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Co: Toch niet over de Elfstedentocht, hè? Met 
al die verhalen over hel en martelgang.
Knor: Geen zorgen. De Muppets zijn terug!
Co: Terug? Ze zijn nooit weggeweest!
Knor: In de film, Co. Mooi getypeerd in de 
krant van 9 februari, maar de recen-
sie kreeg amper drie sterretjes.
Co: Kan ermee doorgaan.
Knor: Doorgaan? Om met Wiebe 
Wieling te zeggen: ik heb geen 
goed nieuws.
Co: Vertel.
Knor: Dat taalgebruik in de krant. 
Vol wakken en scheve schaatsen. Een ijzige 
martelgang. 
Co: Voorbeelden graag.
Knor: Spelfouten zijn nog maar een signaal. 
Woordgebruik is vers twee. Uit de krant van 

9 februari: ‘De belastingdienst moet een ge-
heime tipgever openbaren.’ (Bedoeld is: de 
naam bekend maken van.) Dan een advocaat 

‘die eveneens enkele aangeslagen 
spaarders bijstaat’. (Bedoeld is: 
(zwart)spaarders die alsnog van de 
fiscus een aanslag krijgen. Dat zij 
aangeslagen zijn, is mij duidelijk.) 
Onderweg kwam ik nog ergens 
tegen: ‘zit in een lastig pakket’.
Co: Zo kan’ie wel weer.

Knor: Op 14 januari schreef onze 
ombudsvrouw: ‘Taal-, tik- en spelfouten zijn de 
grootste ergernis van de lezer.’ Ter opbeuring 
meldde zij dat alle collega’s inmiddels voor 
de zoveelste keer op taalcursus zijn geweest. 
Maar het blijft een moedeloos makende martel-
gang.                                                    HvG
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Frank van Zijl achter ‘zijn’ krant De Morgen in België.           Foto Eric de Mildt/De Morgen

Wie zijn toch de jon-
gens en meisjes achter 
al die nieuwe namen 
in de krant?
Nieuwsgierig als we 
zijn, hebben we dat na-
gevraagd. Gevolg: een 
nieuwe serie onder de 
titel ‘Jonge aanplant’. 
Deel 1 op pagina 3: 
Mark Misérus.

Frank van Zijl helpt De Morgen  
Frank van Zijl is voor twee jaar 
als hulpkracht gedetacheerd 
bij De Morgen in Brussel. Hij 
blijft Volkskrant-redacteur. Hoe 
vergaat het hem?

door Frank van Zijl

ERGENS in de nazomer van 2011 
kwam de vraag op tafel: of de licht-
grijzende Hollander voor een paar 

jaar naar Brussel wilde komen om de 
noodlijdende zusterkrant De Morgen te 
versterken, en,  als het even kan, er bo-
venop te helpen.
Een Hollander op een Belgische titel 

- dat is niet minder dan een waagstuk. 
Je kent het land niet, de redactie niet, 
spreekt de taal niet. Ik houd het mijn 
broodheren van de Persgroep voor, maar 
het doet ze niets. Nog in augustus ben 
ik met Caroline op verkenningstocht in 
Brussel.  
Ik heb een afspraak met Wouter Ver-

schelden, de piepjonge hoofdredacteur 
van DM. Terwijl we een terras opzoeken, 
zeg ik: ‘Dus de grote concurrent is de 
Standard.’ ‘Nee’, zegt hij verstoord: ‘Dat 
is een voetbalclub.’ Later maak ik het 
goed. Hij wijst me op een verworpene die 
langs waggelt. ‘Dat is een nationale be-
kendheid. Hij is óf net op, óf op weg naar 

bed.’ ‘Ha!’, zeg ik: ‘Arno Hintjes!’
Het belang van deze ontmoeting is groot. 

Het moet klikken. Zo niet, dan niet aan 
beginnen, had ook de Belg gezegd. Ooit 
ben ik door Ronald Giphart in een co-
lumn aangeduid als ‘krantenmacho’. Dat 
is niet onopgemerkt gebleven. ‘Vind jij 
het een probleem dat De Morgen over 
onderwijs en zorg schrijft?’, vraagt Ver-
schelden weifelend.

Sinds die dag gaat het snel. Eerst ver-
blijf ik twee maanden ‘op hotel’. Daarna 
betrek  ik met mijn Caroline een apparte-
ment schuin tegenover de redactie. Met 
Wouter klikt het. We vormen inmiddels 
een hecht team.
De Morgen heeft roerige jaren achter 

de rug. In 2009 is er een forse reorgani-
satie doorgevoerd, en die laat zijn sporen 
na. De redactie is piepjong. Met Yves 
Desmet en Michel VanderSmissen (oud-
hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, nu 
chef-In) behoor ik tot de oudjes.

29 januari
Morgen nationale staking vanwege 

het beleid van Di Rupo c.s., dus een uur 
eerder sluiten. Om 21.30 uur sturen we 
de laatste pagina. Geen geringe prestatie. 
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Toen ik bij DM binnenkwam en vroeg 
naar de deadline, luidde het antwoord: 
ergens tussen half elf en half twaalf. In-
middels laten statistieken zien dat DM 
beter aanlevert dan de andere Vlaamse 
krantentitels van Van Thillo. 
Maar er moet zoveel meer gebeuren. 

Sinds twee weken geef ik nieuwscursus-
sen, zoals ik dat ook jaren bij de Vk heb 
gedaan. Want je kunt als chef-Uit stuk-
ken nog zo mooi presenteren, als ze in 
de kern niet goed zijn, blijft de krant een 
geparfumeerde zwerver. 
  Na een paar maanden voel ik me meer 

een van DM dan van de Vk. Nederbelg. 
Ik mis de collega’s in Amsterdam, dat 
wel. En van de splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde snap ik nog steeds geen 
snars. Maar als je dag en nacht bezig 
bent met een nieuwe krant, wordt het 
snel je kindje.
De krant zit sinds twee weken in een 

nieuwe jas. We hebben als ‘de Japanners 
van de Arduinkaai’ al het goede uit de Vk 
overgenomen. Ook wij kennen nu Ten 
Eerste en Uitgelicht (Focus geheten). 
Klap op de vuurpijl is M (vrij naar de V). 
De Persgroep stelt de Vk als voorbeeld, 

zoveel is duidelijk. We melken ook het 
correspondentennet van de Vk uit. Arie 
Elshout, Ariejan Korteweg, Patrick Van 
IJzendoorn en Rolf Bos vullen dage-
lijks de kolommen. Voor DM is dit een 
krachtig wapen in de strijd tegen De 
Standaard. Voor Philippe Remarque een 
opsteker, omdat hij zo zijn buitenland-
posten in stand kan houden.

30 januari
Caroline gaat voor het eerst naar de 

koksopleiding, ergens in Anderlecht. Zij 
heeft haar baan opgezegd en begint net 
als ik aan iets nieuws. Het is bar koud.  
DM heeft het mooiste redactielokaal 

van de Benelux: hartje centrum, mo-
numentaal, ruim van opzet. Met om de 
hoek de Vismarkt, waar zich alle goede 
restaurants bevinden. Oestertenten ser-
veren op straat uit. Glaasje Chablis erbij, 
klaar. Niet dat ik er dagelijks gebruik van 
maak, maar toch.
Ons streven is minstens twee dagen per 

week de stad in te trekken, om cultuur 
te snuiven. Vorige week is het pas voor 
de eerste keer gelukt. We bezochten het 
woonhuis van Victor Horta, de Berlage 
van Brussel en een van de grondleggers 
van Art Nouveau. Binnenkort gaan we 
naar de AB (Ancienne Belgique) voor een 
soulconcert van Sharon Jones & The Dap 
Kings (kaartjes in bezit!).

2 februari
Een goede dag. Allereerst de compli-

menten van Jan ’t Hart en directeur Jaak 
Smeets. Zij volgen ons op de voet. Jan is 
mijn praatpaal. Hij kijkt vanuit Amster-
dam mee en komt regelmatig langs om 
zijn oordeel te geven. Smeets, die mij 
naar De Morgen heeft gehaald, laat dage-
lijks van zich horen.  
Bij De Persgroep groeit het vertrouwen. 

De restyling oogst lof. Soms denk ik: 
we worden het graf in geprezen. Maar 
het heeft wel effect. Er heerst weer een 
gevoel van trots op de redactie. Michel 
Vandersmissen zegt me dat ze bij De 
Standaard nerveus worden. De chefs 
zouden bij elkaar zijn gekomen: wat is 
ons antwoord op DM?

6 februari
De Vk opent met aanstaande Elfsteden-

tocht. Wij doen het met de kou in Eu-
ropa. Vaak dagen Jan ’t Hart en ik elkaar 
uit. ‘Wat doe jij op de voorpagina?’ Hoe-
wel de strijd niet met gelijke wapens is 
(redactie DM is eenvierde van Vk), moet 

hij soms toegeven dat wij het niet slech-
ter, of soms zelfs beter doen. ‘Man, man, 
man, wat een mooie krant!’, mailt hij me.
De tocht der tochten brengt ook bij 

ons schaatskoorts teweeg. Matthias De-
clerq, jong en ambitieus, wil per se naar 
Friesland. Hij biedt zijn collega Rik Van 
Puymbroeck, die de tocht ooit versloeg 
(‘de mooiste dag van mijn leven’), in 
ruil voor de klus vier zondagsdiensten 
aan. En hij spart de hele dag met Jeroen 
De Preter, een nonchalant kauwgom-
kauwende verslaggever die vorig jaar 
de Tour de France reed en daar een serie 
reportages over schreef.
Ik daag ze uit. Als wij de meute nu 

eens vóór zijn en op vrijdag de reportage 
brengen: ‘Wij hebben hem al gereden!’ 
Het gaat over neuzen die eraf vriezen, 
en botbreuken en alle ellende meer. Rare 
Hollanders. Aan het einde van de dag 
vertrekt Jeroen richting Balk.

7 februari 
Jaak Smeets komt langs. Pagina na pa-

gina geeft hij zijn commentaar. Ik schrik 
me rot van wat er allemaal nog fout gaat. 
Soms denk je: makkelijk oordelen ach-
teraf. Maar het is een wekelijkse wake up 
call. En dit jaar moet het wel gebeuren.

In de middag bespreek ik de Vrouwen-
krant met de tweede chef-In, Brecht De-
caesteker. Eens per jaar wordt een vrouw 
als gasthoofdredacteur uitgenodigd. 
Commercieel een interessante exercitie. 
De vraag is: wie wordt het? Het gerucht 
gaat dat zij een BV’er (Bekende Vla-
ming) van allure is. 
Op weg naar huis denk ik: als ik ooit te-

rugkeer in Amsterdam, ben ik de man die 
zich ooit in nederigheid heeft geschikt 
naar de keuzes van Kim Clijsters? Dat is 
straf - om het op z’n Vlaams te zeggen.

Frank van Zijl

Vervolg van pagina 1                  FRANK VAN ZIJL

‘Startnummer 12.101 
baalt vreselijk’ 
Startnummer 12.101 is het nummer waarmee 
Janet  van Toor (Opmaak, rechts op de 
foto)) gestart zou zijn als de Elfstedentocht 
was doorgegaan. Startnummer 12.101 baalt 
vreselijk, meldde zij op Facebook, waar vooral 
haar tweelingzus Ellen gedetailleerd melding 
maakte van alle trainingsrondjes op vaarten en 
plassen gedurende de hele week. Waarom zij 
wel en Ellen niet? ‘Ellen was uitgeloot.’
‘Spannend’, meldde Janet, ook aanwezig op 
het afscheidsfeest van Ronald ten Brink (zie 
pagina 4), toen het Elfstedenbestuur op het 
punt stond een beslissing te nemen. Een paar 
dagen later besloten de rayonhoofden maar af 
te zien van de tocht. De teleurstelling bij Janet 
was dus groot. Geen kruisje.

Zodat van de krant Sietse van der Hoek 
(hierboven – illustratie Jacques de Jong) de 
enige blijft met twee kruisjes. Rolf Bos, Marc 
van den Broek en Tjerk Gualthérie van Weezel 
tellen in dat opzicht niet mee. Die hebben 
weleens de tocht gereden, maar dan op eigen 
gelegenheid. Tjerk deed het vorige week weer 
voor de krant, net als vorig jaar.
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Sportredacteur Mark Misérus (28) kwam na zijn opleiding aan 
de Utrechtse School voor Journalistiek in september 2004 als 
stagiair bij de sportredactie van de Volkskrant. ‘Drie maanden 
die als drie weken hebben gevoeld, zo hard leek het te gaan en 
zoveel was er te doen. De olympische ploeg rustte uit van de 
Spelen in Athene, een aantal anderen vierde vakantie. Een ideaal 
moment om de eerste stappen te zetten op Sport.’
Hij is sindsdien nooit meer bij de krant weggegaan en tekende 
in april 2005 een tweejarig contract. Dat bracht hem een aantal 

maanden in Den Haag - tijdens de verkiezingen - en op de centrale 
eindredactie. ‘Den Haag was heel enerverend. Ik heb daar met 
heel breed georiënteerde collega’s samengewerkt in de letterlijke 
zin des woords: nergens maak je zo veel verhalen samen als in 
Den Haag. Ik zie me op die plek  nog wel eens terugkomen. Maar 
de terugkeer op Sport voelde als de terugkeer in een warme 
schoot, waarin het nog steeds heel prettig toeven is.’

Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker? 
‘Sport dus. Ben er vooral verslaggever wielrennen, 

judo en paardensport. Het gaat fijn. Heb nu zes keer de 
Tour de France mogen doen, aan de hand van Marije 
Randewijk, en dat is een belevenis op zich. Je leert 
daar snel als beginnend sportjournalist. De Tour is 
een krachtenveld waar je onder hoogspanning in staat 
moet zijn om onder alle omstandigheden uit te blinken 
met je verhalen.
‘Dat gaat niet altijd, maar verrassend vaak wel. Om 

een voorbeeld te geven. De avond waarop Michael 
Rasmussen in zijn gele trui uit de Tour werd gezet 
door Rabobank, zijn Marije en ik als de sodemieter 
naar de camping van haar ouders gescheurd, die aan 
de voet van de Aubisque lag.

‘In die caravan hebben we vlug wat mensen gebeld 
en een stuk uit onze trillende vingers geperst, terwijl Marije’s 
moeder ons dropjes voerde. Het versturen van het verhaal lukte 
pas na veel schelden en tieren en dankzij het ene streepje bereik 
dat op de mobiele telefoonkaart van onze laptop verscheen, on-
der een heldere sterrenhemel. Een avond om nooit te vergeten.
‘Wie de Tour aankan, kan alles aan, is me wel eens verteld door 

mensen die het weten kunnen. Ik geloof het graag, maar wil het 
ook met eigen ogen meemaken. De Olympische Spelen zijn dit 
jaar de ideale proef op de som.’ 

Was dit je droom: de Volkskrant? 
‘Zonder meer. Ik kon me maar één stageplek voorstellen en dat 

was VK Sport. Ik vond het toen al het summum van de sport-
journalistiek. En stiekem was ik ook zeer benieuwd naar de 
weelderige baard die de stevig pijp rokende Willem Vissers in 
mijn gedachten droeg. In werkelijkheid bleek hij er iets anders 
uit te zien.’ 

Je mooiste wapenfeit tot dusver? 
‘Ik heb de kans gehad voormalige wereldkampioenen wielren-

nen als Boonen en Hushovd te interviewen over zaken die de 

waan van de dag overstijgen. Met Hushovd heb ik 
zonder druk van tijd zitten praten over zijn fascinatie 
voor het jagen op edelherten. Dat zijn fijne gesprek-
ken. 
‘Het interview dat Mark van Driel en ik hadden met 

dopingzondaar Bernhard Kohl leverde ons een no-
minatie op voor de Hard Gras Prijs. Ook erg eervol. 
Maar trots ben ik vooral op verhalen waarin veel tijd 
is gestoken en waaraan dat ook te zien is geweest.
‘Ik werkte ooit een paar weken aan een verhaal over 

de Vacansoleil-wielerploeg die zichzelf voorbij rende 
om heel hard naar de top te groeien en renners met 
een slechte reputatie binnenhaalde. Ik kreeg er lucht 
van en haalde (ex-)renners over om me erover te 
vertellen. Dat wilden ze helaas alleen off the record 
doen, want wie in het wielrennen uit de school klapt, 
heeft geen leven meer. Maar het leverde wel een mooi 

verhaal op.’ 

Maak je je zorgen over je toekomst?  
‘Ik ben niet zo’n piekeraar. Er is al twijfel over de toekomst van 

de krant zolang als ik er werk en toch valt hij nog steeds elke 
dag in de bus. Positief blijven dus en er het beste van hopen. Al 
besef ik dondersgoed dat ik een van de laatsten ben geweest die 
in vaste dienst bij de krant konden komen werken.’

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘De krant lijkt meer op de krant die ik voor ogen heb dan voor-

heen. Het is allemaal wat minder streng geworden, wat minder 
stijf, wat minder betweterig ook. Er is ontzettend veel kennis in 
huis op de verschillende redacties, maar de verhalen worden nog 
lang niet altijd op de juiste manier ontsloten of goed gepresen-
teerd. 
‘Maak duidelijk waarom de lezer dit moet weten, denk ik vaak. 

Ik ken veel leeftijdgenoten die de krant lezen en - veel meer dan 
oudere lezers -  moeten wij een verhaal in worden getrokken. We 
hebben het immers druk zat met andere dingen tegenwoordig.’

Han van Gessel

‘Wie de Tour aankan, 

kan alles aan’

in de journalistiek’

Mark Misérus, samen met zijn journalistieke voorbeeld Ronald 
ten Brink.                              Foto Jacques de Jong
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Moet ik U nu ook al op onjuiste 
informatie betrappen? In de Volksknar 
nummer 188 is op pagina 4 het eerste 
onderschrift volkomen onjuist! Deze 
foto is namelijk in Hesp genomen, niet 
bij het afscheid van Theo Nolens, maar 
bij het vertrek van Frans Ensink naar 
de Brabant Pers, eind 1973/begin 1974.
Dit had U kunnen weten, wanneer U de 
kop goed had gelezen. Daar staat namelijk: 
Afscheid van ‘n Mokumer. Theo Nolens was 

een echte Brabander. De lay-out van die 
pagina is overigens van ondergetekende, 
die ook rechtsonder op de foto staat. 
Frans Ensink werd coördinator van de 
sportredacties van de Brabant Pers, 
maar keerde zes jaar later terug naar 
de Volkskrant. Na het vertrek van Theo 

Nolens werd hij samen met Ben de Graaf chef 
van de sportredactie, maar dat was dus vele 
jaren later.          

 Ronald ten Brink

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
De onbekende Tine op de foto in nummer 187 is Tine Brussel, dochter van vakbondsman 
Piet Brussel. Zij trouwde met stadsverslaggever Louis Lutz, nadat deze een kind bij 
haar verwekt.

De zoon van Paul Brill, op de foto in nummer 188, heet Leon, niet Leo, zoals wij 
abusievelijk meldden in het onderschrift op pagina 1.

Ronald ten Brink laat tijdens zijn afscheid in het Olympisch Stadion het portret zien dat 
Waldemar Post van hem heeft gemaakt.              

Maria Hendriks opent
speciale website
Collega Maria Hendriks heeft op internet 
een nieuwe website geopend over 
vermoeidheid na kanker. Eerder had zij 
daar al boeken over geschreven. Ze is nu 
met  een vertaling bezig: A body of lead 
- tiredness after cancer and how to deal 
with it. Het boek heeft zes hoofdstukken 
en geeft de ervaringen weer van zeven 
Nederlandse ex-kankerpatiënten. Maria 
zet enkele hoofdstukken alvast op de 
website, ook om in contact te komen met 
Engelssprekende ex-kankerpatiënten van 
wie zij de ervaringen wil horen.
De website: www.fatigueaftercancer.org

Links: Een roodverbrande Janet van Toor op de receptie bij Ronald ten Brink. Ze had 
vier dagen in de felle zon getraind voor de Elfstedentocht. De tocht ging niet door, 
maar in de dagen ervoor en erna verreed ze op de schaats toch nog een afstand van 
ongeveer elf steden. Rechts: twee oude sportcollega’s ontmoeten elkaar, Bart Jung-
mann en Guus van Holland.         Foto’s Jacques de Jong

Een warm afscheid onderging sportredac-
teur Ronald ten Brink op dinsdag 7 febru-
ari in zijn favoriete omgeving, het Olym-
pisch Stadion te Amsterdam. ‘Hier is mijn 
liefde voor de sport ontstaan,’ meldde hij 
in zijn afscheidsspeech. 
Hij was er in 1966 toen Johan Cruijff  

- ‘net 19 jaar oud, maar toen al een et-
terbakkie’ - wegens handtastelijkheden 
uit het veld werd gestuurd. Hij zag er in 
de jaren zestig zowel Antonio Maspes als 
Guillermo Timoner wereldkampioen wor-
den bij het baanwielrennen achter grote 
motoren. ‘Hier, in dit stadion, nam ik mij 
voor sportjournalist te worden. Van mijn 
beroepskeuze heb ik nooit spijt gehad.’
Ronald merkte op vier hoofdredacteu-

ren te hebben meegemaakt: Jan van der 
Pluijm, Harry Lockefeer, Pieter Broertjes 
en Philippe Remarque.’ Eén ding hebben 
zij gemeen: echt veel met sport hadden, 
hebben ze geen van vieren. Ik heb ze vaak 
moeten voorhouden dat sport weliswaar 
een bijzaak is, maar wel de belangrijkste 
bijzaak in de wereld.’
‘Redactienar’ Gijs van den Heuvel deed 

de feestrede, theatraal als altijd. ‘Vele ja-
ren geleden ben ik bijna door mijn rug 
gegaan toen een collega me in de armen 
sprong bij het horen van je vertrek van de 
sportredactie. De betreffende topper in de 
dop was je helemaal zat. Je richtlijnen hoe 
een verhaal aan te pakken, hadden hem 
gesloopt. Soms, zei hij, wist je voor je 
vertrek al waar je de volgende tien dagen 
over moest schrijven. Je hoefde alleen 
maar de winnaar in te vullen, Hoewel, die 
had hij ook al voorspeld.’
Hoofdredacteur Philippe Remarque 

legde een bewonderende nadruk op het 
vakmanschap dat Ronald beoefende en de 
stoïcijnse rust waarmee hij dat deed.

Jacques de Jong

Ronald ten Brink sluit
carrière af in Stadion


