlooplein en vandaaruit via
de Weesperstraat naar de Wibautstraat.
Daar maakten we in de avond een krantje,
wellicht een van de meest bekritiseerde
edities uit de geschiedenis van de Volks-
krant. Het was misschien iets plus trop: het
commentaar, een Opland met de nieuwe
koningin Beatrix met een SS-helm op, een
nogal kritisch verslag vanuit de Nieuwe
Kerk. De openingskop loog er niet om.
‘Rellen overschaduwen inhuldiging.’ Ook
op de krant bleef het die avond nog rede-
lĳk lang onrustig.’

Sindsdien was een van zĳn gevleugelde
uitroepen: ‘Hier spreekt de politie. Geweld
zal worden gebruikt. ME voorwaarts!’

Na Binnenland werd Peter stadsverslag-
gever en nog later verhuisde hĳ naar SER
waar hĳ een eigen consumentenrubriek
Niche ging beheren.

Jan van Capel meldt: ‘Bĳ het zoeken op in-
ternet kom je als eerste tegen: ‘Peter van den
Berg, reporter Volksknar, ervaring: reporter/
redacteur de Volkskrant 1980 tot 2007’. Pe-
ter ten voeten uit, altĳd een grapje.

‘Peter had al krantenervaring achter de
rug bĳ Trouw. Hĳ hoefde alleen maar de
Wibautstraat over te steken om van Christe-
lĳke sferen onder Roomsch bewind te be-
landen. Op enig geloofsmatig gedrag heb ik
hem overigens nooit kunnen betrappen. Hĳ
geloofde meer in Blauw-Wit. Op feestjes,
recepties en gewoon bĳ Hesp hebben we
hem als de uren vorderden en de drank in de
man was, wel honderd keer het clublied van
deze oude Amsterdamse vereniging horen
zingen: Er is een club dat is Blauw-Wit, dat
is een club waar pit in zit, de club van het
stadion, kwam, zag en overwon.

‘Peter had meer tradities. Van Trouw had
hĳ de gewoonte meegenomen om in de
nachtdienst een weddenschap te organise-

ren over het aantal graden dat bĳ de
aanvang van Met het oog op morgen werd
genoemd (‘buiten is het x graden, binnen
zit y’). Dan klonk om kwart voor elf over
de redactie: ‘Hoeveel graden? Kon je bĳ
Peter een gulden inleveren en wie goed
had gegokt, won de pot.

Hĳ had meer standaardgrappen: tegen
half één schalde zĳn ‘Oraal’ over de redac-
tie waarna zĳn afdeling in de lift stapte op
weg naar de lunch. Steevast ook: ‘Hebt u
het makkelĳk kunnen vinden?’ als je ‘s
morgens op de redactie kwam, meteen ge-
volgd door ‘en, nog eng gedroomd van-
nacht?’ Ook: ‘Fles bĳ je?’

Peter gruwde van het gebruik van ‘ik’ in
een stuk. In de krant van 22 juni 1988 (na
de halve finale Nederland-Duitsland EK)
loste hĳ dat creatief op. ‘Een dronken
Amsterdammer schreeuwde vanaf het bal-
kon: Eindelĳk de moffen verslagen.’

Klopte. Het was de auteur, Peter zelf.

Bĳdragen: Jan van Capel, Victor Lebes-
que, Marcel van Lieshout, Gĳs van den
Heuvel, Ernst Clowting, Nico Goebert.
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De laatste keer

V oor mĳn 72ste verjaardag had ik een mooi cadeautje voor
mezelf bedacht. Een nacht in het Volkshotel – ‘met mĳn
eigen vrouw’, zou Peter van den Berg zeggen. Twee mooie

dagen in de hoofdstad – ‘van ons land’, zou Peter zeggen.
Inchecken tussen jong, hip volk bĳ de receptie. De stad in om

lekker te eten, op tĳd terug om nog een beetje te chillen in het
hotel. Rondhangen in de hal, je kon er in een kappersstoel gaan
zitten, sjoelen en darten tussen het internetten door. Vanaf de ze-
vende etage het prachtige uitzicht bekĳken dat in 29 jaar niet echt
veranderd leek. Maar ja, het was donker natuurlĳk.

Wakker worden op mĳn verjaardag, 10 april 2018, een mooie
voorjaarsdag. Na het Engelse ontbĳt wandelden we naar buiten,
op weg naar het Rĳksmuseum, om Marten en Oopjen voor de
eerste keer te zien.

We liepen richting de Weesperzĳde. Bĳ de brug over de Am-
stel, vlak bĳ zĳn huis, stond hĳ opeens voor me. Peter van den
Berg, een grote plastic zak in zĳn linkerhand.

‘Hé Johnny’, lachte hĳ. En toen: ‘Jĳ bent vandaag jarig.’
Peter was de liefste collega die ik ooit heb gehad. Altĳd belang-

stellend, nooit chagrĳnig. Vanaf de dag dat we kennismaakten
noemde hĳ me Johnny, naar mĳn beroemde voetballende achter-
neef. We kwamen er snel achter dat we van dezelfde jaargang,
1946, waren. Ik rekende hem voor dat ik op de honderdste dag
van dat jaar was geboren; sindsdien herinnerde hĳ me daar op ge-
zette tĳden aan. ‘Nog maar 25 dagen tot de honderdste dag, John-
ny.’

Die honderdste dag van 2018 was de laatste keer dat ik Peter
heb gezien.

Ik durf haast niet te bekennen dat ik zĳn verjaardag nooit heb
kunnen onthouden.

Martin Rep
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Specialisme

JOURNALISTEN heb je die zich vergissen in zichzelf. Dat zemenen deskundige te zĳn geworden. Omdat ze autoriteit
verwierven. Lezers en tv-kĳkers uiten bewondering voor de
verslaggever. Die dan zelf gaat geloven dat hĳ of zĳ alle ver-
stand heeft van waar hĳ of zĳ over schrĳft of vertelt.

Het kan zo een journalist overkomen dat hĳ of zĳ gevierd
wordt in gezelschap. En van de weeromstuit tegen collega’s
gaat praten alsof hĳ de baas is. Hĳ - het zĳn meestal mannen

die aan zelfoverschatting lĳden. Zo was er een culinair publi-
cist die als alleenheerser over de materie tekeer ging tegen
een paar vrouwelĳke collega’s over uiensnippers over haring.
Dat moet niet, schreeuwde hĳ, dat was vroeger, om de stank
van het bederf van de vis te camoufleren. Hĳ verbood het. De
vrouwen fluisterden, onhoorbaar voor de tiran: ‘Mogen we het
niet gewoon lekker vinden?’

Een andere, tikje bescheidener verslaggever, min of meer
gespecialiseerd in vis, was aanwezig bĳ de veiling van de eer-
ste nieuwe haring. Een beroemde tv-culinair zou de gebeur-
tenis openen met een praatje. Hĳ ontdekte de verslaggever,
schoot op hem af en vroeg: ‘Kan ik zeggen dat de haring pre-
cies goed is van vetgehalte?’

Wouter Klootwĳk

Collega Jan van Galen die na de

Volkskrant naar de omroep ging,

was wegens ziekte niet in staat zelf

iets te schrijven. Adriaan de Boer

had hem aan de telefoon over Pe-

ter van den Berg.

J AN VAN GALEN: ‘Sinds 1974, ons
eerste jaar op de School voor Jour-
nalistiek in Utrecht, vormden Peter

van den Berg, Wim de Hair en ik een
drie-eenheid. Peter was een leuke jongen,
een laatbloeier. Hĳ was iets van 27, hĳ
had in de detailhandel gezeten (zie kader).

‘Hĳ wilde een meeslepender bestaan, en
dat is best gelukt. Hĳ droeg een zieken-
fondsbrilletje, een kastanjebruine snor en
baard, een lange jas en een alpino. We
studeerden, debatteerden, aten samen en
gingen naar het café. We voelden ons
goed bĳ elkaar. We kwamen niet uit intel-
lectuele gezinnen, we wilden ontsnappen
aan de kleinburgerlĳkheid. Alles kon en
werd besproken.

‘Bĳ Trouw ging ons leven even hard
verder. Met gemengde gevoelens tĳdens
het ancien régime, we waren beslist niet
gristelĳk. Peter en Wim opteerden voor
bureauwerk, ik meer voor verslaggeverĳ.’

Jan vertrok in 1980 naar de Volkskrant,
Peter korte tĳd later. ‘Peter was wel een
brokkenpiloot. Om de haverklap tuimelde

hĳ van zĳn fiets en liep hĳ een hoofd-
wond op. Na een dronken rit vanuit Hesp
was hĳ een tĳd alleen te zien met zĳn al-
pinopet op vanwege de verse hechting.
Hĳ brak zĳn sleutelbeen toen hĳ op doel
moest staan bĳ een voetbaltoernooi tussen
Trouw, Parool en de Volkskrant. We ke-
ken in 1978 bĳ mĳ thuis op de bank naar
de WK-finale tegen Argentinië. In de
laatste minuut schiet Rensenbrink op de
paal. Peter roept ‘neen’, springt op, en
stort kermend ineen. Kuitbeen gebroken,
de zoveelste botbreuk.

‘Naast al zĳn joie de vivre had hĳ een
trieste ondertoon in zĳn leven. Hĳ keek
een beetje op tegen mensen die hĳ be-
wonderde, die ‘boven hem stonden’. Hĳ
voelde zich niet altĳd gewaardeerd. Hĳ
had het er ook moeilĳk mee dat hĳ zo
lang geen verkering kreeg, het lukte hem
niet, toch een warme kerel met humor.

Op zĳn vĳftigste lukte het wel: Anne-
miek Deuling, secretaresse van de uitge-
ver Harry Smeets, werd zĳn ‘verloofde’
tot zĳ in 2003 trouwden. Annemiek over-
leed in 2018. Het was een dreun voor Pe-
ter, zonder zĳn ‘Miekje’ viel het leven
hem zwaar. Haar dood heeft hem zeer
aangegrepen.

‘Om te overleven gold zeker voor hem
dat Humor ist wenn man trotzdem lacht.
Hĳ kon goed beschouwen en had een he-
kel aan dramatisch doen.’

Na een smak in metrostation Wibaut-
straat werd bĳ het onderzoek naast een
gecompliceerde enkelbreuk ook kanker
vastgesteld. ‘Toen eenmaal duidelĳk was
dat hĳ in het gunstigste geval nog vĳf jaar
had, was het meteen relativeren en knalde
hĳ er een, twee oneliners overheen.

‘Peter was one of a kind. Ik ga hem
enorm missen.’

Adriaan de Boer

The English Hatter, een familiebedrĳf
gespecialiseerd in klassieke Engelse
herenmode en accessoires, zit sinds 1935
in een smal pand aan de Heiligeweg. Be-
gin jaren zeventig werkte Peter van den
Berg er met groeiende weerzin.

We spraken over gesmoorde carrières.
Ik meende saai te zĳn met elf maanden
Wisselarbitrage op het hoofdkantoor van
de Amsterdamsche Bank. Peter ging er
overheen. Met het diploma van een mid-
delbare textielopleiding op zak wachtten
hem een toonbank en klanten voor een
zĳden stropdas, lamswollen trui, bretels,
manchetknopen, mouwophouders.

Een vrouw die op haar echtgenoot
wees: ‘Hĳ wil een hoed.’

Soms werd het hem te veel. Dan beze-
gelde hĳ een aankoop door de hoed
‘even bĳ te stomen’. Ongezien stond hĳ
uit frustratie eerst even op te bol te stam-
pen.

AdB

Peter van den Berg, brokkenpiloot
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Oud-adjunct Bert Vuĳsje rea-
geert op de opmerkingen van
Jan van Capel over de ‘Marok-
kanen-cartoon’ van Jos Colli-
gnon.

Ik kan bevestigen wat Jan van Capel
schreef in de vorige Volksknar. In
vroegere Volkskrant-dagen werden de

cartoons wel degelĳk vooraf beoordeeld
door het avonddienstdoende lid van de
hoofdredactie.

Opland werd daarvan meer dan eens het
slachtoffer. Hĳ had bĳvoorbeeld de ge-
woonte om op Goede Vrĳdag een teke-
ning in te leveren die varieerde op de
kruisiging van Jezus Christus. Het was
vóór mĳn periode in de hoofdredactie dat
hĳ de Israëlische minister van Defensie
Ariel Sharon afbeeldde, druk bezig een
Palestĳn aan het kruis te nagelen. Als ik
mĳ het verhaal goed herinner, was het
Jan Blokker die besloot de tekening te
weigeren.

In mĳn tĳd maakte ik een tweede geval
mee. Er was een nieuwe voorzitter van de
NOS benoemd of voorgedragen. Zĳn
naam is mĳ ontschoten, maar het was een
CDA’er zonder enige kennis van de om-
roep, dus er werd flink geprotesteerd. Op-
land kwam een tekening brengen waarop
de man zĳn intrede in Hilversum deed on-

der het spreken van de woorden: ‘Ik ben
de nieuwe Verwalter.’ (Zaakwaarnemer
voor de Duitsers in Nederland, red.)

Harry Lockefeer had die avond dienst,
meen ik, en deze toespeling op 1940-‘45
was hem te veel. Opland werd naar huis
gestuurd, maar hĳ kwam de zaterdag erop
terug met een nieuwe cartoon over het-
zelfde onderwerp, nu met de hoofdper-
soon in militair tenue als de Duitse keizer
Wilhelm II. De Tweede Wereldoorlog
was taboe, de Eerste Wereldoorlog niet,
dus die tekening haalde de krant.

Zelf bewaar ik een levendige herinne-
ring aan een column die ik in de avond-
dienst moest beoordelen. Maaike Helder,
een van de latere gedaantes van Hugo

Brandt Corstius, schreef een keer over een
ruzie die was ontstaan tussen Willem van
Hanegem en Marga van Praag, en duidde
de hoofdpersonen daarin aan als de
Kromme en de Neus.

Dat leek mĳ sowieso al geen smaakvolle
terminologie, maar bovendien had Marga
mĳ niet zo lang daarvoor een verhaal ver-
teld over haar vader, de populaire zanger
Max van Praag. Die was op een VARA-
tournee waarbĳ conferencier Cees de
Lange de aankondigingen deed. Op een
avond sprak De Lange de zaal toe: ‘En nu
komt er een zanger die zo beroemd is dat
er maar liefst twee plaatsen naar hem zĳn
vernoemd: Praag en Terneuzen.’

Vervolgens zag het publiek niemand op
het podium verschĳnen, maar er klonk
wel lawaai van achter de coulissen. Daar
was Max van Praag Cees de Lange te lĳf
gegaan: ‘In 1945 heb ik mĳ voorgenomen
zoiets nooit meer te pikken!’

Met een enigszins bezwaard gemoed
belde ik die avond Hugo Brandt Corstius
om hem te vertellen waarom ik grote
moeite had met zĳn column. Ik verwacht-
te een tirade over schandelĳke censuur,
maar in plaats daarvan riep Hugo: ‘O he-
mel, daar heb ik helemaal niet aan ge-
dacht. Laat de Dictafoon mĳ over twintig
minuten nog een keer bellen.’

Zo gezegd zo gedaan en Hugo dicteerde
een gloednieuwe column over een totaal
ander onderwerp.

Bert Vuĳsje

Opland (Rob Wout) Foto Wim Ruigrok

Hoe ver gaat een cartoonist/columnist?

Bĳna een jaar werd er on-
der de grond gewerkt, maar
sinds enkele maanden komt
er tekening in de bouw van
het nieuwe hoofdkantoor
van DPG Media.
Drie rode torenkranen
draaien hun rondjes boven
de plek waar in 2024 me-
dewerkers van DPG Media
kantoor houden op 44 dui-
zend vierkante meter
vloeroppervlak. De trap-
penhuizen zĳn zichtbaar.
Daartussen liggen al ver-
schillende vloeren. Het
wordt een bĳzonder ge-
bouw met veel hout voor
de duurzaamheid. Zeker
geen bankgebouw, zoals
opperchef Chr. van Thillo
had verboden.
De bouw is elke dag te vol-
gen via de timeview.

Nieuwbouw DPG vordert boven de grond

https://dpgmedia.timeboxview.com/

