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‘Een krant zonder geheugen is geen 
serieuze krant’, zegt Pieter Broertjes. 
‘Na het mooie boek van Frank van 
Vree over de roerige jaren vijftig, zestig 
en zeventig leek het mij een goed plan 
om de actuele verwikkelingen rond de 
Volkskrant in de laatste 25 jaar te laten 
optekenen en analyseren.’ 

De Volkskrant bestaat op 1 oktober 2011 
precies 90 jaar als dagblad. De krant is be-
gonnen op 2 oktober 1919 als weekblad 
voor de katholieke arbeidersbeweging. 
Al vanaf januari 1920 werd de verschij-
ningsfrequentie om de dag. Op 1 oktober 

1921 elke dag. Vandaar het 
initiatief voor een nieuw ge-
schiedenisboek.
De stichting de Volkskrant 

zag het als haar taak dit pro-
ject ten uitvoer te brengen. 
Daarvoor is ingeschakeld 
Annet Mooij, volgens Pieter 
‘een uiterst kundige histori-
ca, die deze belangrijke klus 
voorbeeldig zal klaren’.
Eerder verschenen De eman-

cipatie van een dagblad van Joan Hemels 
(geschiedenis tot 1980), De metamorfose 
van een dagblad van Frank van Vree (ge-
schiedenis tussen 1960 en 1982), en tus-
sendoor Krantebeest door Martin Sommer 
over oud-hoofdredacteur Joop Lücker.
 Het derde deel in de officiële geschie-

denis zal gaan over de periode 1980 tot 
2010. Annet Mooij (1961) is freelance 
onderzoeker en heeft zich onder andere 
beziggehouden met medisch-historische 
onderwerpen. 
Dit is haar eerste werk over persgeschie-

denis. Zij wordt daarin bij-
gestaan door een commissie 
met Paul van der Heijden 
(rector magnificus en be-
stuursvoorzitter universiteit 
Leiden), tv-maker Ad van 
Liempt, Frank van Vree en 
Piet de Rooy. 
Pieter: ‘Het is interessant te 

zien hoe de Volkskrant haar 
groei en bloei realiseerde 
en in de jaren tachtig en 

negentig uitgroeide tot de grootste kwa-
liteitskrant van Nederland. Maar ook zal 
het boeiend zijn te lezen hoe de redactie 
zich aanpaste aan slechtere tijden en hoe 
we steeds voorop hebben gelopen met het 
moderniseren van de krant. 
 ‘Een beetje eng is het wel, want de laat-

ste vijftien jaar vallen samen met mijn 
hoofdredacteurschap. Ik ben benieuwd 
wie het eerste exemplaar in ontvangst zal 
nemen in november 2011. Dat is al over 
twee jaar!’ 

Han van Gessel

Jan Tromp zit naast Janny Groen 
op verslaggeverij:  ‘Janny, wie 
gaat er ook alweer over de jo-
den?’

QR MEDE

Derde deel Volkskrant-geschiedenis in 2011

Volksknar-uitzending goed beluisterd
Vele collega’s hebben gereageerd op (de opname van) de radio-uitzending op 4 
november waarin de Volksknar zichzelf mocht uitleggen bij de VPRO. Zo constateerde 
Wim Wirtz: ‘Leuke uitzending, en een interessante gedachte van de interviewer 
om aan jullie alternatieve Volkskrant met haar ouderwetse kwaliteit een ruimere 
verspreiding te geven’. Rolf Bos en enkele anderen gooiden het over een andere 
boeg: ‘Minister Donner heeft gelijk! Jullie zijn allemaal veel te vroeg met pensioen/
vut gegaan!’                     Meer op pagina 4

Christian van Thillo op de expositie ter 
gelegenheid van tien jaar Volkskrant 
Magazine.   Foto Jacques de Jong

Christian van Thillo liet zich gemak-
kelijk aanspreken (en fotograferen) 
tijdens het Volkskrant-feest afgelopen 
donderdag. In enkele zinnen vatte hij 
voor de Volksknar zijn opvatting samen 
over de verhouding uitgever/hoofdre-
dactie, waarover hij die middag met de 
redactie had gesproken.

‘De hoofdredactie heeft het mandaat over 
de inhoud van de krant, daar bemoei ik 
me niet mee. Het hoe bepaalt de uitgever 
in samenspraak met de hoofdredactie.’

Die middag had een verontruste redac-
tie zekerheid proberen te krijgen over 
een mogelijke aantasting van het redac-
tiestatuut, waarin sinds de jaren zeventig 
de verhouding directie/redactie duidelijk 
staat omschreven. Van Thillo legde uit dat 
hij voor de hoofdredactie niet zozeer een 
adviserende als wel een inspirerende rol 

wil vervullen. Zijn streven is het aantal 
abonnees te stabiliseren. De daling van 
de laatste jaren vond hij volstrekt logisch. 
De oplages zijn voorheen absurd hoog 
geweest, vond hij. ‘We moeten terug naar 
een realistisch aantal.’

Zijn doelgroep bestaat niet uit 18-jari-
gen (die lezen toch geen krant), maar de  
30- tot 35-jarigen. Die gaan zich settelen 
en dan gaan ze een krant lezen.

De krant blijft, is zijn overtuiging.
Als reden voor de overname van PCM 

gaf hij dat hij het personeel van de Pers-
groep de kans wilde geven door te groei-
en. Vanuit dat standpunt zijn NRC Han-
delsblad en de boekenuitgeverij in de 
Persgroep overbodig,

De redactie liet tijdens de bijeenkomst 
duidelijk van haar reserves blijken. Ge-
rard Reijn, een van de verontruste brief-
schrijvers: ‘Van Thillo maakt de indruk er 

verstand van te hebben. Ik denk wel dat 
hij op een charmante en tactische manier 
zijn zin doordrijft. Maar de redactie moet 
zorgen haar eigen zaken op orde te heb-
ben. Elke ruimte die hij krijgt, zal hij ne-
men.’

Volkskrant-directeur Bert Groenewe-
gen, ook op het feest, vertrouwde de 
Volksknar toe zich goed te kunnen vinden 
in de opvattingen van Van Thillo. Over 
alle geruchten van inkrimping (van 230 
naar 200 redacteuren, tot zelfs naar 140) 
zei hij: ‘Met 140 man kun je geen Volks-
krant meer maken.’

Jacques de Jong

Annet Mooij

Reserves nog niet weggenomen



2

Willem Beusekamp aan het strand van de Adriatische zee.

Willem Beusekamp (1949) neemt per 1 
december afscheid van de Volkskrant. 
Broer Scholtens, Marieke Aarden en Rita 
Smit, van dezelfde generatie 60-jarigen, 
waren hem al voorgegaan. Hij kwam 
van de Amersfoortse Courant/Veluws 
Dagblad en wilde maar één ding: bij 
een goede krant werken. Dat gebeurde 
in 1974. Vier jaar later (in 1978) werd 
hij al bekroond met de ereprijs van de 
Nederlandse Dagbladpers. Nog eens 
vier jaar later kreeg hij een eervolle 
vermelding. Journalist pur sang. ‘Ik heb 
een fantastische carrière gehad.’ Heden 
deel 1 van een interview.

door Han van Gessel
en Jacques de Jong

OP DE VALREEP heeft Willem 
Beusekamp zich nog even laten 
kennen als dissident. Als mede-

ondertekenaar van een protest tegen een 
eventuele bemoeienis van de nieuwe di-
rectie met de redactie. 

Zijn loopbaan lijkt geplaveid met tegen-
strijdigheden. Hij kon - in samenspraak 
met de ‘soldatenkamer’ van de financiële 
redactie - collega’s zieken tot ze erbij neer-
vielen. Maar aan de andere kant heeft hij 
bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren nooit 
‘tuig’ genoemd. ‘Hangjongeren’ was het 
ergste waarmee hij ze betitelde. 

 In 1978 kreeg hij de NDP-prijs (de 
hoogste in de dagbladjournalistiek) voor 
zijn artikelen over de Koninklijke Schol-
ten Honig. Maar tijdens zijn correspon-
dentschap in Rome ging hij volledig de 
mist in, geeft hij zelf toe, tot een diepe de-
pressie toe. Daar werkte hij zich wel weer 
bovenop. 

Vervolgens werd hij neergezet op de 
stadsredactie van de krant. Een heel ver-
schil met Berlijn en Rome: verslaggever in 
Amsterdam. En opnieuw slaagde hij erin 
te gloriëren. ‘Met de affaire-Rob Oudkerk 
viel ik met mijn neus in de boter.’

Daarna volgden reportages met als 
standplaats de probleemwijk Geuzen-
veld. En hij leverde een topprestatie met 
zijn verhalen over het Diamantplein en de 
Marokkaanse hangjongeren die een gezin 
de buurt uit pestten.

Ons gesprek vindt plaats in café Am-
stelvaart aan de Ceintuurbaan. Het is zijn 
stamkroeg sinds hij zich bij Hesp niet 
meer belazerd wilde voelen met de reke-
ning. ‘We zitten hier wel vaker met oud-
gedienden als Marcel van Lieshout, Ro-
nald ten Brink, Peter van den Berg.’ Het 

stinkt er naar kroeg, Willem rookt en hij 
heeft last van zijn bronchiën.

Hij maakt een ontspannen indruk, on-
danks dreigende griep - hij had zich de 
dag tevoren op de krant al ziek gemeld. 
Sarcasme, zoals we dat hadden verwacht, 
blijft uit. We praten met een bevlogen 
verslaggever, met hart voor zijn werk, en 
met een tevreden kijk op zijn krantenver-
leden.

‘Poppenkast‘
Toevallig was hij het weekend ervoor in 

Berlijn bij de festiviteiten rond de herden-
king van de Val van de Muur, maandag 
9 november. ‘Wij waren daar voor onze 
jongste dochter Sophie. Die heeft de ho-
gere hotelschool in Den Haag gedaan en 
zij loopt nu stage in het befaamde Adlon-
hotel, op Unter den Linden. Ik vind het 
geweldig dat zij daar nu aan de slag is. 
Op dag 1 moest zij al mevrouw Clinton 
begeleiden. En de band Bon Jovi.

‘Het was het hele weekend een enorme 
poppenkast. Mijn vrouw Martha en ik 
hadden geen behoefte erbij te blijven. Ik 
heb het thuis in Amsterdam allemaal live 
gezien.’

Waarom wilde je destijds naar de Volks-
krant? 

‘In die tijd bestond er in de journalistiek 
maar één krant: de Volkskrant. De Volks-
krant was je van het. Een beetje linksig, 
de krant had aanzien, ook in Amersfoort. 
Daar wilde ik wel bij horen. Een prestigi-
euze krant. Dat was enorm, als je bij de 
Volkskrant kon komen.’

Hoe kwam je bij Financiën?
‘Ik ben in Amersfoort regionaal opge-

leid, zei ik tegen de hoofdredactie, ik sta 
open voor alles. Ik kwam dus terecht bij 
Financiën. Daar meldde Harry Rodenburg 
vrijdags tegen zessen vrolijk dat we ‘hout 
gingen halen’. Hout halen? Ik begreep er 
niets van.’ 

‘Bleek dat we in Hesp moesten zijn, en 
daar zat de hele redactie, ik denk wel veer-
tig man. Zoals Henk Huurdeman, Erna 
van den Berg, Henk Strabbing, Ferd. Ron-
dagh, Maria Hendriks, Harry van Seume-
ren, Ben Haveman, Willem Ellenbroek en 
vele anderen. Veel baarden en lang haar.

‘Heel zware praat allemaal. Ik voelde me 
helemaal goed. In Hesp werden de plan-
nen voor de krant gesmeed. Daar werd de 
krant gemaakt.’

Hoe kijk je tegen je toenmalige chef 
aan, Ruud Horeman? 

’Het eerste stuk dat ik bij hem inleverde 
- op kopijpapier met wel vijf velletjes car-
bon ertussen - kreeg ik terug met in pot-
lood allemaal vraagtekens, minstens twee 
per alinea. Hoe zit dit en hoe veel? Hij 
wilde cijfertjes en feiten. Concreet. Dat 
heb ik van hem onthouden. Ik heb altijd 
de feiten opgeschreven.’

Jullie waren bij de rest van de redac-
tie een gevreesd gezelschap, scherp van 
tong. Treiterkoppen.

‘Op Financiën heerste onderling een leu-
ke sfeer. Ik viel met mijn neus in de boter. 
We hadden Peter van Bakkum en Gerard 
Geradts, later kwamen daar Nico Goebert 
en John Schoonbrood bij. Vaak werden 
we bij de rest van de redactie klootzakken 
of afzeikers genoemd, maffia. 

‘De sfeer op de krant was toen een stuk 

‘Met onze  voeten in het lood’

Zie verder pagina 3
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Vervolg van pagina 2 Willem Beusekamp

De Volkskrant is het eerste jaar van de cri-
sis ‘geweldig’ doorgekomen, riep Pieter 
Broertjes tijdens een korte toespraak de 
verzamelde zeshonderd feestgangers toe 
in de voormalige Trouw-drukkerij.

 Daar waren ze donderdag 12 november 
uitgenodigd om het tienjarige bestaan van 
het Volkskrant Magazine te vieren. ‘We 
blijven hartstikke levend’, voorspelde 
Broertjes enthousiast, ‘ook de komende 
jaren’.

Daarna kon het feest beginnen in de 
sfeerrijk aangeklede fabriekshal, met 
vooral veel muziek, die vanaf het begin al 
hoge eisen stelde aan de stembanden van 
de converserende bezoekers. 

In de papierkelder had fotoredacteur 
Theo Audenaerd een expositie ingericht 
van alle portretfoto’s die in tien jaar in 
het Magazine waren verschenen. Prachtig 
werk van verschillende fotografen. Er 
komt ook een boek van, kondigde Pieter 
Broertjes aan in zijn inleiding.

Daarna volgde de Volkskrant-quiz onder 
leiding van presentatrice Mieke van der 
Wey. (Waarom zij eigenlijk? Er liepen 
meer dan voldoende bloedmooie vrou-
welijke collega’s rond die dat ook zouden 
kunnen.) De menigte kreeg een serie ty-
pische Volkskrant-vragen voorgeschoteld, 
zoals ‘heeft Kees Fens wel eens de PC 
Hooftprijs gewonnen’ of ‘in welk jaar 
verscheen de krant met een speciale edi-
tie over de Golfoorlog’. Met petje-op dan 
wel petje-af gaven de deelnemers hun ant-
woorden weer. Peter de Waard bleek zijn 
petje het handigst te manipuleren en bleef 
als winnaar over.

Tussen vele onbekende jonge gezich-
ten ontwaarden we toch ook een aantal 
oudgedienden van wie Gerard van den 
Boomen als oudste (1923).

Speciale gast was de Belg Christian van 
Thillo, directeur van De Persgroep. Hij 
was die middag zich komen voorstellen 
bij de redactie.        JqJ

In haar feestelijke rode jurk was José Rozen-
broek als hoofdredacteur Magazine een belang-
rijke bezoeker op het Volkskrant-feest. Voor de 
foto ging haar voorkeur uit naar Job Cohen. ‘Ik 
heb bewondering voor die man.’ 

Foto Jacques de Jong

Volkskrantfeest in het teken van goed nieuws

harder dan nu. Waar ik erg van schrok, 
was het gescheld op de Haagse collega‘s. 
Zo, zo, zo, dacht ik, dat gaat hier pittig 
aan toe. Op de twaalfuursvergadering zat 
iedereen elkaar de grond in te stampen.

‘Het ging er stevig aan toe. Toen had je 
‘de kloof met Den Haag’, maar volgens 
mij kwam dat alleen doordat ze zo ver 
weg zaten en we hadden niet de commu-
nicatiemiddelen zoals nu. 

‘Het was ook de tijdgeest. Alles was ge-
polariseerd. Alles moest op de schop. Niet 
alleen op de krant, ook daarbuiten. Ik her-
inner me uit die tijd de Nieuwmarktrellen 
van de krakers. Ik reed er met mijn Le-
lijke Eend dwars door het traangas heen 
naar mijn werk. Verschrikkelijk.’

Harry Lockefeer, toen bij de sociaal-
economische redactie, moest het bij 
jullie nogal eens ontgelden, ‘doctoran-
dicus Lockefeer’. 

‘De soldatenkamer van Financiën vond 
die jongens van SER eigenlijk allemaal 
mietjes. Uitgezonderd  Willem Sprenger,  
een ongelooflijk aardige, beminnelijke 
collega, die bekend werd met zijn rubriek 
Sociale Actualiteiten, voor mij een soort 
vaderfiguur.

‘Er was veel animositeit. Daar zat ook 
Lockefeer en hij was iemand die het vuur 
aantrok. Die werkte vaak thuis en daar 
hadden wij op Financiën een hekel aan. 
Wij waren op de krant altijd bezig - net 
als Sport en Kunst - met onze pagina te 
maken, met onze voeten in het lood.

‘Dan kon plotseling de oorlog uitbre-
ken, dan vlogen de telefoonboeken over 
en weer. Ik zie nog meneer Horeman de 

telefoondraad doorknippen en hij flikkert 
zomaar een telefoontoestel naar de SER-
redactie. Komt Ad Overeem ten slotte 
erbij en zegt: ‘Heren, heren, nu is het pot-
domme wel afgelopen.’ 

Verder ging het wel goed?
‘Op Financiën was het altijd keihard 

werken geblazen. Ik bleek over een pen te 
beschikken die ze aanstond. Daarom werd 
ik al gauw op grote bedrijven afgestuurd. 
Ik wilde altijd beter zijn dan de concur-
rentie.

‘Wij hebben indertijd onze potentie 
waargemaakt. We gingen een veel betere 
financiële pagina maken, de 2, pal achter 
de voorpagina, een heel goede plek. We 
moesten scherpe keuzes maken in het 
nieuws en compact schrijven. Daarmee 
onderscheidden we ons. De buitenwacht 
merkte dat ook op en daar was ik erg trots 
op. Dat had statuur.

 ‘Een enorme doorbraak was dat wij on-
dernemers binnenhaalden als columnist. 
Grote namen kregen we: Anton Drees-
mann, Hans Kraaijeveld van Hemert (Bos-
kalis) en Gerrit van Driel (Wessanen).

‘Op de redactie hebben we ons heftig 
moeten verweren dat we dat deden. Toch 
liepen we met lang haar en spijkerpak bij 
die werkgevers binnen. Maar we hadden 
ons vakmanschap.’

In 1978 kreeg je de NDP-prijs. Had dat 
ook nog een vervolg?
 ‘Vier jaar later kwam ik opnieuw in aan-
merking voor de prijs met mijn verhalen 
over de ondergang van Van Gelder Papier. 
De jury hield het op een eervolle vermel-

ding, ‘om’, zei toen Kamervoorzitter Dick 
Dolman namens de jury, ‘te voorkomen 
dat hij het hele Nederlandse bedrijfsleven 
naar de kloten schrijft’.

In 1990 ging je als correspondent naar 
Duitsland. Hoe ging het daar?
 ‘Ik schreef er soms drie, vier stukken per 
dag. Een cowboyland! De vooroordelen 
die ik had, waren vrij snel verdwenen. Al-
les groot daar, alles te koop, aardige men-
sen. Ik mocht graag door dat land heen 
scheuren, Maar ik zou er niet willen wo-
nen, ze hebben er ook dat provincialisme 
en ze zijn er zo bloedserieus.’

Vervolg van dit interview in het volgende 
nummer, over de Diamantbuurt en de be-
richtgeving over Geert Wilders.
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Na de aankondiging dat we op de 
radio zouden komen, volgden aller-
lei mooie reacties. Tegelijk hadden 
we gemeld dat de Volksknar ook 
door de reguliere redactie is gean-
nexeerd. Een greep.

De Journalist
Hahaha, ik stuur dit blad ook geregeld 
door naar de redactie van De Journalist 
(pardon, van Villamedia...). Met name 
ook die met dat bericht over de veront-
ruste redacteuren, maar ze hebben er 
nix mee gedaan. Misschien niet eens 
gelezen... de sufferds.

Jacqueline Wesselius
Favoriet
Radio 6 (mijn favoriete zender) over de 
Volksknar (mijn favoriete krant). En tja, 
je werkt nu toch door tot je 67ste!

Bart Dirks
Geen verkoop
Op de radio, da’s mooi. Maar laat geen 
Engels hedgefund binnen en verkoop je 
niet aan die Belg.

Gerard van den Boomen

Bijlage
Nog even en de Knar kan als bijlage bij 
de echte krant.

Jan van Capel
Oppassen
Radio 6, waar vind ik die? De Volksknar 
wordt populairder dan de echte Vk. Dat 
wordt zeker oppassen.

Guus van Holland
Ernaast
Lees naast uw krant de Volksknar!
Wist niet dat er een Radio 6 bestond.

Adriaan de Boer
Doorwerken
Dat is toch mooi, dat de buitenwereld de 
Volksknar heeft ontdekt. En dat wordt 
onderkend dat daar nog echte journali-
sten aan het werk zijn. 
Mag ik een pleidooi houden voor afschaf-
fing van de NVJ, die 65-plussers VER-
BIEDT om nog een letter te publiceren? 
En de Volksknar aanhalen als bewijs hoe 
verkeerd die vakbondsterreur is?
Radio 6. Ik dacht dat we maar tot 5 gin-
gen. Weer wat geleerd... Goeie jazz daar.

Michel Maas

Geld
Hoe flik je het toch steeds! Hoeveel nieu-
we abonnees n.a.v. het radio-interview? 
Die ‘nieuwe’ lezers ga je toch wel geld 
vragen? Dan krijg je tenminste wat terug. 
En je kunt van de opbrengst eens lekker 
gaan eten met de redactie. 
Van harte gegund en verdiend. 

Marjan Hoenson-Morselt
Link
Was een leuk interview. Bedankt voor de 
link, want had ik zelf nooit gevonden.

Maria Hendriks
Luid en duidelijk
Dit mp3-bestand kwam luid en duidelijk 
over. Ik weet zeker dat de abonnees 
toestromen!

Frans van Schoonderwalt

Succesje
Bedankt voor het bandje. Op mijn toestel 
was het goed te beluisteren, en ik vond 
het leuk! Weer een succesje voor jullie, 
gefeliciteerd.

Wim Kuipers

FC Nostalgia?
Ik lees de Volksknar nu een maand of 
zes en ik moet zeggen dat ik me door 
de bank genomen behoorlijk amuseer 
met het geschrevene. Het is beslist geen 
FC Nostalgia, wat je wel eens ziet bij 
dergelijke periodieken. Hulde!
Vanuit het donkere zuiden

Hans Horsten

Barkeeper
Ik heb me vol overgave op de Volksknar 
gestort. De meeste oude knarren (wel 
Hans Beynon, Ben Haveman en Hans van 
Wissen, bezoekers van H88 eind jaren 
zestig, waar ik als barkeeper werkte, en 

natuurlijk Ben de Graaf die mij in 1995 
heeft ingehuurd voor de bridgerubriek, 
Roelf Ridderikhof, mijn vaste aanspreek-
punt op de redactie en Jan van Capel die 

ik nog regelmatig al fietsend in Amster-
dam-West ontmoet)  kende ik niet per-
soonlijk (een freelance bridgemedewerker 
komt maar zelden op de redactie). 
Als lezer van oudsher (ik kom uit een 
rooms-rood nest waar elke ochtend de 
krant op de deurmat viel) ken ik wel veel 
namen door hun journalistieke schrijf-
selen.

Interessant om te lezen hoe het met 
iedereen verder gaat; en de verhalen uit 
de oude doos blijven boeiend. 
Tot slot, maar zeker niet het minste, ge-
niet ik van de getekende portretten.
Mooi werk, die Volksknar!

Kees Tammens

Het was niet te geloven: de Volksknar 
als wereldnieuws! Op Radio 6! Het 
gebeurde naar aanleiding van een lek 
in HP/De Tijd Die had geciteerd uit 
een bericht op de voorpagina van onze 
Volksknar. Dat bericht ging over een 
brief van enkele verontruste Volks-
krant-redacteuren inzake de verhou-
ding hoofdredactie-directie onder de 
Persgroep. Het zou een aantasting zijn 
van het destijds zo zwaarbevochten 
redactiestatuut.

Voor Anton de Goede van de VPRO-
radio was dit aanleiding zich af te vragen 
wat in vredesnaam die Volksknar wel 
mocht zijn. Die woensdagavond 4 no-

vember kregen wij de gelegenheid dat 
uitvoerig uit de doeken te doen. Twaalf 
minuten zendtijd maar liefst. In een recht-
streekse uitzending om kwart voor tien. 
(Aanleiding om een glas wijn maar even 
uit te stellen – je weet maar nooit.) Dus 
wij ieder aan een kant van de telefoon-
lijn, met De Goede daartussen. 

Er kwam een duidelijk verhaal uit over 
oorsprong, opzet en doelstelling van de 
Volksknar. Dat konden we naderhand 
horen via ‘Uitzending gemist’. Na veel 
gehannes en de hulp van handige vrien-
din Sonja konden we eindelijk een mp-3-
bandje binnenhalen en terugluisteren. En 
de link daarheen hebben we doorgestu-

urd naar onze abonnees. We laten immers 
geen gelegenheid ongemoeid om onze 
lezers te gerieven en onze eigen promotie 
te bedrijven.

Tevoren hadden we alle lezers aange-
kondigd dat we op Radio 6 zouden ko-
men. Daar kwamen allerlei hartverwar-
mende reacties op, zie hieronder. Maar 
waar zit Radio 6 in vredesnaam? was 
de prompte vraag. Nog steeds vragen 
we ons af hoeveel luisteraars ons fantas-
tische verhaal hebben gehoord. Anton 
de Goede deed aan het eind een oproep 
aan de luisteraars. Er kwam één nieuwe 
abonnee uit: hijzelf.

Desondanks: hartstikke leuk!
Han van Gessel, Jacques de Jong

De Volksknar landelijk op VPRO-radio

Collega’s komen met hartverwarmende reacties


