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Rik Nijland (48) zoekt  
eigen weg als freelancer 
Rik Nijland verlaat de Volkskrant. 
Zijn afscheidsborrel in de kamer van 
Broertjes is op 15 februari. 
 
Hijzelf: ‘Als ik op 1 april officieel 
vertrek, is dat op de kop af  zestien jaar 
na mijn entree bij de Volkskrant. Vanaf 
dan ga ik daarom als freelancer door 
het leven. De komende twee maanden 
die ik nog heb aan vakantiedagen, ga ik  
nieuwe klanten zoeken. 
 ‘In september 2004 heb ik de overstap 
gemaakt van de Voorkant naar het 
correspondentschap in het oosten van 
het land. Ik zat weliswaar pas een jaar 
bij de Voorkant, maar Mac van Dinther 
ging na ruim acht jaar weg, en zo’n 
gelegenheid doet zich nu eenmaal niet 
zo vaak voor. Mij leek het wel wat om 
nog eens echt journalist te worden, 
zeker omdat dat kon in mijn eigen om-
geving, rond Arnhem. 
 
Uitersten  
‘Af en toe is het correspondentschap de 
leukste baan van de wereld met fijne 
reportages die zomaar vanzelf lukken, 
het volgende moment sta je in de drui-
lerige regen in een onveilige achter-
standswijk. Ik werd tussen die uitersten 
heen en weer geslingerd. 
 ‘Wat ook zeker een rol heeft gespeeld 
bij mijn vertrek, was mijn niet altijd 
even jofele relatie met Binnenland. Ik 
sloeg vaak met angst en beven de krant  
open - hoe mijn stuk was geredi-
geerd/ingekort.  Dat vrat aan me.  
 ‘Maar eerlijk gezegd hield ik mij niet 
altijd aan de strikte eisen van het  
nieuwsbericht. Iets gechargeerd mis-
schien, maar een betrokkene citeren is 
niet meer iets voor het nieuws – ‘dat 
doe je morgen maar in de repo’. Een 
kadertje erbij? Nee, dat past niet in het 
format.  
 ‘De  binnenlandruimte is trouwens 
schandalig beperkt, in vergelijking 
bijvoorbeeld met die voor Economie.  
Als de krant meer en meer die schaarse 
binnenlandruimte gaat gebruiken om 

één onderwerp nader uit te werken, 
naast de grote blokken die er al zijn, 
dan blijft er van het fruitmand-idee van 
een krant - voor ieder wat wils – niets 
meer over. Een correspondent zit er dan 
vooral voor de reportages.  
  
Met pijn in het hart 
 ‘Hoe dan ook: in het oosten verzuren, 
leek me niks. In Amsterdam  zag ik 
bovendien geen functie die mij weer de 
trein in zou kunnen lokken. Dus was er 
maar één stap mogelijk: opstappen. Dat 
doe ik met overtuiging maar ook met 
pijn in het hart. Ik ben 48, nog net op 
tijd ‘om wat nieuws  te proberen’. 
 ‘Misschien is het een ordinaire midlife 
crisis, koop ik binnenkort een Harley-- 
maar voorlopig voelt het als verstandi-
ge stap  met een scala aan nieuwe kan-
sen. Anything goes, maar ik verwacht 
dat ik terugkeer naar m’n ouwe stiel: 
(medische) wetenschap en  veel natuur. 
Ook ben ik niet vies van een regionale 
reportage of een tijdelijke baan als 
(eind)redacteur bij een krant of tijd-
schrift. Eén klant is al binnen: de 
Volkskrant.’ 

 1
Hulde voor Van Bueren 
 
Harry van Seumeren meldt: 
Donderdagavond 26 januari, De 
Doelen, Rotterdam, filmfestival, 
Volkskrantavond wegens 25 jaar 
sponsorschap.  
Directeur festival bejubelde Peter 
van Bueren die 25 jaar geleden 
dat sponsorschap bewerkstelligde.
Nodigde hem uit op het podium te 
komen, maar Peter was er niet, of 
hield zich gedeisd, waarin hij 
gelijk had, cq zou hebben gehad. 
In plaats daarvan applaudisseer-
de de volle zaal. Pieter Broertjes 
herhaalde het huldeblijk.  
Daarna de wereldpremière van 
Nederlandse film Het Zwijgen. 
Geluid afgrijselijk, beelden mooi. 
John Schoorl  
wint poëzieprijs 

 
Verslaggever/nieuwsjager John 
Schoorl heeft vorige maand de 
Landelijke Gedichtendag Poëzie-
prijs 2006 gekregen. Eind vorig 
jaar werd hij (samen met Jan 
Meeus) ook al bekroond met een 
eerste prijs van de Vereniging van 
Onderzoeksjournalisten. ‘Het is de 
bloeitijd voor John Schoorl,’  con-
cludeert hijzelf. 
 Hij is met zijn poëtische werk al 
opgetreden op festivals, zoals in 
Nijmegen, Groningen en Antwerpen. 
 Literaire uitgeverijen lijken belang-
stelling voor hem te hebben. ‘Ze 
hebben me al eens voor een boek 
gepolst. Maar het is druk op de krant 
en er wacht nog een nonfictie boek – 
ik kom er voorlopig niet aan toe.’ 
 
Zijn winnende gedicht: 
 

Keukentafel 
 
We zouden overal 
naar toe gaan. 
Toch op z’n minst naar het zuiden  
en het westen. 
 
Maar we gingen  
nergens naar toe.  
En zeker niet naar het oosten 
en het noorden. 
 
In plaats daarvan 
bespraken we aan de keukentafel 
de oneindigheid van het heelal. 
 
‘Een mooi en origineel gedicht’, 
vond de jury, ‘ritmisch sterk en 
compact’. 



Hans van Wissen: rel in Olympische top 
De Olympische Winterspelen van 2006 brengen de Spelen van 
1998 in herinnering, toen sportredacteur Hans van Wissen  een 
regelrechte rel aanrichtte in de top van NOC*NSF.   
Een ingrijpender aspect van zijn bestaan was de relatie met 
tafeltennisster Bettine Vriesekoop. 

 
In februari 1998 veroor-
zaakte Hans van Wissen 
een journalistiek opstootje 
door te publiceren dat 
voorzitter Wouter Hui-
bregtsen van het 
NOC*NSF prins Willem 
Alexander een judas en een 
saboteur vond.  
 Huibregtsen gaf zijn me-
ning toen Van Wissen hem 
belde om commentaar te 
krijgen op de benoeming 
van Willem Alexander in 
het Internationaal Olym-
pisch Comité. Huibregtsen 
had zich daarvoor ook 
kandidaat gesteld. 
 Het telefoontje kostte 
nogal wat moeite want 
Huibregtsen zat in Japan 
bij de Olympische winter-
spelen. Pas na het week-
einde belde Huibregtsen terug. Van 
Wissen maakte aantekeningen op de 
achterkant van twee bankafschriften. 
 Huibregtsen zei later dat hem niet 
duidelijk was dat zijn uitspraken ook in 
de krant zouden komen. Van Wissen 
had hem wel vaker  gebeld, zonder dat 
daar iets van was gepubliceerd. 
  Maar op 10 februari 1998 prijkte op 
de voorpagina van de Volkskrant de 
kop: 

Voorzitter NOC*NSF: 
kroonprins is judas 

 Verderop in de tekst: 
De kroon is volgens Huibregtsen be-
halve een  judas ‘aantoonbaar een 
saboteur’. Het meest bedroevend 
noemde hij ‘de lafheid’ van Willem 
Alexander. 
 De prins zou het democratische proces 
van de verkiezing in het IOC-bestuur 
hebben gesaboteerd. 
 Huibregtsen in alle staten, naar de 
rechter. Hij zou dat allemaal niet ge-
zegd hebben, of hij zou niet geweten  
hebben dat zijn teksten in de krant 
zouden komen. 
 Hij kreeg gedeeltelijk gelijk. De recht-
bank oordeelde het artikel onrechtmatig 
jegens Huibregtsen. De citaten zouden 
niet correct zijn geweest. Ofwel: Hui-
bregtsen had domme dingen gezegd, 

maar Van Wissen had ze niet mogen 
opschrijven zoals hij ze heeft opge-
schreven.  
 Maar er was geen sprake van mislei-
ding: Van Wissen had Huibregtsen 
duidelijk meegedeeld dat hij diens 
commentaar op de benoeming wilde 
hebben. 
 
Inzage vooraf nooit verplicht 
 De Volkskrant werd op drie van de 
vier punten in het gelijk gesteld – zij 
het dat ze wel de kosten van het geding 
moest betalen. Aan de uitspraak van de 
rechter zaten duidelijk  twee positieve 
kanten. Ten eerste: een journalist hoeft 
van de rechter vóór publicatie niet de 
ondervraagde te waarschuwen dat zijn 
uitspraken wel eens gevolgen zouden 
kunnen hebben; de ondervraagde moet 
maar weten dat zijn woorden in de 
krant kunnen komen.  
 Ten tweede: het stuk tevoren laten 
lezen om te vragen of het zo goed is, 
hoeft ook niet. Maar citaten moeten 
kloppen. 
 
 

 

De grote Ommekeer  
voor Bettine Vriesekoop  
 

 
 
‘Ik ben tien jaar gelukkig geweest met 
Hans. Niet dat ik nu ongelukkig met 
mezelf of over mezelf ben. Maar met 
z'n tweeën is toch een soort dubbel 
geluk.’ Zo beziet Bettine Vriesekoop 
haar periode met Hans van Wissen 
(bron: NCRV, 2002).  Hij overleed op 
52-jarige leeftijd in april 1999 aan een 
hartaanval.  
 Hans van Wissen betekende voor tafel-
tennisster Vriesekoop de bevrijding van 
het ijzeren juk dat haar toenmalige 
coach Geard Bakker haar oplegde. 
Nadien —ze was achtentwintig-- kwam 
ze eindelijk aan zichzelf toe.  
  
 Van Wissen kwam te overlijden toen 
zij net drie maanden zwanger was. ‘Na 
de dood van Hans was ik helemaal 
terug bij af. Tafeltennis was altijd mijn 
houvast geweest en ik vond het heel 
prettig om terug te vallen op mijn oude 
ding, waar ik gewoon goed in was.’  
  
 Daarnaast is Vriesekoop ook journalis-
tiek werk gaan doen, onder andere bij 
de RVU-radio, het Algemeen Dagblad, 
Vrij Nederland, en enkele sportbladen.  
De zorg voor haar zoontje heeft ze 
grotendeels alleen gedragen. 
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