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Chef Foto Piet van der Vliet heeft op 
de Fotokina in Duitsland zijn voet ver-
stuikt en meldt zich na terugkeer ziek. 
Adjunct Jan Damen is onverbiddelijk: 
‘Wie van Keulen naar Amstelveen kan 
rijden, kan vanuit Amstelveen ook naar 
de krant komen.’

Inzendingen: volksknar@gmail.com

Krant zwaait drie redacteuren uit
Broer Scholtens, volgens Pieter Broer-
tjes ‘de man die de Nederlandse we-
tenschap de volwassen pers gaf die zij 
verdient’, neemt op woensdag 1 juli af-
scheid van de Volkskrant. Tegelijk gaan 
Eric van den Berg (Reizen) en Henrico 
Prins (Eindredactie) naar elders. Hun 
afscheid wordt gevierd in het koffie-
huis KHL aan de Oostelijke Handels-
kade 44, van 17.30 tot 20 uur.

De generatie ouweknarren kent Broer 
Scholtens als een bescheiden collega met 

een geweldige en gedegen kennis, ooit 
gepromoveerd op batterijen. De uitnodi-
ging voor het afscheid vermeldt dat ‘hij 
schreef over alles, van de ontplofte kern-
reactor in Tsjernobyl tot de Shell-nacht-
merrie van de Brent  Spar, van hart- en 
vaatziekten tot het elekronisch patiënten-
dossier en stamcellen.’ Windmolens, rim-
pelcrèmes, zonnecellen, space shuttles, 
probiotica, Broer Scholtens ging geen 
onderwerp uit de weg.

Eric van den Berg schreef de laatste ja-
ren over ‘alles wat ver weg is’ blijkens de 

uitnodiging. Twintig jaar geleden begon 
hij bij Economie, hij schreef onder andere 
over ontluikende armoede in Nederland. 
De laatste tijd zat hij bij Reizen. Hij gaat 
verder als freelancer.

Henrico Prins schreef minder. Dertien 
jaar geleden begon hij bij Dag in Dag uit. 
Later ging hij naar de centrale nieuws-
dienst en legde zich toe op multimedia. 
Hij eindigt als coördinator centrale eind-
redactie. Reden van vertrek? ‘Volgende 
maand verhuis ik met mijn gezin naar 
Nieuw-Zeeland’, meldt hij droogjes.

‘Even hout halen’ met Harry Rodenburg
Economie-redacteur Peter van Bakkum 
gebruikte nogal eens de uitdrukking: 
‘Even een bos hout halen’. We dachten al-
lemaal dat het over Hesp ging, maar de 
feiten liggen anders. Jan van Capel ont-
hult, na een persoonlijke toertocht op de 
fiets.

Onlangs op weg naar het dorpje 
Beesel in Limburg een speciaal 
bochtje gefietst via Houthalen in 

Noordoost-België. Ter herinnering aan 
Harry Rodenburg. Het was in mei tien 
jaar geleden dat deze legendarische col-
lega in een verpleeghuis in Alkmaar 
overleed, 68 jaar oud. 
Waarom Houthalen? De jongere (intus-
sen oudere) collega’s bij de financiële 
redactie die in de jaren zeventig/tachtig 
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selden nog vele jaren berichten en tele-
foontjes uit in de geest van: ‘Gaan we 
nog hout halen?’ En dat kwam dus door 
Harry. 
Nadat hij was gescheiden van zijn prach-
tige vrouw Erie (voor mij in die tijd Mrs. 
Robinson uit de film The Graduate), 
verhuisde Harry met zijn nieuwe echt-
genote van het ene huis naar het andere. 

Van een kleine etage in de 
Blankenstraat in Amsterdam 
via een nieuwbouwhuis De 
Rijp, een arbeidershuisje in 
Lutjewinkel, een bungalow 
in Heerhugowaard, een ta-
melijke villa in Bussum naar 
een dijkhuisje aan de Vecht in 
Nederhorst ten Berg. 
Altijd had Harry dus wel wat 
te timmeren of te schilderen 
in zijn nieuwe woning. Op de 
hoek van de Oosterparkstraat, 
vlak bij de Wibautstraat, 
was zo’n ouderwetse doe-het-
zelf-zaak waar je alles kon 
kopen voor de klusser. Zodra 
tegen zes uur de kopij voor de 
komende dag zo’n beetje on-
der controle was, trok Harry 
zijn altijd grijze regenjas aan 
met de mededeling: ‘Ik moet 
nog even hout halen, gaat er 
iemand mee?’ Hij sloeg dan 
wat spullen in (verf, spijkers, 
een kraan, een paar plankjes) 
en veronderstelde vervolgens dat er wel 
een file zou staan en dat we beter nog 
even bij Hesp langs zouden kunnen gaan 
om te wachten tot het wat rustiger zou 
worden op de weg. Zodoende belandden 
wij al te regelmatig aan ons vaste tafeltje 
achter de zijdeur in het stamcafé.
Hout halen dus

Wilde jongen
Harry Rodenburg kwam in 1957 bij de 
krant. Bij de gouden ploeg van de finan-
ciële redactie (Jan Damen, Ruud Hore-
man, Wim de Valk, Aad Meij). En hij 
was er de wilde jongen. De newsgetter. 

Hij deed onder meer de Lockheed-affaire 
rond prins Bernhard, schreef over allerlei 
financiële schandalen, struinde de effec-
tenbeurs af om bij de handelaren nieuw-
tjes te scoren, had primeurs waar je later 
nooit meer iets over hoorde, en liep over 
van de sterke verhalen. 
Voor ons jongeren een held, voor veel 
ervaren collega’s een vrolijke Frans 
die je met een grote korrel zout moest 
nemen. Hij bleef bijna twintig jaar bij 
Financiën. Toen werd hem gevraagd zijn 
grote ervaring in te zetten als coördinator 
op de eindredactie binnenland. Dat hield 
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Dank voor de toezending van de laatste 
twee afleveringen van de Volksknar. Had 
het je al eerder eens een keer willen vra-
gen nadat ik via Rolf Bos een aflevering 
over het PCM-gedoe had gelezen. Maar 
nu kreeg ik toevallig Maria Hendriks in 
Peking aan de lijn die bij mijn collega 
Bettine Vriesekoop logeerde. Zo kwam de 
Volksknar ter sprake. Informatief blaadje, 
kan niet anders zeggen. 
Godzijdank val ik nog niet binnen de 
strikte gepensioneerdentermen, niettemin 
blij dat je me op de lijst hebt gezet, want 
ik voel me uiteraard nog steeds verbon-
den met een aantal generaties Volks-
krantredacteuren.
Mijn standplaats is tegenwoordig Sjang-
hai, mijn vierde correspondentschap en 
weer een geheel nieuw avontuur. China 
bevalt uitstekend, hoewel bepaald niet 

eenvoudig. En dat vindt ook mijn vrouw 
Willemijn (vroeger telefoniste bij de Volks-
krant - Red.), die na vier jaar Midden-
Oosten schoon genoeg had van Israël en 
mijn tochten naar de Gazastrook. 
België, de VS en Israël/Palestina waren 
achteraf gezien ‘eitjes’ vergeleken met dit 
mega-land. Mag gelukkig veel reizen en 
dat is erg makkelijk geworden sinds alle 
restricties voor buitenlandse correspon-

denten zijn opgeheven. Reizen in China 
is eigenlijk net zo makkelijk geworden als 
in de VS. 
De moeilijkheidsgraad schuilt in de taal 
en vooral in het vinden van de juiste in-
formatie en personen.

NRC Handelsblad is in vele opzichten een 
topkrant om voor te werken als buiten-
lands correspondent in een ingewikkeld 
land. Het accent ligt meer op achtergron-
den en reportages dan hijgerig persbu-
reautje spelen. 
Het buitenlandse net is een van de speer-
punten: de halve hoofdredactie en de 
voltallige  leiding van buitenland bestaat 
uit ex-correspondenten, kortom ik voel 
me daar na allerlei omzwervingen in het 
management erg thuis. 

Oscar Garschagen

hij net een jaar vol. In 1978 maakte hij 
de overstap naar de KRO-radio als chef 
informatieve programma’s.
Elke vrijdagmiddag trad hij hoogstper-
soonlijk op in het live-programma Op 
de Valreep van Aad van den Heuvel 
en Maartje van Weegen. Hij bleek ook 
daar nooit om een mening verlegen te 
zitten. Of het ging over abortus of het 
bouwen van duikboten, Harry draaide 
overal wel een punt aan. In 1988 ging 
hij met vut.

Zonnige kant 
Harry was een en al optimistisme. Hij 
zag altijd de zonnige kant. Neem zijn 
auto’s. Of hij nu reed in een Lancia 
(wat een geluidje!), een Citroën DS 
(wat een ruimte!), een plastic jeep van 
het merk Mehari (kun je met een hand 
optillen!), een oude NSU-bestelwagen 
(handig voor de klussen, kan tegen een 
krasje!), altijd was het zijn beste en han-
digste auto ooit. In zijn laatste wagentje, 
een lage, vuurrode Triumph met open 
dak die naast zijn huisje in Nederhorst 
ten Berg stond. Hierin reed vooral zijn 
oudste dochter rond. Met wapperende 
blonde haren langs de Vecht. Harry: 
‘Mooi toch!’ 
Ook met zijn huizen had hij het altijd 
bijzonder getroffen. De Rijp: ‘Als de 
nieuwe weg klaar is, ben in een kwartier-
tje op de Wibautstraat.’ Lutjewinkel: ‘Als 
ik op het dak sta, kan ik de duinen zien.’ 
Heerhugowaard: ‘Alles op de begane 
grond. Hier kan ik oud worden. Bussum 
(hij werkte toen al bij de KRO): ‘Kan 
naar mijn werk fietsen, als ik zou wil-
len.’ Nederhorst ten Berg: ‘Als ik met 
pensioen ben, ga ik in de Vecht een boot 
bouwen.’  
Zijn piano ging mee naar al zijn huizen. 
Harry speelde niet onverdienstelijk. Alles 

uit het hoofd. Zijn laatste dijkhuisje was 
evenwel te klein voor zo’n groot instru-
ment. Geen nood, Harry schafte een soort 
keyboard aan en demonstreerde vol en-
thousiasme alle klanken die hij eruit kon 
halen. ‘Hoor eens: trompet!’ 
En sociaal was hij dik in orde. Harry or-
ganiseerde regelmatig autorally‘s voor 
het gehele personeel, niet alleen voor de 
redactie, maar ook voor de boekhouding 
en de grafici. Met daarna afsluiting en 
broederlijk feest in de kelder van de Am-
stel Brouwerij. Hij speelde ook elk jaar 
voor Sinterklaas.

Mahjong
Kort nadat hij was toegetreden tot de 
redactie Binnenland, kwam hij aansjou-
wen met een voor ons nieuw spel: mah-
jong. Na het sluiten van de krant werd 
een tafel ingeruimd voor dit beroemde 

Chinese spel. Weer eens wat anders dan 
klaverjassen, vond Harry. Toen hij naar 
de KRO vertrok, was het ook voorbij met 
het mahjongen op de redactie.    
Hij begon al vroeg te kwakkelen met zijn 
gezondheid. Er werd in die jaren flink 
gedronken en gerookt op de krant en 
in de kroeg. En Harry deed ook wat dit 
betreft voor niemand onder. Rond zijn 
veertigste kreeg hij al wat adviezen van 
de huisarts. Minder roken en liefst even 
geen alcohol.
Geen nood. De gebroeders Hesp sloegen 
speciaal voor hem flesjes alcoholarm bier 
in. De naam weet ik niet meer, maar het 
was nog voor het Bückler-debacle. Zie 
Harry nog de eerste slok nemen. Hij likte 
zijn lippen af: joh wat lekker, ook een 
slokje? 
Na vijf dagen bestelde Harry toch maar 
weer een normaal glas Amstel. De oude 
obers van Hesp (Martin en Hans) zijn 
deze alcoholarme periode ook nooit 
vergeten. De overgebleven flesjes za-
ten tegen het eind van het jaar in hun 
Kerstpakket. De verre van behoeftige 
gebroeders Hesp hielden niet van geld-
verspillen. 
Ik heb Harry jammer genoeg uit het oog 
verloren. Nadat ik een keer in de jaren 
negentig langs ben gefietst in Nederhorst 
ten Berg, heb ik hem niet meer gezien of 
gesproken. 
Heb achteraf van Erie, die hem nog 
regelmatig heeft opgezocht in het 
verpleeghuis, begrepen dat het met zijn 
gezondheid van kwaad tot erger ging. 
Vooral gebrek aan lucht als gevolg van 
slecht werkende longen. Harry werd op 
verzoek van de familie zonder publiek 
gecremeerd.  
Ik zal wel nooit meer in Houthalen ko-
men.

Jan van Capel
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De Hel van Waarland:
zeker 25 deelnemers
Er is nog plek voor enkele getrainde 
fietsers in de groep die zaterdag door 
het Noord-Hollandse landschap trekt. 
De Hel van Waarland kan minstens 
vijfentwintig deelnemers verwachten. 
De route van 120 kilometer is dezelfde 
als vorige keren en het weer belooft 
redelijk tot goed te worden. 

De snelheid wordt naar verwachting 
binnen de perken gehouden ‘zodat 
niemand uitgeput binnen hoeft te ko-
men’.

‘Als iedere deelnemer zich nu ook 
nog hult in het nieuwe, blauwe Volks-
krant-shirt, kan het een levende recla-
mekaravaan worden’, merkt regelaar 
Bert Wagendorp op. De eerste oplage 
van 300 shirts werd gemakkelijk ver-
kocht.


