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Memo nummer 124 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant           e-mail: volksknar@gmail.com

9 september 2009

Blinde vink ziet 
ze graag vliegen

Gabriël Smit, kunstredacteur en zeer 
katholiek, liep (medio jaren zestig) over 
de redactie te ijsberen. Het was vlak voor 
Pasen en hij kon geen begin vinden voor 
het traditionele, stichtelijke gedicht op 
de voorpagina van de Paaskrant. 
Chef Stad Jan Heinemans: ‘Schrijf maar 
op, Gab: Iene miene mo,  het is weer 
mis op ‘t Loo.’

Inzendingen aan: volksknar@gmail.com

Weert Schenk, hoofdinspecteur
‘Ik ga helpen Nederland veiliger te ma-
ken’. Zo vat Weert Schenk (55) schert-
send samen wat zijn nieuwe functie 
wordt. Na vijfendertig jaar journalis-
tiek, waarvan negentien jaar de Volks-
krant, is hij overgestapt naar de Natio-
nale Recherche. ‘Een unieke overstap’, 
stelt hij zelf vast. ‘Collega’s zijn wel 
eens overgestapt naar de voorlichting 
van de politie, maar nog nooit naar een 
baan als politieman.’ Weert Schenk 
is bij de recherche ‘ingeschaald’ als 
hoofdinspecteur. 
Op 1 september is hij begonnen.

‘Ik was nog niet uitgekeken op de jour-
nalistiek’, verklaart hij de dag ervoor. 
‘Maar ik wilde vooral die andere wereld 
wel eens van binnen bekijken. Recher-
chewerk heeft me altijd wel interessant 
en spannend geleken, maar voor mij ging 
er eigenlijk niets boven de journalistiek. 
Mijn dokter zei eens tegen mij: ‘Als we 
jou open snijden, loopt er eerst inkt uit 
en dan vinden we een krant’. Zo voelt het 
nog steeds.’

Heftige tijd
Het voorspel voor zijn huidige baan 

lag in zijn werk als politieverslaggever. 
‘Het was een idee van chef verslaggeverij 
Remco Meijer. Ik had als verslaggever in 
Amsterdam een heftige tijd meegemaakt 
met onder andere de oorlog tussen taxi-
bedrijven. Ik had het wel gehad met dat 
tuig. Toen opperde Remco Meijer het 
idee om de andere kant te gaan volgen. 
Er waren maar weinig journalisten die 
precies wisten hoe de politie-organisatie 

in elkaar zat. Er waren daar bovendien 
allerlei dingen in beweging, beleidsma-
tig ook. Ik werd een van de weinigen die 
stelselmatig gingen volgen wat er bij de 
politie gebeurde. Ik was natuurlijk nog 
een klassieke verslaggever, voortdurend 
op straat met veel contacten. Vanaf het 
bureau, zoals tegenwoordig veel gebeurt, 
kan ik niet werken.’

Hoe kwam je aan die nieuwe baan?
‘Ze hebben me gevraagd. Ze hadden al 

het idee dat ik ook wel een goede recher-
cheur zou zijn. Ze hopen met het aantrek-
ken van mensen van buiten een frisse kijk 
op zaken te krijgen. Als journalist denk ik 
effectiever en efficiënter op een doel af te 
gaan. Bij mij geldt mijn levenservaring en 
mijn ervaring als onderzoeksjournalist. Ik 
neem mijn eigen persoon mee, en ik kan 
makkeijk contacten maken, mijn netwerk 
is heel groot.

‘De Nationale Recherche gaat een Team 
van de Toekomst formeren waar ik deel 
van uitmaak. Dat team gaat zich bijvoor-

beeld buigen over nieuwe opsporings-
methoden en zo. Ik denk dat er soepeler, 
minder formeel gewerkt kan worden.

‘Organiek kom ik te werken bij het 
Kwaliteitsbureau. Dat werkt samen met 
de afdelingen Opsporing. Informatie en 
Technische Expertise. Die vier chefs kun-
nen een beroep op mij doen voor allerlei 
klussen. Bijvoorbeeld als onderzoeken 
vast lopen: waar ligt dat aan. Een andere 
klus kan zijn het toegankelijker maken 
van dossiers voor  justitie en de recht-
bank.

‘Het zal voor mij ook een verrassing zijn 
waar ze me op zetten.’

Je mooiste tijd? 
‘Ik kijk terug op een mooie journalis-

tieke loopbaan, ook vroeger bij de GPD, 
het was nooit saai. Ik heb grote zaken 
onder handen gehad: de moord op Gerrit 
Jan Heijn, de ontvoering van Freddie Hei-
neken, de krakersrellen in Amsterdam, de 

‘Overstap uniek
van journalistiek 
naar politie’

‘Marc van den Eerenbeemt heeft me eens aan iemand voorgesteld als half rechercheur, half 
freefighter. Zo zie je maar: nu ben ik bij de politie en ik doe al zes jaar aan kickboksen.’

Zie verder pagina 2
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Hell’s Angels, de taxi-oorlog in Amster-
dam.

‘Voor de GPD heb ik ook veel gereisd, 
rampenjournalistiek gedaan, naar de 
overstromingen in Bangladesh, in Duits-
land de val van de Muur in 1989. Dat wa-
ren wel belevenissen. Mijn mooiste tijd 
bij de Volkskrant had ik vooral de laatste 
tien jaar, als politieverslaggever, maar 
daarvoor zeker ook als verslaggever Am-
sterdam, samen met Marc van den Broek. 
Met Marc heb ik fantastisch gewerkt, een 
geweldige collega.’

Hoe kijk je nu naar de krant? 
‘De Volkskrant is nog helemaal mijn 

krant. Maar wat ik zou willen, is dat de 
collega’s wat positiever ten opzichte van 
elkaar zouden staan. Ze spreken elkaar zo 
snel aan op wat er verkeerd gaat. Die hou-

ding werkt niet erg stimulerend.
‘En ik vrees dat er een zekere verschra-

ling aan de gang is. Vorig jaar heeft de 
hoofdredactie mijn portefeuille opge-
heven. Politie en criminaliteit zouden 
geen thema meer zijn voor de krant. Dat 
vond ik vreemd omdat juist op dat ge-
bied de concurrentie groot is en ik haalde 
veel eigen nieuws binnen. Maar de hoofd-
redactie vond dat het nieuws ook wel door 
de piketverslaggever kon worden gedaan.

‘Helemaal opgeheven is mijn porte-
feuille niet. Maar Noël van Bemmel staat 
nu voor de bijna onmogelijke opdracht 
om Defensie en Politie te combineren. 
Het opbouwen van netwerken op gebie-
den die geen raakvlak hebben met elkaar, 
is heel moeilijk. Eerst is Marc van den 
Eerenbeemt van de misdaad gehaald, nu 

Vervolg van pagina 1 Weert Schenk

Deze maand verschijnt het boek ‘Hoe ik 
vogels leerde kijken’ van Volkskrant-re-
dacteur en tv-criticus Jean-Pierre Geelen 
(1964). Volgens de uitgever ‘het lichtvoe-
tige relaas van een journalist die ontdekte 
dat hij decennia lang zelf als blinde vink 
door het leven is gegaan. Net zoals zijn 
collega van de krant, die zich opeens be-
smuikt realiseerde dat je je hele leven vo-
gels om je heen ziet vliegen, waarvan je 
op je vijftigste nog steeds geen idee hebt 
welke het zijn. 
Jacques de Jong legde aan Jean-Pierre 
een paar vragen voor.

Was of ben je een stadsjongen?
‘Ik woon al zo’n zestien jaar in Den 

Haag (temidden van opmerkelijk veel col-
lega’s). Bepaald geen opwindende stad, 
maar de liefde had me erheen gedreven. 
Zee, duinen en groen hebben mijn voge-
laarshart echter sneller doen kloppen. In 
de stad zitten vaak meer vogels dan op het 
platteland. Dit voorjaar galmde ‘s avonds 
het onheilspellende geluid van bosuilen 
door mijn straat. Midden in de stad.’

Wanneer drong de eerste echte vogel 
bij je door? Wat was het?

‘Toen ik mijn moeder eens vroeg waar-
om ze mij in godsnaam op mijn achtste 
met Sinterklaas een vogelboek (‘Vogels’ 
- soms is een goede titel het halve werk) 
cadeau had gedaan, zei ze stomverbaasd: 
‘Maar jongen, jij hebt altijd van vogels 
gehouden!’ Dat wist ik niet. Ik dacht dat 
mijn liefde was opgebloeid nadat ik op 
een bloedhete zomerdag een gewonde zil-
vermeeuw zag. Ik was toen 30. Het wit op 
zijn borst was witter dan sneeuw, en trof 

me als een bliksemflits. Als ik terugdenk, 
herinner ik me mijn eerste mus die ik ook 
echt Zag (met een hoofdletter): rond mijn 
negende, in de achtertuin. Saaie beestjes? 
Niet als je eens goed naar ze kijkt: die te-
kening, die kleuren. Zo ging het langzaam 
van kwaad tot erger.’ 

Ben je mogelijk zo’n birdwatcher die 
met z’n allen erop uit gaat? 
‘Allereerst: ik ben een heel beroerde vo-

gelaar. Ik zou wel eens anders wensen, 
maar ik vrees dat ik in de kern nogal een 
solist ben. De meeste vogels zie ik in mijn 
eentje. Soms sta ik op een strategische 
duintop naar de zomer- of wintertrek te 
kijken, tussen de ongeschoren jongens 

met groene parka’s, krentenbollen en 
telescopen. Lang niet altijd feest: er zit-
ten vreemde vogels tussen, met hun eigen 
taalgebruik, humor en afwijkingen. Maar 
je leert er wel van: bij het kleinste stipje 
in de verte roept er altijd wel een met ken-
nersoog: ‘Appel!’. Pardon? Ah, een ap-
pelvink. ‘Drie zangels zuid!’: zanglijsters 
dus, richting Hoek van Holland.
‘Maar de meeste magische momenten 

beleef ik in mijn eentje. Die ijsvogel op 
een tak, spartelend visje in zijn bek, vol in 
beeld van mijn kijker; een slechtvalk die 
de darmpjes uit een houtduif trekt - ik ben 
de regisseur en cameraman van mijn eigen 
EO-film, in een gedenkwaardige première 
met slechts één exclusieve gast.’ 

Is die collega die ook geen vogels kende, 
al bekeerd?

‘Na mijn beschroomde coming out in 
de krant dienden zich opmerkelijk veel 
collega’s aan die ook altijd al iets met 
vogels hadden. Latente vogelliefde - het 
hangt in de lucht. De man die mij op ze-
kere dag tegemoet liep onder de uitroep: 
‘Het gaat je toch ergeren op den duur, dat 
je een vogel ziet en maar niet weet wat dat 
is’, was Arno Haijtema. Op de Wadden ge-
weest, en als 50-jarige toch maar eens een 
vogelgidsje gekocht. Dat vond ik mooi: 
jarenlang fotoredacteur geweest, per dag 
duizenden beelden over de wereld voor-
bij zien trekken, en dan op latere leeftijd 
ontdekken dat je iets grandioos over het 
hoofd hebt gezien. 

‘Ik ben trouwens even vergeten of ik 
hem ooit verteld heb dat hem dat een 
plaats in de eh...eeuwigheid heeft opge-
leverd. Hierbij dan: Arno, je bestáát!’

wordt mijn portefeuille voor de helft op-
geheven: het zijn signalen dat de krant 
kwalitatief terugloopt.’

Jacques de Jong

Weert Schenk.         Foto Jacques de Jong

Televisie-criticus Jean-Pierre Geelen leeft zich uit in boek

Van blinde vink tot ‘birdwatcher’
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Campert
Wat een prachtig interview met Lisette 
Lewin in Volksknar nummer 123. Ook 
voor een jonge redacteur (1980) heerlijk 
om te lezen. 

Het herinnerde mij aan het volgende: Ter 
ere van van de laatste bijlage Intermezzo 
dit jaar vereerde Remco Campert de re-
dactie met een bezoek. Het bracht wat 
onrust bij de deadline en zorgde voor een 
boven gemiddelde hoeveelheid klein vuil 
in Intermezzo nr 6. Maar het was toch 
een memorabele middag.
Ik had hem opgewacht bij de tramhalte 
in de Czaar Peterstraat. Hij is een groot 
liefhebber van het openbaar vervoer ‘net 
als Henk Hofland’, volgens Campert. We 
liepen langs het enorme glazen paleis op 
de Jacob Bontiusplaats, naar de hoofdin-
gang, de roltrappen op, de lift in. 
In zijn hand hield hij een katoenen 
boodschappentas, gevuld met zijn column 
(handgetikt met rode inkt, en een enkele 
doorhaling) en zes pakjes Marlboro light.
Na drie glazen wijn kon hij de zucht tot 
roken niet meer bedwingen. Hij ging 
het rookhok in. Daar spraken we over 
de dood. Ik vertelde hem van de Volks-
knar over Michaël Zeeman. Die wilde hij 
dolgraag lezen. Ik heb het blad een dag 
later opgestuurd.
Zijn vraag is nu: kan hij de Volksknar niet 
elke keer ontvangen? ‘Het liefst op papier,’ 

vraagt hij. Dagelijks worstelt hij nog met 
zijn computer. 

Tjerk Gualthérie van Weezel

Van Vught
Weer een mooi exemplaar van ‘ons 
clubblad’  kwam vanmiddag van de pers 
rollen.
Echter een opmerking over de foto op 
pagina 3 bij het verhaal over Joop Smits. 
Volgens mij is de foto genomen bij het 
afscheid van Henny van Vught en niet bij 
het afscheid van Joop Smits. Het afscheid 
van Van Vught was in september 1987 
in de vergaderzaal op de tweede etage, 
tegen de achtergrond van stellingen met 
oude ingebonden kranten . Op de foto 
staat naast Van Vught zijn vrouw/vriendin 
waarmee hij ook nog wel op de krant 
kwam, samen met een klein hondje. Of 
Otto Spronk, toen de chef Documentatie 
daar blij mee was??? 

Erwin Horwitz

Onderkast
Inmiddels heb ik tot groot genoegen drie 
exemplaren van de Volksknar mogen 
ontvangen. 

Ik heb ook al een deel van de cd-rom 
met de eerste honderd exemplaren door-
genomen en me kostelijk vermaakt.
Ik verheug mij al weer op het volgende 
nummer. Deze prachtige Volkskrant-pen-
sionado-uitgave mag natuurlijk niet in 
mijn collectie ontbreken. 
En ja, ik verzamel nog steeds historische 
foto’s en bijzondere krantjes, dus...
In mijn collectie heb ik zelfs een aantal 
afleveringen van ons vroegere
redactionele binnenhuis-blaadje Onder-
kast, waarvan chef Kunst Godfried Bo-
mans destijds aan de wieg heeft gestaan.
Uit de overleveringen vernomen: de re-
dacteur die Onderkast samenstelde, 
moest wegens ruimtegebrek zijn bureau 
met iemand anders delen en hij heeft 
toen in een vlaag van woede het com-
plete archief en alle exemplaren van 
Onderkast vernietigd.
Daarmee was tegelijk een aardig deel 
van het oude, redactionele wel en wee 
verloren gegaan. 
Dat was ver voor mijn tijd, zoals je kan 
vermoeden. 
In ieder geval: zet voort deze prachtige 
uitgave van de Volksknar !!!

Otto Spronk

De Volkskrant laat zich zien in de Vuelta
Daar reden we, als waren we de snelste bezorgers van de Volks-
krant in Nederland. Links op het randje van het asfalt, langs 
duizenden toerfietsers die duizelig werden van al die blauwe 
truitjes die voorbij suisden. Kopmannen Tjerk Gualthérie van 
Weezel (Forum) en Pieter Klok (Economie) sleepten ons over 
de Drentse dreven naar een gemiddelde van 36 over de eerste 50 
kilometer naar Westerbork.

De Volkskrant had zaterdag 29 augustus officieel een tien-
mansploeg afgevaardigd naar de Toerversie van de Vuelta in 
Drente. Het was een rit over 120 kilometer van Assen naar As-
sen, met start en finish op het TT-circuit. We reden twee rondjes 
over het heilige macadam van de motoren. De toerrit bleek ten 
slotte 133 kilometer lang. 

Zelf bleken we ook niet erg goed in tellen. We stonden met elf 
man aan het vertrek. We hadden ons met tien man aangemeld - 
voor ontbijt en pastabuffet moesten we immers betalen.

Het was een fijne dag, met twee zware buien, maar de wind en 
de zon droogden ons wielergoed weer voldoende.

Voor Weert Schenk was het zijn laatste optreden als Volkskrant-

man. Hij verlaat de krant om 
voor de Nationale Recherche 
te gaan werken. Zijn onder-
zoeksgebied wordt doping, 
schat ik zo in. Mag ik de vol-
gende keer nog wel mee?, 
vroeg oud-amateurwielrenner 
Schenk. Dat mag, Weert, 
maar wel bij de groep blijven, 
spraken de organisatoren Bert 
Wagendorp en John Volkers 
streng.

Na Westerbork viel de Volks-
krant-trein uiteen. 

Harder dan 40 per uur door 
de wind scheuren viel voor 
een aantal Vk-mannen niet vol te houden. 

Waar waren trouwens de Vk-vrouwen?
John Volkers

Kop van het personeelsblad Onderkast uit 1957.          Collectie Otto Spronk


