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Bram Brakel: ‘Langharig, werkschuw tuig!’
De Volkskrant had tussen 1953 en 
1969 een kleurrijke politieverslag-
gever en een jofele collega aan 
Bram Brakel. ‘Zolang het woord 
‘politiek’ niet viel, was de ver-
standhouding uitstekend.’ 
 
Voorlopig één vraag: wat was de 
echte reden van je vertrek bij de 
Volkskrant? 
 ‘Ik ben beslist niet van de Volkskrant 
naar De Telegraaf overgestapt omdat de 
collegiale sfeer niet goed was. Integen-
deel! Zeker tachtig procent van de col-
lega’s vond ik jofele gozers, velen  
beschouwde ik zelfs als vriend.  
 ‘Ik kon echter al jaren niet meer achter 
de inhoud van de Volkskrant staan. Dat 
ik de krant heel lang smalend het club-
blad van Mao noemde, zegt genoeg. 
 De rellen op Koninginnedag 1969 wa-
ren uiteindelijk aanleiding voor mijn 
verhuizing van de Wibautstraat naar de 
Nieuwezijds. 
 ‘Ik had die bewuste dertigstste april 
precies weergegeven hoe Sosialistiese 
Jeugd en Rode Jeugd de beelden van het 
Nationaal Monument met eieren en 
tomaten bekogelden, dat de politie zich 
aanvankelijk niet liet zien, dat de keet 
vanwaaruit Willem Duys ‘Koninginne-
dag in Amsterdam’ versloeg, bijna in 
brand werd gestoken en dat de politie 
naar mijn gevoel veel te laat en te 
zachtzinnig was opgetreden.’  
 

Eigen visie 
 ‘Voorzover ik me kan herinneren is er 
in mijn verslag geen woord veranderd 
of weggestreept. Dat verbaasde me niet. 
Ook tijdens de provo-rellen rond het 
Lieverdje en bij kraakrellen kon ik mijn 
mening kwijt. Ik noemde in die ver-
slagen provo’s en krakers oproerkraai-
ers en rotzooimakers, en ik introduceer-
de de term ‘langharig, werkschuw tuig’. 
 ‘Eén dag later beweerde een com-
mentaarschrijver (hoogstwaarschijnlijk 
Ferd. Rondagh, Martin Ruijter of Henk 
Huurdeman), dat de politie veel te hard 
was opgetreden, dat SJ en RJ niet ver-
antwoordelijk waren voor de chaos in 
de binnenstad, dat de tramrail op het 
Rokin niet opgebroken had mogen wor-
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In 1970 bij De Telegraaf 

en omdat je er dan om vroeg dat er met 
tenen gegooid zou worden, dat de 
anwezigheid van Willem Duys 
rovocerend had gewerkt, enzovoort. 

‘Die column was voor mij aanleiding 
eer bij Jan van der Pluijm ‘op visite’ 

Volkskrant contact had met Goeman 
Borgesius.  
 ‘Na een gesprek met collega Herman 
Leenes, een fantastische kerel, die mij 
voorhield dat ik ‘nu moest beslissen 
want dat het na je veertigste veel moei-
lijker zou worden van werkgever te 
veranderen’, hakte ik de knoop door en 
diende mijn ontslag in.’ 
 

Naar ‘de vijand’ 
 ‘Vreemd genoeg nam niemand op de 
 

Commentaar na rellen 
op Koninginnedag gaf 
doorslag voor vertrek 
e gaan. Het werd natuurlijk bonje. Ik 
oemde hem een karakterloze klootzak, 
at hij tot mijn verbazing nog pikte 
ok. 

‘Het ‘gesprek’ met Jan van der Pluijm 
as nauwelijks een half uur achter de 

ug toen Henry Goeman Borgesius, toen 
oofdredacteur van De Telegraaf, belde. 
ij liet merken op de hoogte te zijn van 
et conflict en nodigde mij uit voor een 
esprek. Ik heb vaak geprobeerd erach-
er te komen hoe hij wist van die bonje. 
et is me niet gelukt. Nog steeds denk 

k dat iemand op de redactie van de 

redactie het me kwalijk dat ik overstapte 
naar de ‘vijand’. Dat niemand van de 
redactie heeft geprobeerd mij van de 
overstap te doen afzien, verbaasde me 
wel een beetje. Alleen directeur 
Grundmeijer heeft zijn best gedaan mij 
voor de Volkskrant te behouden.  

 

‘Het vertrek viel me toch zwaar. Met 
nagenoeg alle collega’s (ook met som-
mige in mijn ogen ultralinkse gasten en 
anarchisten) was, zolang het woord 
‘politiek’ niet viel, de verstandhouding 
goed tot uitstekend.’ 

Zie verder pagina 2 



 
 
 
 
Nieuwe reeks 
uit 
oude dozen 
van 
Wim Ruigrok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het snuffelen in zijn oude dozen stuitte Wim Ruig-
rok op een reeks foto’s uit vroeger tijden, de jaren 
zestig en zeventig, met bekende en minder bekende 
gezichten. Zijn idee voor een nieuwe reeks: wie staan 

er op deze foto’s, waar was dat en wanneer. Degenen 
die de collega’s op bovenstaande foto herkennen, moe-
ten zeker 25 jaar geleden op de krant hebben gewerkt. 
Wie heeft het meest complete antwoord?

Mediacafé in voormalige Renault-garage 
Jet op het prikbord 
 

 
Tegenwoordig haalt de Volksknar zelfs 
het prikbord op de redactie van de 
krant. Zoals hier met het nummer 
waarin Jet B. zich heeft laten zien.  
Zij laat alle generatiegenoten dan-
ken voor hun bijdragen aan haar 
afscheidsfeest, zowel met hun 
fysieke aanwezigheid als met hun 
boeken, bonnen en postkaarten. 
‘Het feest wordt op deze manier 
nog verlengd, heel fijn,’ laat zij 
weten 

Op dezelfde dag dat Rik Nijland uit zijn vaste dienstverband met de 
krant stapte, is vorige week in de voormalige Renault-garage bij het 
Amstelstation een ‘mediacafé’ geopend. In hetzelfde gebouw hebben 
BNR Nieuwsradio en het Financiële Dagblad hun intrek genomen. Ty-
pisch voorbeeld van de integratie van verschillende eigentijdse media.  
 Mede dankzij de bemiddeling van Willem Beusekamp kunnen de 
Volksknarren binnenkort een kijkje nemen bij dit nieuwsbedrijf. 
 Laat daarom alvast weten of je geïnteresseerd bent. Nadere informatie 
over dit evenement volgt nog per  e-mail.  
 

Bram Brakel 
Vervolg van pagina 1  
 ‘Nog steeds denk ik bijvoorbeeld met 
respect en/of genegenheid terug aan 
Manus van Wordragen, aan (voor mij) 
ome Jan Vesters, Hans Sternsdorf, Vic-
tor Lebesque, Joop Voost, Theo Nolens, 
Theo Koomen, Jan Damen, Henk Huur-
deman, Henk Strabbing, Jacques de 
Jong, Ed Bente, Jan Verdonck, Cor van 
Heugten, Frans Ensink, Hans Beynon, 
Pierre Huyskens, Daan van Rosmalen, 
Theo Kohl en anderen. 
  
‘Toen ik 1 september 1953 in het sfeer-
volle Volkskrant-gebouw aan de 

N.Z.Voorburgwal een bureau kreeg 
toegewezen, ontplofte er een spreek-
woordelijke bom in het nabijgelegen 
café Scheltema. Ik was de zoon van 
protestantse ouders en kreeg nota bene 
een aanstelling bij de krant die zich 
Katholiek Dagblad voor Nederland 
noemde! 
 ‘Dat betekende in die tijd nogal wat. 
Maar als er altijd ‘Katholiek Dagblad 
voor Nederland’ op de voorpagina was 
blijven staan, was ik (daar ben ik zeker 
van) nooit vertrokken bij de Volks-
krant’. 
 
 Volgende keer: wat ik vond van 
Joop Lücker en Jan van der Pluijm.
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