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Knor: Boek gekocht in de Boekenweek, Co? 
Co: Met dat mooie weer? Boeken lezen kost 
alleen maar zuivere wielertijd.
Knor: De Boekenweek is toch een prachtig 
traditioneel instituut?
Co: Waar heb je het over? Opa vertelt!
Knor: Sylvia Witteman schreef vrijdag dat 
haar twee zoons vrijwel geen 
boek lezen, in tegenstelling tot 
haar dochter. Duurt te lang. Ze 
lezen alleen als op een pak 
cornflakes iets te lezen valt. 
Wel hangen ze urenlang achter 
de computer. Wat zou papa en 
schrijver Philippe Remarque 
vinden van dat soort huiselijke 
ontboezemingen? 
Co: Zo’n persoonlijke noot werkt verrassend. 
Voor iedereen herkenbaar.
Knor: Dan Thomas van Luyn, die zijn column 

vrijdag begon met de geinige stelling dat het 
kledingmerkje in korte tijd is uitgegroeid tot 
een veelomvattend boekwerk met een schat 
aan informatie. Dicht bij huis.

Co: Dat ‘boekwerk’ sprak je wel aan, 
neem ik aan?
Knor: Boeken zijn fossielen 
geworden. Selexyz staat op 
springen. Kees Fens’ bibliotheek 
is elektronisch toegankelijk, maar 
wie gaat daar - behalve Frits 
Abrahams - in grasduinen? En de 
redactie discussieert weer over 
het boekenkatern, naar verluidt. 

Dan weet je het wel.
Co: Wat jij moet doen? Koop een leuk 
wielerboek om lekker te lezen in de zon. 
Knor: Maar ik moet het boekenweekgeschenk 
nog lezen. Druk! Geen tijd. Kleinkinderen over 
de vloer!    HvG
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Tachtig jaar is hij nu, Brandpunt-cory-
fee geweest, hoofd programmadienst bij 
de KRO, programmacommissaris bij 
de NOS, directeur Media bij de KRO. 
En dan nog zegt Richard Schoonhoven: 
‘In mijn hart ben ik altijd krantenman 
gebleven. Televisie is zo ingewikkeld.’  
Van 1959 tot 1962 heeft hij bij de Volks-
krant gewerkt. Op ons verzoek heeft hij 
zijn herinneringen vastgelegd. Zie de 
pagina’s 2 en 3.
Richard Schoonhoven was aangesteld 

als correspondent in Maastricht. Bijna 
niemand van de knarrengeneratie zal het 
nog weten. Hij was de voorganger van 
Leon Tans, aangenomen door toenmalig 
hoofdredacteur Joop Lücker. 

In een gesprek met hem in zijn Hilver-
sumse villa verdiept hij zich met zicht-
baar genoegen in herinneringen aan zijn 
televisietijd, maar ook  aan de tijd bij De 
Maasbode en de Volkskrant.
Als het over Brandpunt gaat, wijst hij 

consequent en met grote waardering naar 
het team dat het programma maakte, met 
coryfeeën als Aad van den Heuvel, Ed 
van Westerloo, Ad Langebent, Frits van 
der Poel en cameraman Piet Kaart. In 
1964 al verwierf het programma de Nip-
kow-schijf. 
Schoonhoven was hoofdredacteur. Zijn 

keuze, vertelt hij, was altijd voor een rol 
achter de schermen, niet op het tv-scherm. 

Op het scherm verwerf je maar roem voor 
beperkte tijd,  redeneert hij. ‘En wat moet 
je daarna? Ik koos voor het aansturen van 
mensen en voor de lange termijn.’ 
Hij houdt nog altijd van gedegen journa-

listiek met duidelijke bronnen. De sociale 
media ziet hij in dat opzicht als dubieus, 
zo niet gevaarlijk, omdat de bronnen vaak 
te vaag, dan wel onbetrouwbaar zijn.

Oud tv-chef Richard Schoonhoven opent zijn Volkskrant-verleden:

‘In mijn hart altijd krantenman gebleven’

Met waardering kijkt hij naar een pro-
gramma als De wereld draait door, maar 
daar mist hij de diepgang, zoals hij af-
standelijkheid mist bij Pauw & Witteman. 
‘Daar wordt te veel gelachen.’ 
Pauw & Witteman ziet hij alleen in de 

herhaling. ‘Op mijn leeftijd verlang ik om 
half elf naar mijn bed.’
  Jacques de Jong

Vier coryfeeën van Brandpunt in 1964. Van links af de verslaggevers Aad van den Heu-
vel, Ed van Westerloo en Frits van der Poel, en hoofdredacteur Richard Schoonhoven.

Op naar een Tegel!
De Volkskrant dingt met vier genomineer-
den mee naar de jaarlijkse Tegels voor bij-
zondere journalistieke prestaties in 2011.
- Natalie Righton voor haar verhalen 
over de trainingsmissie in Kunduz.
- Merijn Rengers en John Schoorl voor 
hun onderzoeksactiviteiten naar corruptie 
bij defensie.
- Sara Berkeljon voor haar journalistieke 
talent.
  De Tegels worden op maandag 16 april 
in het Lucent Danstheater in Den Haag 
uitgereikt. Het feest wordt opgeluisterd 
met een toespraak door Pieter van Vol-
lenhoven.
In deze aflevering van de Volksknar een  

interview met genomineerde Sara Berkel-
jon. Zie pagina 4.    HvG
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MEER dan een halve eeuw ge-
leden stond ik, vaak vroeg in 
de morgen, op de kade van de 

Holland-Amerika Lijn te wachten op de 
aankomst van passagiersschepen zoals de 
Nieuw-Amsterdam. Aan boord konden 
we de schepelingen interviewen die acht 
dagen eerder in New York aan boord wa-
ren gegaan met bestemming Rotterdam. 
Vliegtuigen die in één ruk de oceaan 

konden oversteken, 
waren nog niet in 
zicht, laat staan in 
de lucht. Filmster-
ren als Clark Gable 
en politici, minis-
ters kwamen niet 
ongezien de loopplank af. Ook aan de 
Lloydkade, waar de schepen uit voorma-
lig Nederlands Indië afmeerden, stond 
ik op wacht, dikwijls in gezelschap van 
Henk Uilenbroek, de correspondent van 
de Volkskrant. 
In mijn aanloopperiode naar de televisie 

heb ik gewerkt bij drie kranten van uit-
eenlopend karakter, zij het alledrie van 
goed katholieken huize, variërend van 
ultramontaans tot volksblad. De hoofd-
redacteur Joop Lücker van de Volkskrant 

had zijn eigen definities om de verschil-
len tussen de drie kanten aan te geven. 
De Tijd wordt gelezen door de pastoors, 
De Maasbode door de kapelaans en wij 
- zo wist hij -  hebben de parochianen als 
abonnees.
Mijn journalistieke wieg stond bij De 

Maasbode, waar ik in de jaren vijftig de 
uitbundige dynamiek in de haven heb 
verslagen. Het was voor mij een speelter-

rein zowel als een 
leerschool. Nieuws 
dat door slechts één 
persbureau werd 
aangeleverd, kwam 
niet in de krant. 
Alleen nieuws van 

de eigen correspondent of aangeleverd 
door ten minste twee persbureaus was fit 
to print. De krant was toen nog een mijn-
heer in driedelig pak en veelal voorzien 
van lorgnet, zij het met verschillende 
namen.
Rotterdam had een bloeiend journalis-

tiek leven in die naoorlogse periode. De 
hoofdredacties van een handvol lande-
lijke kranten waren er gevestigd, alle 
dagbladen hadden er een kantoor en er 
werd een rijk assortiment van lokale dag- 

en weekbladen uitgegeven. 
De onderlinge collegialiteit was groot. 

Toen een befaamde destilleerderij op het 
Noordereiland in brand stond en honderd-
duizend liter jenever verloren dreigde te 
gaan, nodigde de joyeuze directeur de 
verzamelde pers uit een paar liter te red-
den. 
Nadat  in de vroege ochtenduren de 

brand was geblust, maakte ik op de 
redactie een paar kopietjes van mijn 
verslag voor mijn collega’s, van wie ik 
vermoedde dat zij wat onbekwaam waren 
vertrokken. De volgende dag tegen het 
middaguur kwam de chef van de zetterij 
vloekend de redactie op met de medede-
ling dat er al drie verslagen van die brand 
waren gezet en dat er nu een vierde lag. 
We hadden elkaar onderschat.

Cultuurverschil
Het samengaan met De Tijd uit Amster-

dam, de eerste fusie in de krantenwereld, 
was na een jaar voor mij reden tot ver-
trek. Ik mocht bij de nieuwe combinatie 
blijven werken, maar het cultuurverschil 
tussen de redacties was te groot. 
De directe aanleiding voor mijn vertrek 

was de wijze waarop de Amsterdamse 
redactie mijn verslag van de feestelijke 
proefvaart van de Rotterdam van de Hol-
land-Amerika Lijn had gemaltraiteerd.
Collega Henk Uilenbroek van de Volks-

krant liet me weten dat hij mijn overgang 
naar die krant al enigszins had voorbereid 
bij zijn hoofdredacteur, de heer Lücker. 
In een merkwaardig kort sollicitatiege-

sprek - hij had al het een en ander van me 
gelezen - bood hij mij twee banen aan: 
een correspondentschap in Maastricht of-
wel in Utrecht. Met in Utrecht bijzondere 
aandacht voor de KAB. 
Voorwaarde was daarbij dat ik nooit 

een primeur over de KAB zou mogen 
aanbrengen. Die werden gegund aan an-
dere kranten. De Katholieke Arbeiders 
Beweging had immers nog kabeldikke 
bindingen met de krant en daar mocht ik 
geen gebruik van maken.
Het werd dus Limburg, met de nadruk 

op de Mijn Industrie Raad en de sluiting 
van de kolenmijnen. Lücker waarschuw-
de mij voor het eindgesprek met zijn col-
lega van De Tijd. ‘Als je zegt dat je voor 
mij gaat werken, dan kun je staandevoets 
vertrekken.’
Zo geschiedde. Toen ik na lang aan-

dringen van de hoofdredacteur van De 
Tijd/De Maasbode - ‘welke koe heeft jou 
gouden horens beloofd?’ - vertelde dat 
ik voor de Volkskrant ging werken, kon 
ik onmiddellijk opstappen. De hoofdre-
dacteuren mochten elkaar blijkbaar niet. 
Onder meer deed het verhaal de ronde dat 
De Tijd de voetbaluitslagen van de afde-
ling Amsterdam, zoals afgedrukt in de 

Richard Schoonhoven over zijn tijd bij de Volkskrant

Het was kort en krachtig,
leerzaam en vermakelijk

Richard Schoonhoven.                    Foto Jacquesde Jong

Zie verder pagina 3

door 

Richard Schoonhoven
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Volkskrant, klakkeloos overnam. Om dit 
aan te tonen had de redactie er de wed-
strijd DVK – DET met een vernietigende 
uitslag voor DET in gesmokkeld, die De 
Tijd  keurig afdrukte.
Kortom, een week later was de bruids-

suite van een gezellig hotel in het 
centrum van Maastricht mijn redactie-
kantoor. Mijn eerste kennismaking met 
de wereld van de mijnen was niet veel-
belovend. Ik had een afspraak gemaakt 
met de voorzitter van de katholieke 
mijnwerkersbond Frans Dohmen, de 
ongekroonde koning van de mijnwerkers. 
Van mijn kant argeloos en niet gehinderd 
door kennis van zaken.

Boosaardig 
De ontvangst was bar en boos, zelfs 

boosaardig. Ik was niet welkom, waren 
zijn eerste woorden  en als mijnheer de 
hoofdredacteur hier zelf was verschenen, 
was hij hier niet levend weggekomen.
Het bleek dat enkele weken voor mijn 

aankomst de krant zich in navolging van 
de KAB had gekeerd tegen een voorge-
nomen staking van de mijnwerkers, die 
gesteund werd door de bond van Frans 
Dohmen. De krant had in een hoofdre-
dactioneel commentaar de staking onver-
antwoordelijk genoemd en daarmee de 
staking gebroken, was het hete verwijt.
Ik begreep toen waarom mijn voor-

ganger de wijk had genomen naar een 
voorlichtingsfunctie bij de Staatsmijnen. 
Ik heb overigens het kantoor van de 
voorzitter zonder lichamelijk letsel kun-
nen verlaten. Achteraf bedacht ik dat 
het wel zinnig zou zijn geweest als de 
hoofdredacteur mij vooraf zou hebben 
geïnformeerd.  
Een heftig conflict met dezelfde hoofd-

redacteur was nodig om elkaar en de 
cultuur van de krant wat beter te leren 
kennen. Dat conflict was typerend voor 
die tijd, voor Limburg en de macht van 
kerkelijke autoriteiten. 
Een anonieme, gefluisterde, telefoni-

sche mededeling was de aanleiding. Of 
ik maar dan en dan naar de rechtbank in 
Roermond wilde komen, kamer zoveel, 
zei de omfloerste stem. 
Ik ging braaf kijken en niet ten on-

rechte. Er speelde zich een bijna folklo-
ristische rechtszaak af. Een ambtenaar 
van de gemeente stond terecht en werd 
beschuldigd van ‘verschrijvingen’. Hij 
had rioolgelden doen toekomen aan een 
kerkbestuur. Die gelden werden vervol-
gens gebruikt voor herstel van de veel te 
grote parochiekerk. Ook de pastoor stond 
voor de balie. 
Ik schreef een wat badinerend verslag, 

dat op de voorpagina terechtkwam in 
een speciale opmaak, een vier-op-drietje, 
leuk opvallend.

Dringende vragen
Rond negen uur ‘s morgens meldde 

hoofdredacteur Lücker zich met een 
aantal dringende vragen. Of ik dat zelf 
had geschreven, of ik er zelf was geweest 
of dat een correspondent het had aange-
bracht. Zelf geweest, zelf geschreven, 
mijnheer Lücker.

Er viel een stilte. Weet u dat wel zeker? 
Ik raakte geïrriteerd en liet hem wat bo-
zig weten dat bij De Maasbode dit soort 
vragen niet werden gesteld aan redacteu-
ren in vaste dienst. Stilte.
Het bisdom had hem laten weten dat 

de rechtszaak niet kon hebben plaatsge-
vonden. Het geding stond niet op de rol 
die het bisdom hem per telex had toege-
stuurd, was zijn argument. 
Het telefoongesprek werd buitenge-

woon onaangenaam, maar een paar uur 
later was hij onderweg naar Maastricht. 
Weliswaar niet met een verontschuldi-
ging, maar met een verklaring voor zijn 
optreden. 
Uit overwegingen van ‘prudentie’ 

was de zaak bij de rechtbank van de rol 
verwijderd, zo had hij zelf achterhaald. 
Typerend voor die tijd. De kerkelijke en 
wereldlijke autoriteiten beschikten daar 
over goedwerkende dwarsverbanden. De 

Limburgse kranten hebben er geen woord 
over geschreven Ook de volgende dagen 
niet. De scheiding tussen kerk, staat en 
pers had zich daar nog niet voltrokken. 
De Volkskrant had zich toen al wat 

verder verwijderd van kerkelijke en 
bisschoppelijke invloeden, maar er ver-
scheen de volgende dag evenmin op de 
voorpagina van de krant een bericht over 
de opvallende onvolledigheid van een 
openbaar stuk als de rol van de Roer-
mondse rechtbank. Zo ver was men in 
die dagen bij het progressieve ochtend-
blad nou ook weer niet. 
Bijna drie jaar heb ik voor de krant ge-

werkt. Onder het dagelijkse strakke toe-
zicht van Ad Overeem en genietend van  
plezierige lessen van oude rotten als Ad 
Bevers, Herman Leenes en natuurlijk Ge-
rard van den Boomen. Ik had goede con-
tacten met  collega’s als Pierre Huyskens, 
Cor van Heugten en Richard Auwerda. 
Toch in die ruim twee jaar Volkskrant 
een paar keer de opening van de krant 
gehaald. En enkele primeurs waar de 
Limburgse pers niet omheen kon.

Borrel
Toen ik in 1962 voor de televisie ging 

werken, meldde de hoofdredacteur op het 
jaarlijkse redactiefeest dat Schoonhoven 
de journalistiek ging verlaten en naar 
het variété vertrok. Ik heb zelf op mijn 
laatste werkdag in Amsterdam in de late 
avonduren de redactie een afscheidsbor-
rel aangeboden, in de Koningshut. 
Na enige tijd verscheen ook de hoofdre-

dacteur in de coulissen. Op afstand dronk 
hij een glas mee. ‘Stuur de rekening maar 
naar mij’, waren zijn afscheidswoorden, 
vergezeld van een handdruk.  
Ik bewaar goede herinneringen aan mijn 

Limburgse tijd bij de Volkskrant. Anders 
dan bij mijn vorige werkgevers was het 
regiem strakker en de begeleiding heel 
direct. Die periode is zeker van betekenis 
geweest voor het functioneren in mijn 
volgende functie bij de KRO.

Richard Schoonhoven

Vervolg van pagina 2 Richard Schoon-
hoven in 1958 
tussen collega’s 
van wie hij niet 
de namen, maar  
wel de kranten 
weet: Van links-
boven af: NRC, 
Trouw, Rotter-
dams Nieuws-
blad, Vrije Volk, 
ANP, Alge-
meen Dagblad, 
Schoonhoven 
Maasbode, Rot-
terdams Parool.

Foto: Int.Photo-
press Office
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Waar zit je en wat doe je? Gaat het 
lekker? 
‘Na allerlei omzwervingen, in Den Haag, 

bij economie (waar ik de retailportefeuil-
le deed, ik schreef alleen maar over ro-
ken, koffie en smurfen en het was gewel-
dig) bij de 2, bij Volkskrant Banen en bij 
Media heb ik sinds 1 oktober de baan die 
ik sinds mijn aantreden bij de krant het 
liefst wilde: algemeen verslaggever bij 
Volkskrant magazine. Ik maak interviews 
en reportages. Het gaat lekker.’

Was dit je droom: de Volkskrant? Of 
had je andere ijzers in het vuur?
‘Ik heb nooit journalist willen worden, 

maar toen ik na een jaar stopte met Rech-
ten en uit een soort wanhoop Amerikanistiek ging studeren, 
leek het me wel een goede optie. Tijdens de Master Journalis-
tiek bleek ik het zelfs een beetje te kunnen – schrijven dan. In 
nieuwsmaken ben ik nooit een ster geweest. 
‘Ik mocht stage lopen bij de Volkskrant in Den Haag. Nogal 

intimiderend. Je loopt als 23-jarige ineens in de Kamer met je 
blocnootje te doen alsof je het allemaal helemaal niet intimide-
rend vindt.’

En het beviel bij deze krant?
‘De Volkskrant was mijn eerste keus, want het was de krant die 

bij ons thuis altijd werd gelezen. Al las ik zelf als puber overi-
gens alleen Dag In Dag Uit. Dus ja, je kunt wel zeggen dat het 
mijn droom was.’ 

Wat vind je van de koers van de Volkskrant van nu?
‘Ik denk dat we nog nooit zo’n goeie krant hebben gemaakt als 

nu, zowel nieuwskrant als V. Ik wil wel even het volgende gezegd 
hebben: op de redactievloer, maar ook in de Volksknar, wordt 
nog wel eens gedaan alsof de V een kinderachtig niemendalletje 
is waarin alleen maar ‘interviews met dj’s’ staan (echt gelezen in 
de Volksknar!). Onzin, de V is een creatief, mooi vormgegeven 
en journalistiek volwaardig katern, door geen andere Nederland-
se krant geëvenaard. Hoera voor chef Chris Buur!’

Maak je je zorgen over je toekomst? Of ga je elke dag flui-
tend naar je werk? 

‘Ik ga elke dag fluitend naar mijn werk. Nee, dat is overdreven, 
maar als ik niet fluitend naar mijn werk ga, komt dat niet doordat 
ik me zorgen maak over mijn journalistieke toekomst.’

Wat is je mooiste wapenfeit tot dusver? Heb je daar een 
anekdote bij?
‘Ik was heel vereerd toen José Rozenbroek me vorig jaar vroeg 

of ik een interview in het magazine al ‘aandurfde’. Ik ben mis-
schien wel nooit zo nerveus geweest als voor mijn interview met 
rapper en tv-presentator Willie Wartaal, pseudoniem van Olivier 
Mitshel Locadia.
‘Op de fiets terug was ik doodsbang dat mijn iPhone, waarmee 

ik het interview had opgenomen, op straat kapot zou vallen. Dat 
gebeurde niet. 
‘Mijn mooiste wapenfeit is toch wel de nominatie voor De Te-

gel, prijs van de Nederlandse Dagbladpers. De hoofdredactie 
heeft daarvoor drie van mijn interviews ingestuurd: met Willie 
Wartaal, met het duo L.A. Raeven - kunstenaars en tweelingzus-
sen Liesbeth en Angelique Raeven -  en met theaterman Wim T. 
Schippers. 
‘Volgens mij kijkt de jury naar het gehele oeuvre. Daar heb ik 

geen mooie anekdote over, en wat maakt zo’n Tegel nou eigen-
lijk uit als je erover nadenkt. Maar ik ben toch wel trots. En mijn 
moeder ook.’      

Han van Gessel

Bloednerveus 
voor een interview 
met Willie Wartaal
Sara Berkeljon (29) is redacteur bij het Volkskrant 
magazine. Zij studeerde amerikanistiek en journa-
listiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 
2007 is zij in dienst bij de Volkskrant. Zij begon een 
jaar daarvoor bij de krant als stagiaire. Dit jaar is 
zij genomineerd voor de Sijthoff Talentprijs. Op 16 
april wordt de winnaar in Den Haag bekendgemaakt 
tijdens het Feest voor de Journalistiek bij de jaar-
lijkse uitreiking van de nieuwe Tegels voor de beste 
journalistieke prestaties in 2011.

Sara Berkeljon.

Willie Wartaal


