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Co: Wat loop je moeilijk, Knor. 
Knor: Van de bank gevallen. 
Co: Je valt toch niet zomaar van de 
bank? 
Knor: Het was de bijlage V van dinsdag 3 
januari. Gewijd aan goede voorne-
mens. Afvallen, naar de sport-
school, veel bewegen. Het ont-
brak er nog maar aan dat Mac 
van Dinther ging vertellen hoe 
je gezond moet eten. 
Co: En toen viel jij van de 
bank?
Knor: Nee. In de onvermijde-
lijke galerij van BN’ers kwam ik opeens 
onze oud-hoofdredacteur Pieter Broer-
tjes, thans burgemeester te Hilversum, 
tegen. Weet je wat zijn goede voornemen 
is?
Co: Geen idee. 

Knor: Hij woont in Maarssen, heeft een 
appartement in Hilversum. Hij moet dit 
jaar van zichzelf meer in Hilversum gaan 

wonen. ‘Ik wil meer tijd voor me-
zelf.’ 
Co: Is daar iets mis mee? 
Knor: En al die jaren bij de 
krant dan? Was hij toen steeds 
om zes uur gezellig thuis om 
met moeder de vrouw en 
zoonlief de avondmaaltijd tot 
zich te nemen?

Co: Dat waren toch tropenjaren!
Knor: Maar nu meer tijd voor jezelf wil-
len? Als burgemeester! Waarvoor dan 
wel? En dan zegt hij: ‘Vanaf volgende 
week hoop ik op een vaster patroon.’ 
Toen ben ik van de bank gevallen. 
Morgen gratis bier.
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Ronald ten Brink: 43 jaar krant

Ronald ten Brink.             Foto Jacques de Jong

IN de laatste weken voor zijn ver-
trek heeft Ronald ten Brink zich 
nog  even kwaad gemaakt. Het sport-

katern op zaterdag dreigt te verdwijnen. 
‘Dat begrijp ik niet’, zegt hij, afgekoeld 
nu hij definitief bij de krant weg is. ‘Het 
zou erg onverstandig zijn.’
Zijn toelichting: ‘De huidige hoofdredac-

tie is niet echt geïnteresseerd in sport. En 
dat is weleens onhandig. Het lijkt wel of 
ze niet hebben geleerd van het verleden. 
Daarin heeft sport zijn plek allang be-
wezen.’
Hij geeft toe dat het zaterdagse sportka-

tern met zijn acht pagina’s niet erg dik 
aanvoelt. ‘Maar’, vindt hij, ‘je zou Sport 
bijvoorbeeld met de servicepagina’s kun-
nen samenvoegen, allebei zaken die je 

niet in de voordraai kunt drukken, van-
wege het actuele karakter. Dan heb je al 
een dikker katern.’
Hij spreekt vanuit 43 jaren ervaring, die 

zowel de sport als de ambachtelijke kant 
van het kranten maken besloegen. Want 
behalve sportverslaggever en coördinator 
op die redactie was hij ook drie jaar chef 
van de bijlage Vervolg en bijna acht jaar 
chef Nacht, superchef bij het nachtelijke 
produceren van de dagelijkse krant. 
Zijn totale aantal dienstjaren bij de Volks-

krant is - voorzover wij weten - een re-
cord.

Hoe kon je het er zo lang uithouden?
‘Omdat ik veel verschillend werk heb 

gedaan, afwisselend dus, zowel op sport-
gebied als daarbuiten.’
Ronald kwam eind 1968 als leerling bin-

nen. Er bestond nog geen school voor de 
journalistiek, zodat hij alle journalistieke 
wetenschap uit de praktijk aangereikt 
moest krijgen. Hoofdredacteur Jan van 
der Pluijm nam hem aan, halftime voor 
de opmaak van de krant, als hulpje van 
Radboud Kuitenbrouwer, halftime voor 
de sportredactie, waar hij zijn eerste 
schreden zette op het verslaggeverspad 
onder supervisie van Theo Nolens en 
Joop Voost.
‘Ik heb sport altijd interessant gevonden 

en ik wilde gewoon schrijven. Van de op-
maak heb ik veel geleerd over het feitelij-
ke maken van de krant, wat me later goed 
van pas kwam.’
Begin 1971 mocht hij fulltime naar 

Sport. Acht jaar schreef hij over voetbal, 
schaatsen en tennis. Hij ging daarvoor, 
zoals elke sportverslaggever, de hele 
wereld over. Zijn eerste buitenlandse trip 
was naar Gothenburg, waar schaatser Ard 
Schenk drie van de vier afstanden won en 
wereldkampioen allround werd. 
Voor het voetballen volgde hij veel Eu-

Zie verder pagina 2 

Een record gebroken. Ronald ten Brink 
beëindigt zijn loopbaan bij de Volkskrant 
met 43 dienstjaren, in een kopgroep met 
Jan van Capel, Ad Overeem en enkele 
anderen. Hij studeerde aanvankelijk eco-
nometrie, maar wilde het liefst schrijven 
over sport. De bel voor de laatste ronde 
klinkt voor deze schaatsfanaat, geboren 
en getogen in de Amsterdamse Stadi-
onbuurt. Dinsdag 7 februari is zijn af-
scheidsborrel in het Olympisch Stadion.

door Han van Gessel

en Jacques de Jong
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ropa Cup-wedstrijden en twee wereld-
kampioenschappen - die van 1974 en 
1978. En bij het tennis zag hij kampio-
enen als Björn Borg, John McEnroe, Jim-
my Connors en Ivan Lendl. 
De combinatie van al die sporten werd 

hem na enkele jaren te veel. ‘Het was niet 
vol te houden. Als het voetballen voorbij 
was,  begon het tennis en dan kon ik met-
een door naar het schaatsen. Alles sloot op 
elkaar aan. Het betekende dat ik acht, ne-
gen maanden per jaar op tournee was. In 
1978 besloot ik, na het wereldkampioen-
schap in Argentinië, het voetbal eraan te 
geven. Ik had het met voetbal wel zo’n 
beetje gehad. Ik wilde mij alleen nog met 
tennis en schaatsen bezighouden. Dat heb 
ik toen tot 1986 gedaan.’
Tussentijds kreeg hij steeds meer organi-

satieklussen in handen, met name tijdens 
de grote toernooien. Hij ontwierp ook vaak 
de pagina’s voor de sportredactie, allengs 
ook de maandag- en de zaterdagkaternen. 
Daarvoor putte hij uit de ervaring van zijn 
eerste jaren, bij de opmaakredactie.
‘Vanuit die positie vroeg adjunct-hoofd-

redacteur Bert Vuijsje me of ik niet de 
sportredactie wilde gaan coördineren onder 
chef Ben de Graaf. Zo kreeg ik de dage-
lijkse leiding over Sport, van 1986 tot 
1992. Ik voelde me eigenlijk nog te jong 
om dagelijks achter het bureau te zitten, 
maar dit was een handige oplossing.’
Het tennis als specialisme gaf hij eraan, 

maar hij bleef wel het schaatsen ‘doen’. 
‘Ik heb vijf Winterspelen verslagen en ik 
denk ruim vijftig wereldkampioenschap-
pen schaatsen, zowel voor de mannen 
als de vrouwen op de langebaan en de 
sprint.’
Dat hij topschaatsster Ellie van den 

Brom ontmoette en met haar trouwde, be-
schouwt hij als min of meer toeval. Hij 
plukte haar niet van het ijs, maar ontmoet-
te haar tijdens een receptie van sporters in 
Amsterdam. ‘Dat staat los van mijn ver-
slaggeverswerk’, verzekert hij.

Wat vond je de mooiste periode in je 
werk?
‘De eerste tien jaar bij de krant waren 

natuurlijk de meest avontuurlijke. De 
eerste keer op Wimbledon is oneindig 
veel spannender dan als  je er al tien keer 
bent geweest. Dat geldt ook voor de eerste 
Winterspelen of de eerste US Open ten-
niswedstrijden. Ik ben nog op Forest Hills 
geweest.’

Waarom was schaatsen je favoriete 
sport?
‘Dat had te maken met de benaderbaar-

heid van de sporters. Bij tennis was het 
altijd moeilijk zo niet onmogelijk spelers 
te spreken te krijgen. In de jaren zeventig 
was dat al een grote internationale sport. 
John McEnroe zat echt niet op ene me-
neer Ten Brink van de Volkskrant te wach-
ten voor een interview. 
‘Maar voor schaatsers was Nederland 

natuurlijk het mekka. Dus ik kon gemak-
kelijk schaatsers als Eric Heiden en Jo-
hann Olav Koss te spreken krijgen en zij 
namen alle tijd voor uitvoerige interviews. 
Maar de laatste tijd is die benaderbaarheid 
van schaatsers, ook de Nederlandse, wel 
minder geworden.’
Het voetballen had hij in 1978 na het 

WK in Argentinië er al aan gegeven. 
‘Het gedoe eromheen vind ik stierlijk 
vervelend. Het gaat niet om het hardere 
spel in het veld. In 1974 was de sport veel 
grover dan nu. Maar het is vooral de over-
spannen manier waarop maatschappij en 
media zich op allerlei incidenten storten, 
die me ergert. Het gaat eigenlijk nergens 
over. Ik heb weinig hoop dat daar nog iets 
aan terug te dringen valt.’

Waarom ben je na je tijd als chef Nacht 
teruggegaan naar Sport?
‘Chef  Nacht is altijd een zware baan ge-

weest, niet alleen door het feitelijke werk 
’s avonds en ’s nachts, maar je moest je 
thuis ook al voorbereiden om ’s avonds 
beslagen ten ijs te komen. Bovendien 
was ik tien jaar niet meer aan schrijven 
toegekomen. Dat wilde ik wel terughalen. 
En ik wilde op dat moment niet in een or-
ganisatorische functie terechtkomen om 
daar alleen maar mijn tijd uit te zitten.
‘In 2003 ben ik naast het coördineren op 

Sport ook over hockey gaan schrijven en 
heb ik het schaatsen weer opgepakt. Na 
vier jaar ben ik alleen nog coördinerend 
werk blijven doen en vanaf de zomer 
2010 heb ik drie dagen per week gewerkt. 
Dat kwam goed uit, ook in verband met 
mijn gezondheid. Bovendien kan Ellie nu 
ook met haar werk stoppen.’

Ooit conflicten gehad?
‘In het algemeen hang ik de filosofie aan 

dat je je twee stevige botsingen per jaar 
kunt permitteren. Die hebben effect. Als 
het vaker gebeurt, geloven ze je niet meer. 

Ik ging er altijd rationeel mee om. Soms 
gebeurde het dat de hoofdredactie zich 
met jouw terrein bemoeide en dan beet ik 
wel van me af.  Het gebeurde altijd alleen 
‘naar boven’. Wat de collega’s betreft ben 
ik er altijd van uitgegaan dat we allemaal 
voor dezelfde klus staan, niemand is meer 
of minder dan een ander. Ik heb altijd een 
collegiale aanpak gezocht.’

De sportredactie gold altijd als een ei-
landje in de redactiecultuur.
‘Sport was een leuke, kleine enclave bin-

nen de redactie. We waren wel betrokken 
bij wat er op de redactie gebeurde, maar 
op een andere manier. Dat is ook logisch, 
want we waren meestal buiten de deur op 
pad. We hadden veel meer contact met col-
lega’s van andere kranten en media. Dat 
ging dan minder over de eigen krant en 
meer over journalistiek in het algemeen. 
Maar dat deed aan onze betrokkenheid bij 
de krant niets af.’

Wat denk je van de huidige koers van 
de Volkskrant?
‘Het V-katern vind ik eerlijk gezegd een 

ramp, niet te pruimen. Ze mikken op de 
jeugd, maar veronachtzamen daarmee de 
oudere lezers. Wat moet ik met interviews 
met figuren als Jack van Gelder en Um-
berto Tan en al die dj’s? Een verhaal over 
Eva Jinek vind ik nog wel interessant, om-
dat ze nu eenmaal iets heeft met dat maf-
fia-maatje. De bedoeling is om jongere 
lezers te trekken, maar die komen er niet 
bij. Het lijkt meer op een tijdschrift dan op 
een krant. En er wordt veelal heel slordig 
geschreven.’
Na die opmerking schiet hij ook meteen 

in de verdediging voor zijn collega’s. Hij 
stelt vast dat het aantal redactieleden slui-
penderwijs vermindert.

Foto Jacques de Jong

Ronald ten Brink rond 1970, getekend 
door Jacques de Jong. Zie verder pagina 3 
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Wim Ruigrok kreeg onlangs bezoek van 
een medewerkster van de gemeente. Zij 
wilde alles weten over tekenaar Opland. 
Zij gaat een rapport schrijven over drie 
Amsterdamse metrostations en wat er 
verder moet gebeuren met het artistieke 
werk dat daar op de muren is aange-
bracht. De gemeente wil alle kunst op-
doeken in verband met de bezuinigingen 
(‘Kunst moet je onderhouden, anders 
houdt het op’) en dus alles in beton gie-
ten.

Dan weten we genoeg. De Amsterdam-
se metrolijn vanaf het Centraal Station 
wordt grondig aangepakt. De architecten 
van bureau GroupA willen het verleden 
wissen. Dit bureau laat weten dat veel 
van de kunst in de stations zal moeten 
verdwijnen, omdat die niet zou passen 
bij de moderne uitstraling die het bureau 
nastreeft. Terug naar het ‘brutalisme’ van 
het oorspronkelijke ontwerp willen de 
architecten, terug naar het ruwe beton.
Alles wordt verbouwd, van nieuwe 

voorzieningen voorzien en up to date ge-
maakt. Klaar voor de nieuwe tijd. Geen 
geneuzel.
Maar wat te doen met de metrostations 

Nieuwmarkt, Waterlooplein en Wibaut-
straat? 
Oorspronkelijk was het idee elk station 

een uitstraling te geven voor de buurt. 
Dus werd het station Nieuwmarkt onder 
supervisie van filmregisseur Louis van 
Gasteren een verbeelding van de Nieuw-
markt-rellen. Station Waterlooplein werd 
op instigatie van museumdirecteur Wil-
lem Sandberg het domein van oude (ar-
cheologie) en nieuwe (Stopera) kunst. 
Onze eigen Opland (Rob Wout, 1928-

2001) leverde het artistieke concept voor 
de aankleding van het station Wibauts-
traat. 
Destijds lag dit station nog te midden 

van een aantal kranten: de Volkskrant, 

Trouw, Het Parool, plus nog wat aanver-
wante bedrijven.
Oplands bedoeling was een oog te ope-

nen voor wat er op dat gebied in de buurt 
gaande was. Creativiteit, inventiviteit, 
kunstenaarschap. Dat kwam bijvoorbeeld 
tot uitdrukking in enkele zuilen op de 
metroperrons. Hij zorgde ervoor dat uit-
verkoren krantenpagina’s door middel 
van een vlakstype in de betonnen pilaren 
werden geperst, zodat de tekst in reliëf 
leesbaar werd. Helaas is die leesbaarheid 
aanzienlijk afgenomen door de tand des 
tijds en door overschilderingen door de 
jaren heen.
Zelf was Opland in de weer met de 

muurschilderingen, speelse composities 
van krantenletters. Graag stond hij erbij 
om erop toe te zien dat het allemaal naar 
zijn zin werd gedaan.

Maar wat nu? Hoe het afloopt, kunnen 
wij wel raden. Maar het stemt ons niet 
vrolijk.

Han van Gessel

Werk Opland verdwijnt uit Wibautstraat

‘Ze moeten een veel te grote productie 
maken in te weinig tijd, met te weinig 
mensen en met een inferieur redactiesys-
teem. Dat gaat zeker op voor de eindre-
dactie. Maar ja, het begint natuurlijk al-
lemaal bij de schrijvers. We boeten in aan 
kwaliteit.’ 
Waarna hij moeiteloos enkele duidelijke 

blunders oplepelt van onjuiste feiten en 
verkeerde spelling,

Waar gaat het heen?
‘De krant kan beter investeren in een 

moderne manier van verspreiding, zo-

als via de iPad. Jongeren zijn niet meer 
van de papieren krant. Maar je moet die 
papieren krant ook niet één-op-één over-
zetten op een digitaal medium. Dat ver-
eist een aangepaste aanpak, omdat je op 
je iPad anders leest. Ik denk dat de krant 
kansen mist, als we die digitale krant niet 
goed aanpakken.’

En jouw toekomst?
‘Ik vind het wel mooi geweest. Ik houd 

van het werk, maar dat gebouw waarin de 
krant nu huist, is vreselijk als werkplek. 
Daar word je niet vrolijk van. 
‘Verder zie ik wel wat op me afkomt. 

Ellie en ik zijn zeker van plan meer op 

reis te gaan. En ik verheug me erop van 
de zomer intensief naar sport op de tv te 
kijken. Als je op een sportredactie werkt, 
ontgaat je toch veel.
‘Begin januari heb ik genoten van de 

wereldkampoenschappen schaatsen in 
Boedapest. Ze zouden alle schaatswed-
strijden weer in de openlucht moet rijden. 
Het maakt de sport veel interessanter dan 
in een hal. En het verleden heeft bewezen 
dat ook bij wisselende omstandigheden 
de echte kampioenen altijd boven ko-
men drijven. In Boedapest is dat weer 
bewezen. Het was fantastisch om naar te 
kijken.’                          Han van Gessel

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2  

Het aanbrengen van een muurschildering in het 
metrostation Wibautstraat in 1974. Het kunst-
werk moet nu verdwijnen. Onder: Opland als 
doodgraver. Hij hield van verkleedpartijen. 
                    Foto’s Wim Ruigrok
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Uit het archief van Wim Ruigrok
Fotograaf Wim Ruigrok kan nog 
putten uit de héél oude doos. 
Het Maria Austria Instituut heeft 
hem eens gevraagd of het te 
zijner tijd over zijn archief mag 
beschikken. En dat mag van 
Wim. Vandaar dat hij nu aan het 
opschonen is. Hij komt foto’s te-
gen waar hoogstwaarschijnlijk 
niemand meer naar zal vragen. 
Maar ze kunnen een bron van 
herkenning zijn voor de ouwe-
knarren van de Volkskrant. 
Dus voordat ze in de afvalbak 
verdwijnen, drukken we voor de 
liefhebbers nog een aantal af.  
Tegelijk doen we (bij wijze van 
geheugentraining) een beroep 
op de herinnering van alle col-
lega’s om te proberen de gege-
vens te krijgen bij de foto’s.
Wie, wat, waar, wanneer?
De foto hieronder verbeeldt 
een anekdote. Jan Heinemans 
(staand, chef Stadsredactie) 
had de gewoonte om iemands 
stropdas uit diens colbertje te 
lichten en er vervolgens zijn 
neus in te snuiten, of te doen 
alsof. Op de foto is vastgelegd 
hoe kunstredacteur Gabriël Smit 
dat nu doet bij Heinemans zelf. 
Vraag: wie is de gnuivende toe-
schouwer? 
Van de foto’s rechts weten we 
eigenlijk niets, waarschijnlijk 
feest bij de opening van het ge-
bouw Wibautstraat, 1965. JqJ


