
Clubblad van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant        e-mail: volksknar@gmail.com        

237
     

15 februari 2014

de Volksknar 1

De onverwacht mooie race van Margot 
Boer op de 500 meter (37,71 sec) brengt 
haar als eerste Nederlandse schaatsvrouw 
op een derde plaats in die categorie. Tij-
dens de nabeschouwing op televisie horen 
we ineens de naam van Ellie van den Brom 
voorbij komen. Ellie van den Brom, de 
vrouw van voormalig sportredacteur (en chef 
Nacht) Ronald ten Brink – ze hadden elkaar 
gevonden na de Olympische Spelen van 
1972 in Sapporo. Ellie was er vierde ge-
worden op de 1500 meter. (Ronald vestigde 
in 2011 zijn eigen record met 43 dienstja-
ren bij de Volkskrant). Maar in 1968 had zij 
feitelijk voor brons gereden in Grenoble.

Werd Ellies naam 46 jaar later daarom ge-
noemd in de nabeschouwing? 

Ellie gemaild.
‘Waarom ze mij nu hebben genoemd,, 

geen flauw idee. Ronald heeft het even uit-
gezocht. Margot Boer was in 2010 vierde, 
Andrea Nuyt in 2002 en Christine Aaftink 
in 1992 vijfde, dus waarom ze mij noemen 

geen idee. Misschien is het verwarrende 
dat ik de derde tijd toen had. Er waren in 
1968 drie Amerikaanse meiden op plek 2 
met alledrie dezelfde tijd. Ze klokten toen 
nog in tienden van seconden, niet in hon-
derdsten.’

De officiële uitslag laat zien: Ljoemila 
Titova op één (46,1), Mary Mayers, Di-
anne Holum en Jenny Fish alledrie op 
twee (46,3), geen derde of vierde plek en 
dan ineens op plek vijf Ellie van den Brom 
(46,6). Brons zou je zeggen. Aha, vandaar 
haar naam in het tv-verslag.

Ellie herinnert zich: ‘Ik zat in de zesde 

klas van het Barlaeus Gymnasium. Ik 
moest van rector Hoek kiezen tussen eind-
examen en Olympische Spelen. Ik koos 
voor Olympische Spelen. De rector over-
leed die winter en van de conrector mocht 
ik toch examen doen.’

Naast haar wapenfeiten bij Europese 
en wereldkampioenschappen en bij de  
Olympische spelen, werd zij in 1969 in 
Davos ook nog wereldrecordhoudster op 
de duizend meter (1.30).

In 1973 hield Ellie op met schaatsen. 
‘Toen kon ik het niet meer combineren met 
mijn studie en ik had er ook wel een beetje 
tabak van. Ik zat vanaf 1966 in de ploeg 
en toen kostte het alleen maar handenvol 
geld. Nu houden ze er bakken geld aan over. 
Ook de trainingsinzichten zijn zoveel beter 
dan toen.’

Na haar studie werd ze sociaal advocaat. 
Nu ze uitgewerkt is, begeleidt ze een Ma-
rokkaanse vrouwenorganisatie. ‘Zo blijf je 
een beetje bezig.’

Jacques de Jong

Ellie van den Brom: virtueel brons

Links: Ellie van den Brom tijdens de Olympische Spelen van 1972 
in Sapporo, waar zij en Ronald ten Brink elkaar vonden. Rechts 
het echtpaar tijdens Ronalds afscheid van de krant in 2011.

Foto’s Anefo en Jacques de Jong

Derde tijd schept

verwarring op

Olympische Spelen

De eerste die zich bij de Perscombinatie 
met nieuwe media bezighield, was collega 
Lodewijk Bouwense. Hij ging journa-
listiek bedrijven op de Kabelkrant en hij 
initieerde de website van de Volkskrant. 
Zijn avonturen op pagina 2.

Vandaag een herstart van de veelge-
waardeerde rubriek Jonge Aanplant, 

kennismaking met jonge, veelbelovende 
redacteuren bij de Volkskrant. Het idee is 
nog van Han van Gessel, vorig jaar juli 
overleden. 
Dankzij de bemiddeling van adjunct Co-
rine de Vries komen we met een nieuwe 
serie. De eerste: Irene de Zwaan van de 

Internet-redactie, Buitenland. Op pagina 4.

En tenslotte melden we de titel van de 
nieuwe zaterdagse bijlage van de Volks-
krant. De enige goede titel zou natuurlijk 
zijn: V2. Lees hem als V-Kwadraat en je 
krijgt veel meer dan je verwacht, lees 
hem als V-Twee en hij slaat in als een 
bom. Lees op pagina 3 iets heel anders.

Verder in dit nummer
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Lodewijk Bouwense, nu met 

pensioen in Zeeland, was van 

de Volkskrant de eerste die aan 

‘nieuwe media’ ging werken. Hij 

kwam binnen bij de krant als re-

dacteur op Binnenland. Daarna 

volgden de Kabelkrant en het in-

ternet. Een pionier. Jacques de 

Jong vroeg hem naar zijn weder-

waardigheden.

‘In 1978 – Jan van der Pluijm 
stond nog op de brug – werd ik 
aangenomen als eindredacteur op 

de-redactie Binnenland. Paul Kouwenberg 
was daar toen de chef, pardon coördinator. 
Ik kwam van het Brabants Nieuwsblad, 
waar ik alle journalistieke uithoeken had 
verkend, behalve de sportredactie. Leuke, 
kleine krant waar ik veel heb geleerd. Mijn 
ideaal lag echter elders: werken bij de Volks-
krant, het walhalla voor journalisten.

‘Collega’s van het eerste uur waren 
Ad(riaan) de Boer, Roelf Ridderikhoff, 
Wies Samplonius. Zoals je weet, wisselden 
die ploegen in de loop der jaren nogal eens. 
Het eindredactiewerk beviel me goed; 
vooral toen ik zelf coördinator was. Met 
je neus op en in het nieuws, overleg met 
deelredacties en individuele verslaggevers 
en altijd die deadline. Nog steeds werk ik 
het best onder druk.

‘De  nachtdiensten waren het interes-
santst. Dan werd de krant gemaakt. Waar 
blijft Jet Bruinsma toch met haar onderwijs-
debat? Drie vellen tekst voor een twee-
kolommertje op de 3? Inkorten tot anderhalf 
vel. Na het zakken van de landelijke editie 
was er tot het sluiten van de stadseditie tijd 
voor klaverjassen, Risk, biertje. De ruimte 
voor frivoliteiten was op de vrijdagavond 
breed. Een onvergetelijke happening was 
het ten burele bereiden van vissoep door 
Wouter Klootwijk. Twee bureaus tegen 
elkaar, forse branders erop, vissen schoon-
maken en in stukken in de pan kwakken.’

Hoe ging je weg van Binnenland?
‘Na zeven jaar wilde ik wel eens iets 

anders doen. Maar Harry Lockefeer ver-

hinderde dat door mij op Binnenland ‘on-
misbaar’ te verklaren, een argument dat 
hij wel eens vaker gebruikte wanneer een 
redacteur een post wilde verlaten die niet 
zo erg in trek was.

‘Inmiddels had de gemeente Amster-
dam besloten tv-kabel onder het plaveisel 
te laten leggen. In die periode werd al 
voorzichtig over nieuwe media gesproken. 
Bedoeld werd daarmee lokale tv, teletekst, 
cd-rom en video. Om dit soort en nieuwere 
ontwikkelingen bij te houden en mogelijk 
toe te passen, riep Perscombinatie een 
beleidscommissie Nieuwe media in het 
leven. Die commissie werd min of meer 
gestuurd door de afdeling Research & De-
velopment. De krantenredacties vaardig-
den elk een vertegenwoordiger af. Voor de 
Volkskrant was ik dat. 

‘De commissie kreeg de opdracht van de 
directie uit te zoeken wat Perscombina-
tie op de Amsterdamse kabel zou kunnen 
doen. Na een rondgang langs Amerikaanse 
dagbladen die al ‘iets’ deden met nieuwe 
media en een haalbaarheidsonderzoek in 
Amsterdam, besloten we dat kabelkrant het 
enige medium was waarmee Perscombi-
natie de eerste stappen op het gebied van 
elektronisch uitgeven kon zetten, zonder 
daaraan meteen failliet te gaan. Mij werd 
gevraagd dat project te leiden. 

‘Ik heb een dag nagedacht en zei ja. 
Waarom? Omdat het weer iets heel anders 

was, dat pioniersgevoel. Omdat ik toen al 
geloofde dat ons métier (het verzamelen, 
ordenen en verkopen van nieuws) ook met 
andere communicatiemiddelen dan papier 
kon worden uitgeoefend. Omdat ik ervan 
overtuigd was dat het een lang (leer)proces 
zou worden, waaraan je niet vroeg genoeg 
kon beginnen.

‘Kabelkrant is het driewielertje van de 
nieuwe media. Het zijn de eerste stappen, 
waarbij een journalist leert kort en bon-
dig nieuws door te geven. Een proces dat 
volgens mij iedere beginnende journalist 
verplicht zou moeten doorlopen. Intussen 
is de kabelkrant ter ziele, vervangen door 
nieuwere media.’

Toen kwam digitaal in beeld?
‘De beleidscommissie Nieuwe Media 

kreeg op zeker moment de opdracht van de 
Perscombinatie-directie om een voorstel te 
doen voor het denken over nieuwe media 
ten behoeve van de PC-titels. Nog voordat 
die commissie klaar was met haar werk, 
nam de toenmalige directeur Smaling mij 
apart en deelde mij mee dat hij hiertoe een 
nieuw bedrijfsonderdeel in het leven zou 
roepen en dat ik dat moest gaan opzetten 
en leiden. Maar ik mocht er ‘met niemand 
over praten’. 

Ik zat dus in een commissie die moest 

Zie verder pagina 3

Pionieren in de digitale media

Lodewijk Bouwense.

Lodewijk Bouwense stapte van de Volkskrant naar de Kabelkrant
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gaan bepalen wat Perscombinatie met 
nieuwe media ging doen, terwijl ik de 
uitkomst al wist. Ongemakkelijk, op z’n 
zachtst gezegd. 

‘Gelukkig kwam de commissie tot de 
conclusie dat een en ander centraal moest 
worden geregeld en een van de commis-
sieleden vroeg mij: is dat niks voor jou?

‘Ik kon direct aan de slag. Voor mij had 
het ontwikkelen van een digitale versie 
van de kranten prioriteit – de eersten op de 
markt zouden de laatkomers op achterstand 
zetten. Uiteraard was mijn eerste gesprek 
hierover met de Volkskrant-redactie.’

Niet je gemakkelijkste partij?
‘Dat werd zweten. De grootste aantrek-

kelijkheid van het internet was dat alle 
informatie gratis was. Maar ‘ons’ nieuws 
zomaar weggeven? Je bent niet goed bij je 
hoofd, Bouwense. Dat doen wij niet! 

‘Ik had een meevaller in de persoon van 
Francisco van Jole. Hij was als verse Volks-
krant-medewerker en internet-deskundige 
bij dit gesprek uitgenodigd. En Francisco 
wist mijn voormalige collega’s te overtui-
gen dat ik gelijk had. Wij mochten voor de 
Volkskrant een site bouwen; de invulling 
kwam voor  de verantwoordelijkheid van 
de redactie.

‘De magere inkomsten kwamen binnen 
door middel van advertenties. Niemand is 
er toen rijk van geworden. Had ik ook niet 
verwacht. Van grotere waarde was de er-
varing die we als uitgevers van informatie 
opdeden.’

Hoe denk je terug aan die tijd?
‘Eind 1985, begin 1986 was mijn Volks-

krant-leven geëindigd. Was ik daar geluk-
kiger dan tijdens mijn digitale activiteiten? 
Ja, dat was ik. Maar het besef dat ik aan de 
wieg stond van al die ontwikkelingen die 
nu vanzelfsprekend zijn, verzacht veel. Het 
was een spannende en enerverende peri-
ode.

‘De ommekeer van de leut kwam toen 
PcM en NDU fuseerden – formeel nam 
PcM NDU over. Bij de onderhandelingen 
over de portefeuilleverdeling, eiste NDU 
nieuwe media op. Zo gaat dat, legde mijn 
baas Cees Smaling uit. Een NDU-man ging 
nieuwe media leiden, trok in een pand te 
Houten en ik mocht hem wel helpen, zei 
hij. Na twee uur praten wist ik dat dit een 
explosieve combinatie zou worden en ver-
trok. 

‘Er kwamen een derde club en een vierde 
man. Turbulente periode. Maar goed, de 
afloop was rustgevend. PcM deed mij een 
uittredingsaanbod dat ik niet kon weerstaan. 

Ik moest nog tot mijn 57,5 jaar werken bij 
‘een’ onderdeel van PcM voor minimaal 
drie dagen per week. In dat kader heb ik 
anderhalf jaar bij het IBO (Instituut voor 
Bedrijfskundige Opleidingen) in Zeist, Slot 
Zeist, gewerkt. Ik heb er een bibliotheek-
systeem geïmplementeerd. Mooi, rustge-
vend werk. Daarna mocht ik naar huis.’

En waarom  nu Zeeland?
‘Privé was het niet allemaal op rolletjes 

gelopen. Het komt erop neer dat ik op 
mijn 56ste zonder vrouw en zonder werk 
de gelegenheid kreeg om nu eindelijk zelf 
te bepalen waar ik wilde wonen. Uiteinde-
lijk bleven er twee favorieten over: Wad-
deneiland en Walcheren. 

‘Ik koos voor het laatste. Op Walcheren 
(Middelburg) ben ik geboren en opge-
groeid. En mijn huidige vrouw Koosje 
woont in Middelburg. Zij was getrouwd 
met mijn beste vriend, die lang geleden is 
overleden. 

‘Koosje heeft drie kinderen, ik ook. Sa-
men hebben wij zeven kleinkinderen. Wij 
wonen nu even buiten de stad met uitzicht 
voor en achter over de akkers. Ik ga hier 
nooit meer weg. 

‘We wonen hier sinds 2005. In 2011 zijn 
we, tijdens een tuinfeest, tot verrassing van 
de feestgangers getrouwd in een tent in 
onze tuin.

‘Hobby’s heb ik voldoende: reizen, foto-
graferen, duiken (liefst alledrie gecom-
bineerd) en dagelijkse trek ik de natuur in 
hier.

Nieuws weggeven

op internet?

Niet goed 

bij je hoofd!

Met Sir Edmund naar de top

Edmund Hillary (sprekend Nico Goebert).

Sir Edmund wordt de titel 
van de nieuwe bijlage die 
komende zaterdag ver-
schijnt en die de katerns 
Wetenschap, Boeken, Me-
dia en een deel van Reizen 
vervangt. 
Het moet in de visie van 

de redactie iets geheel 
nieuws zijn. 
Chef van het V-katern 

Chris Buur omschreef 
het idee: ‘Een magazine 
voor het hoofd, voor de 
geestelijke consumptie en 
het plezier van kennis/ont-
dekken. 
‘De drijvende kracht is 

fascinatie. Alles wordt be-
dacht vanuit het idee: dit is 
geweldig interessant om te 
weten. De voorhoede van 

het denken.’
Vormgever Lucas van 

Esch bedacht de naam 
Sir Edmund. Bedoeld is 
Edmund Hillary, de eerste 
westerling die in 1953 (na 
zijn sherpa) de top van de 
Mount Everest bereikte. 
‘Sir Edmund’ heeft iets 

raadselachtigs dat de 
nieuwsgierigheid wekt en 
geeft het magazine een 
zekere warmte en eigen 
persoonlijkheid,’ redeneren 
de bedenkers.
 Op de redactie was er 

kritiek vanwege de afwij-
kende, bovendien Engelse 
naam. De titel valt buiten 
de gebruikelijke stijl,die bij 
voorkeur een V erin heeft.
Op aandringen van de 

hoofdredactie heeft de hele 
redactie zich enkele weken 
het hoofd gebroken over 
een dekkende titel. Daar 
kwamen tientallen voor-
stellen uit.
 Het had Jules V kunnen 

zijn (Verne, fantast, rond 
de wereld, bovendien 
met V erin) of Monsieur 
Jacques (Piccard, diepzee-
professor) of gewoon Al-
bert E (=MC2).
Het werd toch Sir Ed-

mund. Met als ondertitel 
iets als: op de toppen van 
ons denken.
Waaraan doet ons dat 

denken? Slijpsteen voor de 
geest. Of zoiets. Maar die 
is van de concurrent.

Jacques de Jong
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Waar zit je, wat doe je? Gaat je lekker?
‘Op de internetredactie, Buitenland. Dat 

doe ik samen met Sacha Kester. Met z’n 
tweeën pogen we het wereldnieuws zo 
inzichtelijk mogelijk te maken. Best een 
opgave, maar gelukkig hebben we hulp 
van  persbureaus en  Volkskrant-corres-
pondenten die ons van alle uithoeken van 
de wereld van info voorzien.

‘Elke dag maken we een afweging: wat is 
het belangrijkste nieuws. Of: welk verhaal 
moet verteld worden, ook al zit de doorsnee 
(online) lezer er misschien niet 
meteen om te springen.

‘Het gaat lekker, ja. Ik geniet 
enorm van m’n werk en voel 
me thuis in het team. Internet 
biedt veel mogelijkheden. Je 
kunt je verhaal aankleden met 
foto’s, video’s, tweets. En het 
is snel. Je zit boven op het 
nieuws.’

Was dit je droom: de Volksk-
rant?

‘Niet per se. Ik ben wat dat 
betreft niet zo’n dromer. In het 
recente verleden heb ik ook 
met veel plezier gewerkt op 
de redacties van HP/De Tijd, 
BNN en het AD, terwijl dat 
helemaal niet mijn soort media zijn. 

‘De Volkskrant heeft me wel altijd aang-
esproken. Het is de eerste krant die ik in 
handen kreeg. Mijn ouders lazen hem ook. 
Zodra ik uit huis ging, nam ik – bijna van-
zelfsprekend – een abonnement. Maar in 
die tijd kwam het nooit in me op dat ik er 
ooit zelf zou komen te werken. 

‘Toen er vorig jaar een vacature vrijkwam 
op de internetredactie dacht ik: deze func-
tie past bij me. Misschien onbewust ook, 
omdat het een plek op de enigszins ‘ver-

trouwde’ Volkskrant-redactie betrof. 
‘Het voelde gewoon goed. Nog steeds. Het 

is de eerste baan waarbij ik na een jaar nog 
niet denk: laat ik eens iets anders zoeken.’

Wat is je grootste ambitie?
‘Vanuit Nederland over het buitenland 

schrijven is leuk en leerzaam, maar ooit 
wil ik mijn koffers pakken en buiten de 
landsgrenzen gaan werken. Berlijn, Istan-
bul, Moskou, Rome, Beiroet – dat zijn de 
steden die me aanspreken. 

‘Eigenlijk zou ik overal wel 
kunnen aarden, denk ik. Het 
lijkt me een verrijkende er-
varing om een paar jaar weg 
te zijn uit mijn vertrouwde 
omgeving en een leven elders 
op te bouwen. 

‘Maar voorlopig blijf ik in 
Nederland. Ik ben hier nog niet 
uitgekeken.’

Je mooiste wapenfeit tot 
dusver?

‘Vorig jaar augustus werd 
Damascus opgeschrikt door 
een gifgasaanval. Al snel werd 
duidelijk dat er veel doden 
waren gevallen. Ik heb voor 
mijn studie Arabisch gedaan 

en ik heb een aantal maanden in Damascus 
gewoond. Aan die tijd heb ik een handvol 
Syrische vrienden overgehouden, wat toen 
erg goed van pas kwam. 

‘Binnen een paar uur zat ik te skypen met 
een jongeman die bij de aanval aanwezig 
was geweest en precies kon beschrijven 
wat zich die nacht en daaropvolgende dag 
om hem heen had afgespeeld. Zijn verhaal 
haalde de voorpagina van de krant.’

Maak je je zorgen over je toekomst?

‘Nee. Ik ben in m’n leven drie maan-
den freelancer geweest. Dat was niet erg 
bevorderlijk voor mijn gezondheid. Elke 
ochtend schrok ik wakker: ik moet nú iets 
toen, en snel, anders kan ik m’n huur niet 
betalen. Ik stuurde talloze mails naar po-
tentiële opdrachtgevers om vervolgens da-
gen te wachten op een antwoord (dat nooit 
kwam). Vreselijk. 

‘Gelukkig kwam op het juiste moment 
een vacature bij de Volkskrant vrij. Nu prijs 
ik mezelf gelukkig met een contract voor 
onbepaalde tijd.’ 

Wat vind je van de koers van de krant 
van nu?

‘Goed, maar nu moet ik zeker ook gaan 
uitleggen waarom? Ik heb daar, vrees ik, 
niet zoveel intelligents over te zeggen. Het 
is niet iets waar ik dagelijks over nadenk. 
Wel zie ik erg uit naar Vk Plus, de bijlage 
die binnenkort van start gaat. 

‘Internet en de krant gaan nauwer samen-
werken en we krijgen een nieuwe site. Dat 
is hard nodig, want de opmaak is nu – op 
z’n zachtst gezegd – lelijk.

‘Mooie verhalen worden door alle hui-
dige beperkingen van het systeem in een 
schaduwhoekje gedrukt. Dat wordt anders 
met de nieuwe site. De ontwerpen zien er 
veelbelovend uit. Overzichtelijk, origineel 
en met veel ruimte voor beeld.

‘Er komt ook een nieuwe rubriek, die op 
de internetredactie als De Niezende Panda 
bekend is komen te staan. Daarin kunnen 
we alle vermakelijke, maar op het eerste 
gezicht niet erg nieuwswaardige filmpjes 
of foto’s kwijt. Een Rus die uitlegt hoe je 
wodka moet drinken bijvoorbeeld, of Yvon 
Jaspers die door een koe achterna wordt 
gezeten. 

‘Ja, jullie horen het al, het wordt één groot 
feest.’

Irene de  Zwaan.

Irene de Zwaan, redacteur Buitenland

Dit is de herstart van de rubriek Jonge Aanplant, over 
jonge talenten bij de Volkskrant. Het idee is van Han van 
Gessel, overleden in juli vorig jaar. De serie kreeg grote 
waardering, zowel bij de knarren als op de krant.
Eerste in de rij Irene de Zwaan (26), redacteur Buiten-
land op de internetredactie.

Met internet zit je
boven op het nieuws


