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Wibo’s allerbeste pagina

Op 25 september 1965 verscheen de 
feestkrant waarin de Volkskrant defini-
tief afscheid nam van de Nieuwezijds, 
óp naar een nieuwe toekomst in de 
Wibautstraat. In die krant liet Ferd. 
Rondagh zich weemoedig gaan in een 
lyrisch stuk over ‘Nederlands Fleet-
street’. ‘Overdag is zij onbegaanbaar. 
Men moet er over rollen krantenpapier 
heen kruipen, of onder grote bestelwa-
gens door duiken om zijn weg te vin-
den.’ 
 Maar niet alleen dit Adieu dan, Nieu-
wezijds sierde de feestkrant, ook een 
pagina K(r)anttekeningen van Ron-
daghs hand, uitvoerig geïllustreerd door 
Wim Boost, onlangs overleden. Vol-
gens Ferd. vond WiBo het de beste 
pagina die hij ooit had getekend.  
 

 
 Ferd. R. zelf tekent achteraf aan dat 
zijn teksten hier en daar wat oubollig 
zijn uitgevallen. 
 Hierboven een hoekje uit die pagina. 
En hiernaast een greep uit Rondaghs 
aforismen. 

Journalisten worden geboren noch 
gemaakt. Zij ontstaan als een inktvlek, 
bij toeval - en zijn dan niet meer weg te 
krijgen. 
 
Bismarck heeft van de journalisten 
gezegd dat het meest mensen zijn die 
hun roeping hebben gemist. Het grote 
aantal ex-seminaristen onder hen be-
vestigt dat. 
 
Enkele jaren geleden was het hachelijk 
om redacteur geestelijke zaken te zijn; 
thans wordt zijn plaats ingenomen door 
de tv-criticus. 
 
Journalisten zijn dagdromers, de 
nachtmerrie is voor de lezers. 
 
Bejaarde journalisten zijn even zeld-
zaam als bejaarde wielrenners, maar ze 
zijn wel sneller.

Dagje Sail met ouweknarren kon niet mooier 
De boot was goed bezet, een mensen-
menigte dwaalde over de kaden, en op 
het IJ voer alles wat kon drijven door 
elkaar. Bovendien scheen de zon uit-
bundig. Dat dagje Sail --donderdag 18 
augustus, op de kustvaarder Ero, eigen-
dom van de broer van Maria Hendriks-- 
kon dus niet stuk.  
 Helemaal aan het einde van het 
KNSM-eiland, ver buiten het toeristisch 
gewoel, lag het scheepje te wachten op 
zijn passagiers, onder wie een reeks 
ouweknarren.  Een relaxed gezelschap, 
bier en frisdrank onder handbereik, een 

plee met gebruiksaanwijzing, alles 
hielp mee aan een kostelijke vaartocht 
tussen de tall ships en de pieremacho-
chels. De passagiers kwamen ogen te 
kort om al het schoons en merkwaar-
digs te kunnen zien. Een dagje om te 
onthouden. 
 
Verhuizing op til? 
Onbevestigd gerucht: de krant ver-
huist binnen een half jaar van de 
Wibautstraat naar een industrieter-
rein in Diemen.  De drectie zou dat al 
aangekondigd hebben.  

 

 

 

 

Maria H. met zonnebril tegen de 

achtergrond van Sail 2005. 


