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Frank van Zijl tijdens zijn afscheid van De Morgen in Brussel, eerder deze maand. 
Foto Eric de Mildt

Na 22 jaar Volkskrant in 
allerlei functies – van ver-
slaggever en politiek redac-
teur tot redactiechef – werd 
Frank van Zijl in 2011 
gedetacheerd bij het dag-
blad De Morgen in België. 
Dat was mogelijk doordat 
beide kranten tot De Pers-
groep behoren. Per 1 ok-
tober komt hij terug bij de 
Volkskrant. Jacques de 
Jong vroeg hem naar zijn 
ervaringen.

Wat heb jij van de Belgen geleerd?
‘Dat hard werken alleen niet gelukkig 

maakt. Hele lange dagen maken kan alleen 
als je ook hun Bourgondische gewoon-
tes overneemt. Belgen snappen niks van 
bruine boterhammen en karnemelk, rijden 
doorgaans veel te dure auto’s en tellen aan 
het einde van de dag hun centen. 

‘Toch zijn het ook idealisten, vaak sterk 
sociaal betrokken. Mijn politieke antenne 
is met heel veel ‘allez’s!’ en ‘kom-aans!’ 
weer scherp gesteld.’

Andersom, wat hebben de Belgen van 
jou geleerd?

‘Ik denk dat veel redacteuren individueel 
zijn gegroeid. Daarnaast hoop ik dat er iets 
beklijft van mijn stelling dat ‘opdrachtjour-
nalistiek’ tot niets leidt. 

‘Het creatieve proces moet van onderaf 
komen of het komt niet, zei ik in mijn af-
scheidstoespraakje. De god met de gouden 
ballen bestaat niet.

‘Belgen hebben een ouderwetse ‘pa-
trons-cultuur’. Ik geloof daar niet in. Bij 
een krant richt dat meer schade aan dan 
het goed doet. Bij De Morgen zijn er vele 
interventies geweest van bovenaf. Zulk in-

grijpen schept onnodig onrust en tast het 
zelfvertrouwen aan.’

Was het erg veel anders werken bij De 
Morgen dan bij de Volkskrant?

‘Ja. Ik ben bij de Volkskrant opgegroeid 
in de ‘vette’ jaren, toen het geld nog te-
gen de plinten klotste. Zoiets schept een 
heel andere journalistieke cultuur dan bij 
De Morgen, een krant die al jarenlang een 
doodsstrijd levert. De prestatiedruk is er 
enorm. Het is maar zelden goed genoeg.

‘Journalistiek inhoudelijk is er ook een 
wereld van verschil. Waar de Volkskrant 
reeds onder hoofdredacteur Harry Locke-
feer de term paper of record ten grave droeg 
en koos voor een thematischer aanpak, wil 
De Morgen nog alles uit de 24-uurs nieuws-
stroom mee hebben. Er heerst de angst om 
nieuws te missen. Heel ouderwets eigen-
lijk. In Nederland voeren de kranten al 
jaren zelfbewust een eigen agenda.’

Was het uniek dat jij als Volkskrant-man 
bij een Belgisch blad van de Persgroep 
werd geplaatst?

‘Ja, dat geloof ik wel. Maar kijk ook eens 

naar Peter Vandermeersch bij NRC, een 
Belg als hoofdredacteur van een Neder-
landse krant. 

‘En zo lang zit de Persgroep nog niet 
in Nederland. Ik verwacht dat er in de 
toekomst meer uitwisselingen komen. Ik 
had een interimklus. Maar er wordt al door 
veel collega’s van De Morgen gesnuffeld 
in Amsterdam. En Sofie Van Lommel, een 
getalenteerde verslaggeefster van De Mor-
gen, werkte afgelopen zomer op eigen ver-
zoek al drie maanden bij de verslaggeverij 
van de Volkskrant.’ 

Wat was de aanleiding om jou naar 
Brussel te halen?

‘De Morgen had behoefte aan ervaring 
en aan een dwingende chef Uit. Het is een 
krant met een piepjonge redactie. Het is dat 
er ook wat oude knarren rondlopen, anders 
zou de gemiddelde leeftijd onder de dertig 
jaar liggen. Chef-redacteur Jaak Smeets 
kon in Vlaanderen niemand vinden. Naar 
verluidt heeft Philippe Remarque hem ook 
nog een duwtje in mijn richting gegeven.’

Frank van Zijl over zijn verblijf bij de Belgische krant De Morgen:

Straks wellicht meer uitwisseling mogelijk

Zie verder pagina 2
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De tweelingzusjes Ellen (links) en Janet 
van Toor verzorgden niet alleen het diner 
voor de renners, ze maakten ook de finish 
zichtbaar, boven op de Steenberg. 

Had je een taakomschrijving toen je 
naar De Morgen ging?

‘Maak die redactie beter’ en ‘ondersteun 
de jonge hoofdredacteur’, Wouter Ver-
schelden (31). Dat laatste is overigens maar 
gedeeltelijk gelukt, want hij werd na een 
jaar aan de dijk gezet, overigens zeer tegen 
mijn zin. Het vertrouwen bij de directie 
was weg en Yves Desmet keerde terug.

‘Ik heb een jaar als chef Uit gewerkt met 
de eindredactie en de lay out. Mijn tweede 
jaar ben ik chef In geweest. Daarbij ont-
fermde ik me over de verslaggevers, en 
ik deed mee aan het beheren van nieuws-
stroom beheerd. Dat laatste was overigens 
een erg lastige klus, want uiteindelijk kende 
ik het land niet of onvoldoende.’

Nu kom je terug. Was je termijn om?
‘Ja, de afspraak was twee jaar. En hoewel 

ik me zeer met de Brusselse collega’s ver-
bonden weet, vind ik het mooi geweest. 
De Morgen moet bovendien verhuizen 
naar Kobbegem, waar de Persgroep België 
zetelt. Niet bepaald een mondaine plek. 
Dat blijft me gelukkig bespaard.’

Per 1 oktober keer je terug bij de Volks-
krant. Je ging er weg als …?

‘Sjieke jongen van de grote interviews.’

Wat ga je nu doen?? 
‘Ik ga beginnen op de centrale eindredac-

tie. Daar heb ik zin in. Ik moet weer accli-
matiseren. Over een jaar kijken we verder.’

Vervolg van pagina 2              FRANK VAN ZIJL

Frank van Zijl houdt zijn afscheidsspeech 
bij De Morgen. Foto Eric de Mildt

Pieter Evelein (midden) legt boven op de Steenberg aanHein van Laar (links, AD) en 
Noel Motte (rechts, gastrenner) uit hoe leep Jan Wanten (geel shirt) zijn slag sloeg in 
de eindsprint.

Eindeloos kronkelen door de Vlaamse Ardennen

Nog maar amper bekomen van de 1250 
kilometer in de Tour for Life (Artsen 

zonder Grenzen) tussen Italië en Neder-
land, klom een aantal Volkskrant-fietsers 
vorige week alweer op de fiets voor een rit 
door het Vlaamse landschap. 

Ze reden in een groep van dertig mannen 
en drie vrouwen van De Persgroep: van de 
Volkskrant, AD, Het Parool, De Morgen, 
Het Laatste Nieuws en van de drukkerij in 
Lokeren. De rit, de Tuur de Cabooter Me-
morial, is intussen na vier keer een traditie 
geworden. ‘Ollanders en Belgen samen op 
de fiets, goed voor de integratie, nu al die 
kranten steeds meer met elkaar te maken 
hebben.

Voor de Nederlanders was het een wel-
kome afwisseling. In plaats van lange 
polderwegen nu het voortdurende ge-
kronkel door de Vlaamse Ardennen. Hon-
derdzestien kilometer ging het over een 
deel van de Ronde van Vlaanderen, in een 
gebied waar de liefde voor de wielersport 
via de genen wordt doorgegeven. 

De eerste honderd kilometer bleven de 
fietsers braaf bij elkaar en ze bleven wach-
ten op deelnemers met pech.

Velen reden plat dit jaar, wispelturige 
kettingen liepen af en er was zelfs een tui-
melpartij, zij het zonder ernstige gevolgen. 
Met de vele bochten en de smalle, onover-
zichtelijke wegen was het oppassen gebla-
zen, ook op de opgebroken Berendries, die 
slalommend tussen keien en gruis werd 
bedwongen. Dat was een mooie opwar-
mer voor De Muur van Geraardsbergen, én 
voor de laatste zestien kilometer, toen de rit 
tot koers werd verklaard.

Jan Wanten (De Morgen) kwam leep en 
rap als eerste aan. Hij triomfeerde vóór 

Pieter Evelein (de Volkskrant) en Noel 
Motte (Belg, gastrenner). ‘Het was weer 
een mooie dag,’ concludeerden de renners.

De avond tevoren hadden de zussen El-
len en Janet van Toor de deelnemers in de 
watten gelegd met een overheerlijke pas-
tamaaltijd en bijpassende Belgische bieren. 
Mogelijk daardoor moest Janet achteraf 
concluderen als traagste te zijn geëindigd. 
‘Er waren jongens bij die al achtduizend ki-
lometer in de benen hadden!’, stelt ze met 
bewondering en afgunst vast. ‘Na de lunch 
heb ik nog tien kilometer aangehaakt en me 
daarna afgemeld bij de volgwagen.  Verder 
ben ik in mijn eigen tempo doorgereden. 
Ik heb nog een stuk afgesneden, zodat ik 
op tijd bij de finish was voor de foto. De 
afstand was het probleem niet, wel de snel-
heid. En leuk was het zeker!’                 

JqJ
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EEN alleszins opmerkelijke Knarrenborrel was het donder-
dag 19 september. De geest van collega Han van Gessel 
waarde nog duidelijk rond in de vorm van een borrel die 

werd geschonken uit de opbrengst van de rouwadvertentie die bij 
gelegenheid van zijn overlijden in de Volkskrant was geplaatst. 
Maurits Schmidt, initiatiefnemer en beheerder van de financiën 
legt dat graag uit.

Tientallen knarren hadden gereageerd op zijn oproep mee te 
doen aan de advertentie voor deze gewaardeerde collega. Een 
tekst was spoedig ingezonden en geplaatst. Het kostte echter vele 
uren en tientallen mails voordat zo’n zestig deelnemers hun bij-
dragen hadden toegezegd. De uitkomst per persoon zou ongeveer 
€ 7,50 zijn, inclusief het rouwboeket dat Jan van Capel had be-
steld. Tot zover niets aan de hand.

Alleen schoot Maurits in de kolere toen hij plotseling werd 
geconfronteerd met een aanmaning van bijna vierhonderd euro. 
Een rekening had hij daarvoor nooit gezien. Na informeren bij de 
krant kreeg hij van de verantwoordelijke manager Jan Hazeveld 
te horen dat vanwege een technische storing op 29 juli facturen 
niet waren verzonden. Koren op de molen van Maurits Schmidt. 
Die deponeerde zijn misnoegen: 

‘Mij dunkt is er gebrek aan professionaliteit als u uw omissie 
pas ontdekt na verzending van aanmaningen. Uw aanmaning 
leidde bij mij tot een lichte aanval van paranoia: wat heb ik nu 
weer over het hoofd gezien. 

‘In mijn geval was de aanmaning des te pijnlijker, omdat ik het 
gevraagde bedrag moest betalen namens zestig Volkskrant-re-
dacteuren voor de overlijdensadvertentie van de betreurde Volks-
krant-redacteur Han van Gessel. Verscheidene collega’s trokken 
bij mij deze zomer aan de bel wanneer ze wat mochten betalen. 
Handvol werk: terugmailen dat ik nog niets had gezien, later 
mailen dat ik de rekening kennelijk over het hoofd had gezien; 
ging ik ook nog eens onnodig voor schut wegens vermeende slor-
digheid of bedoelde wanbetaling bij de collega’s.

‘Kortom, als u bij de volgende dode Volksknar uw zaakjes 
op orde hebt, zorgen wij dat we niet meer zelf hoeven te be-
talen (...) maar dat we gewoon worden ondergebracht bij de 
(hoofd)redactionele advertentie als ex-collega’s. Scheelt ons geld, 
u inkomen.’

Hazeveld antwoordde dat de procedures inmiddels zo zijn 

aangepast dat dit soort pijnlijke fouten in de toekomst kunnen 
worden voorkomen. En hij belde Maurits ook meteen op. Daaruit 
volgde dat hij het gehele bedrag van de advertentie ging terug-
storten.

Was het bekend dat (ex)-Volkskrant-redacteuren een gratis 
advertentie kunnen plaatsen? Ja, alleen als het gaat om naaste 
familie, niet als het collega’s betreft. De geste van Hazeveld is 
een pure gunst.

Goed bedoeld. Maar het zette Maurits weer voor het probleem 
zestig keer € 7,50 terug te storten naar de rechthebbende col-
lega’s. ‘Niet te doen’, merkt hij moedeloos op,  met in het achter-
hoofd de lange weg die hij was gegaan bij het innen van het geld. 
‘En nog hebben veertien collega’s ondanks een toezegging niet 
gestort,’ monkelt hij teleurgesteld – desondanks vol vertrouwen.

In overleg met een inderhaast ingestelde kascommissie-Volks-
knar besloot hij een deel van het geld te besteden aan een Knar-
renborrel ter herdenking van Han van Gessel. Wat overblijft, wil 
hij storten op de rekening van de Vrienden van het Persmuseum, 
waarvan Han een toegewijd lid was. (Wie overigens liever zijn/
haar geld teruggestort wil hebben, gelieve zich bij Maurits te 
melden: schmidtg@xs4all.nl).

HET royale gebaar (zij het sigaar uit eigen doos) bepaalde 
grotendeels de sfeer tijdens die borrel. Maar ook de ambi-
ance bij Rita en Rosa, vlak naast het Volkskrant-gebouw, 

droeg daaraan bij. Het restaurant – gekozen opdat zittende Volks-
krant-redacteuren na het werk gemakkelijk even langs konden 
komen – bleek een oude fabrieksloods te zijn waar een blind 
paard nog geen schade kon doen. Vervreemdend, maar wel bij-
zonder.

En ten slotte maakte de verrassende aanwezigheid van enkele 
bijzondere collega’s deze Knarrenborrel zo opmerkelijk. Voorma-
lig kunstredacteur Erik Beenker bijvoorbeeld was uit Rotterdam 
overgekomen. En we mochten ook enkele echte Volkskrant-
mensen welkom heten, onder wie het laatste geheugen van de 
krant, documentaliste Marjon Hardonk en culinair redacteur Mac 
van Dinther. Deze laatste had die ochtend in de eigen krant zijn 
Parool-collega Johannes van Dam uitgeluid met een gevoelig in 
memoriam. Bij Rita en Rosa liep hij diens look alike tegen het 
lijf, in casu Maurits Schmidt.

Jacques de Jong

Han van Gessel

in de geest

prominent

aanwezig 

bij Knarrenborrel
Mac van Dinther (rechts) ontmoet Maurits Schmidt, het even-
beeld van de onlangs overleden culinair collega Johannes van 
Dam.            Foto Jacques de Jong

Bedrijf vergoedt rouwadvertentie in de Volkskrant
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JE AFSCHEID bij de krant in mei 
1998 kan ik me nog heel goed her-
inneren. Zodra toenmalig chef Fi-

nanciën Frank Kalshoven aanstalten 
maakte om je op het grote terras bij 
Hesp toe te spreken, stak jij doodgemoe-
dereerd de weg over, nam plaats op het 
kleine terras en keek uit de verte toe. 
Ik, ook niet gek op toespraken, ging 
naast je zitten. Wat zou je chef toch ge-
zegd hebben?

‘Tja, als ik dat had willen weten, dan was 
ik wel blijven staan. Het lijkt natuurlijk on-
beleefd om weg te lopen. Of is het onbe-
leefd om, tegen de nadrukkelijk uitgespro-
ken wens van de vertrekkende in, toch een 
toespraak te houden? 

‘Bij mijn afscheid kreeg ik ook de gebrui-
kelijke pagina van mijn collega’s. Daar was 
en ben ik wel heel blij mee. Vooral ook om-
dat de kop van een van de stukken (van de 
hand van Jet Bruinsma – die ik nog regel-
matig op straat tegenkom) luidde: ‘Haagse 
Harko dwangneurotisch in de contramine’. 
In huiselijke kring is dit inmiddels een ge-
vleugelde uitdrukking geworden. 

‘Overigens lees ik met vreugde ook nog 
een stukje terug waarin Peter de Waard 
schrijft over onze onderlinge discussie over 
de aandacht die wij gaven aan Joep van den 
Nieuwenhuyzen. Ik citeer: ‘Joep, dat was 
in de ogen van Van den Hende de hoogst 
kwalijke personificatie van de absolute nit-
wit van het yoepentijdperk. Een financiële 
bluffer, of nog erger, een financiële mani-
pulant’. En dat 15 jaar geleden!’

Waar denk je aan als je terugkijkt op 
je tijd bij de krant?
‘Ik heb bijna tot op het laatst met veel 

plezier gewerkt. Ik had bij Trouw gewerkt, 
maar nog niet in Den Haag. Dat kon bij de 
Volkskrant wel. Dat waren mooie jaren, 

afgezien van de telkens door De Telegraaf 
weggekaapte primeur dat de benzineac-
cijns met x cent omhoog ging en de even 
voorspelbare vraag vanuit het Amsterdam-
se: waarom hebben wij dat niet? 
‘Wat ik ook erg leuk vind, is dat ik de in-

troductie van de euro heb meegemaakt. Een 
moment van zwakte was wel dat ik mij heb 
laten overhalen om lid van de commentaar-
groep te worden. Dat waren stukken die ik 
nooit las en ook nu nooit lees. Ik wil feiten, 
geen opvattingen.’
 
Hoe ben je in de journalistiek verzeild 
geraakt? Speelde je vader Ruud (des-
tijds lid van de befaamde sportredactie 
van De Tijd – JvC) hierbij een rol?

‘Zeker. Mijn vader had via zijn toenma-
lige werk (hij was toen al uit de journalis-
tiek) een interne VNO-notitie bemachtigd, 
heeft die aan mij gegeven en mij naar een 
kennis bij Trouw gestuurd. Zo heb ik mijn 
eerste stukje voor een krant getikt. Was 
meteen opening pagina, geloof ik.

‘Dat was begin jaren tachtig. Ik heb vijf 
jaar bij Trouw gewerkt (met een onderbre-
king van twee weken: een mislukt uitstapje 
naar de Erasmus Universiteit), daarna twee 
jaar bij ING en toen de Volkskrant.

Wat ben je gaan doen na je vertrek bij 
de krant?
‘Ik ben bij KPMG Bureau voor Economi-

sche Argumentatie terecht gekomen. Dat 
was een bureau dat vooral voor ministe-
ries en gemeenten beleidsadviezen schreef. 
Dat heb ik ongeveer vijf jaar gedaan. Toen 
begon ik te lijden aan, wat ik maar noem, 
het adviseurssyndroom. Het innerlijke ken-
merk van een adviseur: hij is ervan over-

tuigd dat hij briljante adviezen opstelt, hij 
begrijpt niet dat ze ergens in een la ver-
dwijnen en hij denkt dat hij dan maar beter 
zelf zijn adviezen kan gaan uitvoeren. 
‘Dus toen ben ik manager geworden, bij 

de Hogeschool van Amsterdam. Dat was 
ietwat merkwaardig, want aan mijn advies-
opdrachten voor het ministerie van OCW of 
voor scholen had ik de indruk overgehou-
den dat er in het onderwijs wel héél veel 
muggenzifters rondlopen. Nu, na ruim ze-
ven jaar HvA vind ik dat niet meer. Het zijn 
er niet heel veel, maar nog wel te veel.’

Ik zie in plaatselijke media dat je tame-
lijk bekend bent als lid van de PvdA-
fractie in de stadsdeelraad Amsterdam-
Oost. Leuk om te doen? 

‘Zeker. Het gaat in Oost over kleine en 
grote zaken. Van de spreekwoordelijke 
loszittende stoeptegel tot de scheiding van 
kerk en staat en failliete muziektempels. 
Veel onderwerpen maken ook –soms hef-
tige– emoties los bij betrokken bewoners. 
Dat kunnen ook je buren of bekenden zijn. 
Dat maakt het extra leuk. En zoals het een 
politicus van tegenwoordig vergaat, ben ik 
ook al een paar keer voor idioot uitgemaakt 
op Geenstijl en ik heb een doodsbedreiging 
gehad, dus ik hoor er helemaal bij!’

De Amsterdamse stadsdelen worden op-
geheven. Betekent dit een einde aan je 
politieke aspiraties. Of heb je nog plan-
nen en wensdromen wat dit betreft?

‘Ik wil naar het Europees Parlement. Dus 
elke handtekening (ook van een Volksknar-
partijlid) ter ondersteuning van mijn kandi-
datuur is welkom.’

Jan van Capel

Harko van den Hende.                 Foto Jacques de Jong

Van stadsdeel naar Europa?
Harko van den Hende 
(53) zat van 1992 tot 
1998 bij de Volkskrant, op 
de redactie Financiën en 
Economie. Hij is nu ma-
nager bij de Hogeschool 
van Amsterdam. Hij is ook 
lid van de stadsdeelraad 
Amsterdam-Oost. Zijn po-
litieke ambitie ligt op Eu-
ropees niveau.


