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Knor: Zaterdag de krant gelezen, Co? 
Mededeling namens hoofdredactie en directie 
over de bezorging! 
Co: Zij zeggen dat 99,7 procent van de krant 
inmiddels op de juiste plaats terechtkomt. 
Mooie score, lijkt mij.
Knor: Ik bedoel: waar bemoeit de 
hoofdredactie zich mee? Waarom 
moet de hoofdredacteur dit als 
eerste ondertekenen?  
Co: De tijden veranderen, Knor. 
De hoofdredacteur heeft er alle 
belang bij dat de krant goed wordt 
bezorgd.
Knor: Punt twee. De nabezorging kan in vele 
gevallen niet worden gegarandeerd, zeggen 
ze. Veel? Het gaat over 0,3 procent. 
Co: Alle beetjes helpen.

Knor: Maar kun jij de oplossing volgen? Het 
raadsel in hun eigen woorden: ‘Mocht er iets 
misgaan, dan willen wij u meteen van dienst 

zijn.’ Wat volgt? Zij geven een gratis 
extra bezorgdag aan het einde van 
de huidige abonnementsperiode, 
zodat wij geen krant te kort 
krijgen. Als je de krant niet wilt 
missen: op dezelfde dag bellen, 
code, digitale versie. Snap jij 
het of snap ik het? En dat heet 

service.  
Co: Ik kan je even niet volgen.
Knor: Dus na onze dood staan zij nog in het 
rood vanwege achterstallige bezorgproblemen. 
Nou, daar heb je wat aan. Ik wil gewoon die 
papieren krant, zonder al die poespas! 
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PAUL BRILL neemt afscheid na meer dan dertig jaar

‘Graag een laagje dieper graven’
door Han van Gessel

Paul Brill neemt op 21 februari na meer 
dan dertig jaar afscheid als redacteur van 
de Volkskrant in Studio Desmet aan de 
Plantage Middenlaan in Amsterdam. 
Na een gedenkwaardige carrière, die 

hem via studentenbladen en De Groene 
Amsterdammer uiteindelijk in 1980 leidde 
naar de Volkskrant.
 ‘Ik had er genoeg van door het journalis-

tieke leven te gaan als ‘het linkse geweten 
van Nederland’, zoals de Groene-redactie 
geacht werd te zijn. 
‘Ik wilde graag schrijven zonder ideolo-

gisch keurslijf. Echt radicaal links was ik 
toch al nooit geweest. Ook bij de Groe-
ne gold ik als een representant van wat 
Den Uyl ‘het zondige ras der reformisten’ 
noemde.’
 Paul is getrouwd met Janny Groen, heeft 

drie kinderen en is de zoon van cellist Sa-
muel Brill. 
Bij de Volkskrant heeft hij tal van functies 

bekleed: redacteur/chef Buitenland, cor-
respondent Washington, redacteur Ver-
volg, adjunct-hoofdredacteur, tv-recen-
sent, buitenlandcommentator (ook nog 
een tijdje interim-chef), Opinie & Debat. 

Dat linkse geweten, hoe is dat gegaan?
‘Na mijn gymnasiumtijd in Rotterdam 
heb ik een jaar gestudeerd in Monroe, Mi-
chigan. Daar maakte ik mijn eerste presi-
dentsverkiezing mee: Johnson versus Gold-

water. De slogan van de Republikeinen: In 
your heart you know he is right. Antwoord 
van de Democraten: Yes, extreme right.
‘Vanaf 1965 ben ik politieke wetenschap-
pen aan de Universiteit van Amsterdam 
gaan studeren. In 1967 ben ik lid gewor-
den van het landelijk bestuur van de Stu-
dentenvakbeweging. Ik heb in die tijd me-
nige protestmars georganiseerd tegen het 
‘schandalige afbraakbeleid’ van minister 
Veringa, die overigens nooit te beroerd 
was om het zooitje ongeregeld dat voor 
zijn ministerie stond te demonstreren, te 
woord te staan.’

Toen kwam je in 1980 bij de Volkskrant. 
Wat trof je daar aan?
‘Bij de Volkskrant bleek ook veel modi-

euze linksigheid te heersen. Dus ook hier 
een soms moeizaam verbond tussen een 
linkervleugel en een gematigd kamp. De 
redacties Buitenland en Financiën zaten 
overwegend in het gematigde kamp. Voor 
een scheiding der geesten zorgde de kruis-
rakettenkwestie, waarin Bob Groen en 

Paul Brill met zoon Leo tijdens een vakantie in New York.
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ik het standpunt innamen dat er niet op 
voorhand nee moest worden gezegd tegen 
de komst van kruisraketten. Dat veroor-
zaakte veel rumoer.
‘Overigens kwam ik als kersverse re-

dacteur eerst nog op bijzondere wijze de 
oude Volkskrant tegen. Ik zat pas een paar 
dagen op de Wibautstraat, toen door een 
toeval een telefoontje van een boze lezer 
bij mij terechtkwam. Naar zijn oordeel 
had de krant buitengewoon oneerbiedig 
en onwelwillend over de paus geschreven, 
en dat gaf geen pas voor een ‘katholieke 
krant’. Ik stamelde dat naar mijn beste 
weten het predikaat katholiek al halver-
wege de jaren zestig was geschrapt. Nou, 
dat had ik helemaal mis. De krant noemde 
zichzelf een katholiek dagblad, aldus zei 
deze lezer met grote stelligheid.’

Hoe heb je later  je adjunct-hoofdredac-
teurschap beleefd als gematigd type? 
Je kreeg nogal wat voor je kiezen.
‘Ik geloof dat je geen bullebak of scherp-

slijper hoeft te zijn om te kunnen functi-
oneren in de hoofdredactie. Je moet een 
idee hebben over wat voor soort krant de 
Volkskrant moet zijn, je moet erop be-
dacht zijn hoe en op welke plaats redac-
teuren het best tot hun recht komen, en je 
moet in staat zijn nederlagen te slikken. 
Vaak gaan de dingen in zo’n complexe or-
ganisatie niet zoals je zou willen.’

En je Magazine-periode?
‘Ik heb er geen spijt van dat ik daarvoor 

de aanzet heb gegeven en er mede vorm 
aan heb gegeven. Maar de lancering kwam 
op een moeilijk moment. Er heerste veel 
nervositeit bij PCM. Het concern was net 
in de ban van internet, wat leidde tot het 
geldverslindende en dramatisch mislukte 
PIM-project. De PCM-top begreep slecht 
dat een magazine bij een krant iets anders 
is dan een los tijdschrift, en de adverten-
tie-afdeling kende deze tak van sport in 
het geheel niet. 
‘Een groot deel van de redactie wilde 

dat het magazine een soort Vervolg met 
kleurenplaatjes zou zijn, en betitelde het 

als een kappersblad, 
toen het anders bleek 
te zijn. En wij hebben 
natuurlijk ook begin-
nersfouten gemaakt. 
‘Die eerste periode 

van het Magazine was 
geen onverdeeld ge-
noegen, om het vrien-
delijk te zeggen. 
‘Maar de tijd heelt 

in elk geval dit soort 
wonden en het doet me 
plezier dat het Maga-
zine zich toch al snel 
een eigen plaats heeft 
verworven en nu een 
volledig geaccepteerd 
onderdeel van de krant 
is met een eigen inslag 
en accent. Het is goed-
deels geworden wat 
we ons ervan hadden 
voorgesteld, al mis ik 
nog steeds die oogver-
blindende advertenties 
in het duurdere segment.’

Je liefde ligt nog steeds  bij je corres-
pondentschap in Amerika?
‘Dat correspondentschap is, zeker jour-

nalistiek gezien, wel mijn mooiste tijd ge-
weest bij de krant. Je hebt weinig tot geen 
last van kantoorpolitiek, je beweegt je op 
een zeer breed terrein en je komt met veel 
interessante mensen in aanraking. 
‘Samen met Janny, die zich toelegde op 

grotere reportages en ook voor Elsevier 
en de Wereldomroep werkte, was het een 
groot avontuur.
‘Als correspondent in Washington ben 

je bovendien verzekerd van veel A-on-
derwerpen. In ons geval: Irangate, de 
crisis van de kleinere spaar- en leenban-
ken (savings and loan), de verkiezing van 
Bush sr., de val van het Sovjet-rijk (vanuit 
Amerikaans perspectief), de eerste Golf-
oorlog, de verkiezing van Clinton.’

En daarna?
‘Gelukkig denk ik nog steeds dat het 

meest recente project ook het leukste 
en interessantste was. Zoals pas nog de 
speurtocht met Martin Sommer naar de 
ontstaansgeschiedenis van de euro en de 
twijfels die er toen al waren, maar met 
de mantel der liefde voor Europa werden 
bedekt.
‘Ik heb geen neiging om in het verle-

den te blijven hangen. Ik denk ook dat de 
krant in menig opzicht nu beter en in elk 
geval breder is dan vroeger. Al zou ik zelf 
van het type Harm Edens liever een onsje 
minder krijgen.
‘Als ik dan toch een herinnering moet 

ophalen: eentje uit het eerste jaar dat ik bij 
de krant werkte. Ik zou meegaan met mi-
nister Van der Klaauw naar Saoedi-Ara-
bië. Maar een joodse collega mocht niet 
mee, zogenaamd omdat zijn aanvraag niet 
in orde was (zei ook Buitenlandse Zaken), 
maar de werkelijke reden liet zich makke-
lijk raden. 
‘Een achttal Nederlandse journalisten 

zou hem vergezellen en ik heb toen als 
enige pal voor vertrek op Schiphol beslo-
ten om niet aan boord te gaan. 
‘Dat was een lastige beslissing, en ik 

weet nog precies wie me toen ter redactie 
voluit hebben gesteund en wie niet.’

Je gaat door met je buitenlandcolumn. 
Wat drijft jou in die column? Heb je de 
ambitie om in het voetspoor van  de 93-
jarige Heldring bij de NRC te treden?
‘Ik schrijf die column met veel plezier. 

Maar ik vind het nog een beetje vroeg om 
me - met het voorbeeld van de zeer be-
wonderenswaardige Heldring voor ogen - 
nu vast te leggen voor de komende dertig 
jaar.
‘Ik heb niet de illusie en ook niet de bran-

dende wens regelrechte politieke invloed 
uit te oefenen. Het is goed als een column 
een bite heeft, maar aan opinies is geen 
gebrek in de Nederlandse media, wel aan 
interessante analyses. Dat wil ik vooral: 
analyseren, een laagje dieper graven, con-
text aangeven, dwarsverbanden leggen, 
gemakkelijke oordelen tegenspreken. En 
als dat de publieke meningsvorming ten 
goede komt, dan is dat mooi genoeg.

Han van Gessel
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BAKKER of kok, dat was zo 
ongeveer het beroepsperspectief 
dat ik in mijn hoofd had voordat ik 

in juli 2009 naar Nieuw-Zeeland vertrok. 
Maar ik had nog niets en wilde graag 
bezig blijven, reden waarom ik al lang 
voor mijn vertrek bij de Volkskrant, in 
juli 2009, rondbazuinde dat ze me rustig 
konden bellen als ze iemand zochten die 
’s nachts de website kon bijhouden.

In het door de economische malaise 
meegezogen Nieuw-Zeeland bleek 
niemand te zitten wachten op een kok 
zonder diploma’s. Wel kreeg ik de eerste 
maanden wat redactieklussen toegescho-
ven vanuit Nederland. Al snel vulde ik 
mijn dagen met het persklaar maken van 
manuscripten voor een paar grote uit-
gevers. Tegelijkertijd was ik, met Wim 
de Jong en Christjan Knijff, bezig met het 
schrijven van Handboek voor de moderne man. Als het zo uitk-
wam, maakte ik een stukje voor krant (de Volkskrant natuurlijk) 
of tijdschrift (Linda, Flow). Er kwam nog een boek: Emigreren 
voor beginners, vol fijnzinnige verwijzingen naar mijn bestaan 
als redacteur bij een landelijke krant.

Mijn broer, bij PCM Uitgevers indertijd werkzaam als inkoop-
manager en beland in een soortgelijke functie bij De Persgroep, 
vernam in Kobbegem van de constructie die was bedacht om 
de site van Het Laatste Nieuws ’s nachts te verversen: een re-
dacteur in vaste dienst is ondergebracht in Sydney, Australië, 
om daar na een paar maanden door een collega te worden af-
gelost. Voor de Nederlandse sites werd gebroed op eenzelfde 
oplossing, waarop mijn broer iets geroepen zal hebben als: ‘Ik 
weet nog wel iemand die het goedkoper kan.’
Enige tijd later vond ik mezelf terug aan mijn Nieuw-Zee-

landse bureau achter een laptop ‘van de krant’, terwijl ik bericht-
jes schreef over - in willekeurige volgorde -Wilders, Obama of 
een Zweedse eland die, dronken van de jeneverbessen, uit een 
boom moest worden geplukt.
Het is werk waar mijn hart naar uitgaat. Ik heb weer leuke 

collega’s (al spreek ik ze doorgaans alleen maar via Microsoft 
Communicator). Het is een fijne bron van inkomsten en ik kan 
bijna niet uitleggen hoe plezierig ik het vind om me onbekom-
merd te mogen buigen over onderwerpen naar eigen keuze en 
die te verpakken in korte stukjes waar alles in staat.
In de praktijk komt het erop neer dat ik vier dagen per week, 

van maandag tot en met donderdag, tussen 23.30 en 0.00 uur 
(Nederlandse tijd) het stokje overneem van de avondploeg, en 
de sites (ad.nl, vk.nl, trouw.nl, parool.nl) tussen 6.00 en 6.30 
uur weer overdraag aan de eerste collega’s in de vroege och-
tend. Het tijdsverschil met Nieuw-Zeeland bedraagt nu twaalf 
uur; gedurende de Nederlandse zomer lopen we hier tien uur 
voor. Op vrijdag wordt het werk gedaan door een vriendin in 
Brisbane, Australië, zodat ik ook nog andere dingen kan blijven 
schrijven en redigeren. Ik ben freelancer en krijg van De Pers-
groep per dienst betaald.

Mijn onderwerpen komen overal van-
daan. Het zwaartepunt ligt de eerste uren 
meestal op actuele berichtgeving uit 
Noord- en Zuid-Amerika, met de nadruk 
op de VS. Daarna zijn Australië en het 
Verre Oosten ook wakker geworden – in 
deze tijd ten minste goed voor een update 
over de beurskoersen. De laatste ander-
half uur van mijn dienst ben ik vooral 
bezig met opruimen en aanharken, het 
scannen van de (Nederlandse) kranten 
en het doorplaatsen van berichten uit de 
papieren edities. Bij vk.nl heeft de avond-
man/vrouw zich daar in de regel al over 
gebogen, bij de andere sites niet.
Exclusief nieuws wordt tegenwoordig 

in alle vroegte door het ANP rond-
getoeterd in zijn zogeheten Mediawatch. 
Dat probeer ik dus voor die tijd klaar 
te zetten. Maar het leukst is natuurlijk 

het vrijelijk roeren in het aanbod, en dan 
kijken of ik het ANP (de enige concurrent in de nacht) of de 
NOS te vlug af kan zijn. Dat geldt nog sterker bij groot nieuws 
uit het buitenland. Zo’n nacht waarin eerst Sarah Palin zich 
(even na twaalven) afmeldt voor de kandidatenrace in de Re-
publikeinse partij en vervolgens het bericht binnenkomt van 
het overlijden van Steve Jobs. Ja, dan zit ik het hier achter het 
toetsenbord met rode konen ontzettend naar mijn zin te heb-
ben. Stukje zus, stukje zo, alinea voor alinea publiceren (‘Meer 
volgt’), necrootje schrijven, vijlen en slijpen, fotoserie maken. 
Lekker!
En dan intussen maar proberen de rest niet uit het oog te ver-

liezen, want het Nederlandse nieuws is hiervandaan natuurlijk 
ook uitstekend te volgen - en net zo goed of net zo slecht te 
verslaan als vanuit welke redactiebunker in Amsterdam of Rot-
terdam ook.

Vooral als het aankomt op verifiëren, doe ik daar elke dag 
wel een paar keer mijn voordeel mee. Op die manier kan ik er, 
ook als het ANP er eerder bij is, vaak het mijne aan toevoegen. 
Zo brak vorig jaar juli brand uit aan de Keizersgracht in Am-
sterdam en bleef het ANP hardnekkig spreken over een pand 
waarin een modellenbureau was gevestigd, terwijl ik op een via 
Twitter doorgeplaatst filmpje vrijwel onmiddellijk kon zien dat 
het de even verderop gelegen voormalige Openbare Bibliotheek 
betrof. Niet dat ik daar nu zo vaak geweest was, maar ik zag op 
Google Street View aan de raamstijlen dat het om dat gebouw 
moest gaan.
Nog maar een paar jaar geleden was dat ondenkbaar geweest. 

In dat opzicht hebben de sociale media, Twitter voorop, ons 
werk enorm vereenvoudigd. De tijd waarin civic journalism 
door de gevestigde media werd opgevat als bedreiging mag 
achter ons liggen, de toon waarop erover wordt gesproken is 
vaker badinerend dan lovend, terwijl het juist geweldig is dat 
we overal onze voelsprieten uit hebben staan. Zelfs midden in 
de nacht. 
Kom maar op, dan bak ik er wel weer een stukkie van.

Henrico Prins

Henrico Prins 
bewaakt het nieuws

vanuit Nieuw-Zeeland

In 2009 emigreerde redacteur Hen-
rico Prins naar Nieuw-Zeeland om er 
een nieuw bestaan op te bouwen. Hij 
kwam toch weer in zijn oude vak te-
recht. 

Voor de website vk.nl houdt hij nu het 
nieuws bij als ‘s nachts de redactie in 
Nederland onbezet is.
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De schatkamer van de nostalgie 

12 mei 1979, het nationaal 
kampioenschap wielrennen 
voor journalisten in Raalte. In 
het parcours lag ook de Lut-
tenberg. De uitslag kunnen we 
ons niet meer herinneren.

Deelnemers voor de Volkskrant 
waren van links af: PvdA-Ka-
merlid Harry van den Bergh, 
Charles Groenhuijsen (later 
tv en Wereldomroep), naast 
hem de rondemiss, Jacques 
de Jong, René Rippen (toen 
redactie-assistent) Guus van 
Holland (later naar NRC Han-
delsblad) en Jan Schavemaker 
(telefonist met een hoge graad 
van populariteit bij de Volks-
krantredacteuren).

De foto hiernaast laat weer eens een af-
scheid zien met wel zeer oude collega’s. 
Het afscheid van chef Sport Theo Nolens, 
die werd opgevolgd door Ben de Graaf. 
Midden Theo Nolens met zijn afscheids-
krant. Links hoofdredacteur Jan van der 
Pluijm, adunct Jos Sterk, Verder van rechts 
af: secretaresse hoofdredactie Riet Lina,, 
redacteur Buitenland Jan de Vries en 
sportverslaggever Frans Ensink.

Dankzij de bijdragen van collega’s als 
Wim de Valk, Victor Lebesque, Jet Bruins-
ma, Peter van Bakkum, Joris Cammel-
beeck en Annelies Weller konden we de 
foto’s uit het vorige nummer helemaal 
thuisbrengen. 
Neem nummer 187 er even bij. Dan zien 
we Peter van Bakkum met sigaar, re-
dacteur Binnenland Hans Kops, fotograaf 
Wim Ruigrok, secretaresse Annelies 
Weller, Tine (?, later getrouwd met stads-
redacteur Louis Lutz), fotoredacteur Karel 
Helmers en redacteur Opmaak Henk 
Strabbing.

Foto daaronder: Hans Beynon (Buiten-
land), onbekende, Tine (?), Karel Helmers, 
Manus van Wordragen (Buitenland), Lidy 
van Marissing (Kunst) en Ineke Jung-
schleger (Verslaggeverij). Op de achter-
grond onder anderen Henk Strabbing en 
Jo van Mastrigt.

Onderste foto:
Jan Bank (Buitenland) in gesprek met Jan 
Joost Lindner (Den Haag), Piet Peperkamp 
(Binnenland) en Paul Kouwenberg (Bin-
nenland).

De collega die zit toe te kijken bij Gabriël 
Smit en Jan Heinemans, is Rome-corres-
pondent Cor de Groot.

Sportvers laggever 
Ben de Graaf in een 
karakteristieke hou-
ding tijdens een par-
tijtje voetbal tussen 
verschillende media. 
Dat moet eind jaren 
zestig zijn geweest. 
Rechts menen we 
Joep Verdonck te on-
derscheiden. De man 
die Ben de Graaf in de 
klem heeft, is ons on-
bekend. De plek was 
volgens Ben de Graaf 
het Renova-terrein in 
Haarlem. 

Foto Wim Ruigrok.


