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Dringend pleidooi voor solide nieuwsvoorziening 

Jet Bruinsma met warmte uitgeluid 
‘Ik dank jullie voor het geduld dat 
jullie al die jaren hebben gehad met 
mijn gekanker, gemopper en boos-
heid op alles wat volgens mij niet 
deugde. En dat was veel. Ik kan nu 
wel zeggen dat ik jullie daarom heb 
bewonderd, want dat geduld zou ik 
zelf nooit hebben opgebracht.’ Vergif-
fenis op de valreep dus voor Jet 
Bruinsma, bij haar warme afscheid 
vorige week donderdag in de Hortus 
Botanicus te Amsterdam. 
 Maar de journalistieke hemel had ze al 
eerder verdiend. Pieter Broertjes meldde 
in zijn rede dat sommige ministers in 
hun debat zaten te wachten op het ver-
trek van Bruinsma van de perstribune. 
Dan wisten ze dat de politieke kou uit 
de lucht was.  
 Ander, recent wapenfeit: haar nummer 
19 in de Top 100 Medische Macht. 
Vanaf 1970 heeft Jet Bruinsma 28 jaar 
op de Haagse redactie gewerkt. Vrijwel 
moeiteloos draaide ze vanaf 1998 mee 
op de redactie Economie, waar ze eigen-
lijk niet anders deed dan ze in Den Haag 
gewend was: doorgaan. Dat had ze, zei 
ze in haar afscheidsspeech, van Kees 
Bastianen geleerd. Er was altijd nog wel 
iets of iemand te vinden waarmee je 
verder kon om je nieuws te vinden. 
 
Prijzen  
Tijdens haar loopbaan vielen haar twee 
prijzen ten deel: de Kees Trimbosprijs 
(1994) en de Anne Vondeling-prijs 
(1998). Een nieuwsvrouw bij uitstek, 
concludeerde de jury. En dat was ze. Op 
de hoogte als geen ander, gewaardeerd 
gesprekspartner ook bij de specialisten 
in haar branche. 
 Daarentegen soms een regelrechte ramp 
voor de bureauredactie. Want met haar 
gigantische kennis van zaken en haar 
tomeloze gedrevenheid leek Bruinsma 
soms weinig oog te hebben voor de 
manier waarop een en ander aan haar 
publiek moest worden overgebracht. 
Haar ingebakken hekel aan zoiets nieu-
wetijds als computers blijkt in februari 
2006 nog uit het feit dat zij haar af-
scheidsrede met de hand heeft geschre-

ven op de manier zoals Haagse verslag-
gevers hun blocnotes gebruikten: gelini-
eerd A-vier in de lengte dubbelgevou-
wen en links en rechts op de pagina 
beschreven, tweekoloms dus. 
 

 
We citeren we uit haar regelmatige doch 
vrijwel onleesbare handschrift nog het 
volgende: ‘Soms was het zo’n puinhoop 
dat ik het hele stuk moest overtikken 
omdat de zetters, die zo’n stuk moesten 
overtikken, er anders geen wijs uit zou-
den kunnen. Een zegen dus, die automa-
tisering, voor iemand als ik. Ik zeg dit 
ook om het mogelijke misverstand weg 
te nemen dat ik heimwee heb naar de 
tijd van vóór de computer. Dat is niet 
zo, ik besef heel goed wat de zegenin-
gen zijn, maar ik word radeloos als de 
pretenties niet worden waargemaakt.’ 
De helpdesk heeft dat geweten. 
 Jet Bruinsma hield verder een dringend 
pleidooi voor de ‘solide nieuwsvoorzie-
ning’, het uitzoeken hoe iets precies in 

elkaar zit. ‘De hoofdredactie probeert 
daar wel iets aan te doen, maar die zoekt 
het in de structuur, een nieuwsmanager 
erbij. Naast de sturende adjunct van 
dienst die weinig ervaring heeft met 
binnenlands nieuws, een chef Verslag-
geverij en de Nieuwsdienst die allemaal 
lijstjes maken waar de nacht en de op-
maak op eigen wijze mee omgaan.’  

Soms moest ik 
alles overtikken, 
voor de zetters 

 ‘Vroeger was er tenminste één man die 
het nieuws bestierde’, vond Jet, ‘en dat 
was Ad Overeem, een man voor wie je 
een heilig ontzag had.’ 
 Ook Jan Joost Lindner voegde ze in 
haar rij van leermeesters. Van Jan Joost, 
‘die alle politiek en ander gekrakeel 
vanuit de helikopter beschouwde’, had 
ze opgestoken dat je je niet te snel moet 
opwinden (‘al kostte me dat soms moei-
te’).  
 ‘Ik heb wel eens heimwee naar jouw 
onverschrokken commentaren. Iets van 
jouw zelfbewuste, subtiele ironie zou ik 
vaker willen zien, niet alleen in de 
commentaren, ook in de presentatie.’ 

Pieter Broertjes overhandigt portret van  
Waldemar Post. 


