
 
 
 
 
 

Memo nr 42 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant    22 maart 2006 
 

Bezoek BNR: kijkje in het digitale tijdperk
 Op de grens van het analoge en het 
digitale tijdperk hebben een kleine 
twintig, (voornamelijk oud) 
redacteuren donderdag 21 maart een 
kijkje genomen bij BNR Nieuwsradio 
en het Financiële Dagblad. Deze twee 
media zijn druk doende met elkaar te 
integreren. De Volkskrant staat zoiets 
per 17 mei te wachten. 
 De interesse bij de ouwe (en iets 
minder ouwe) knarren bleek groot en 
het welkom in het voormalige gebouw 
van Renault was hartelijk.  Enkele 
collega’s hadden moeten afzeggen 
wegens griep of ander ongemak. Maar 
de overigen kregen een interessante 
rondleiding door de redactielokalen en 
de stuidio’s van BNR/FD. 
 Eindredacteur Robert Soomer van BNR 
vertelde hoe krant en radio 
langzamerhand elkaar aanvullen. Niet 
alleen redactioneel, maar ook 
commercieel. (‘We hoeven elkaars 
advertenties niet meer te betalen’). Het 
betekent wel een omschakeling van de 
redacties naar een multimedia aanpak, 
want ook Internet speelt een duidelijke 
rol.  
 Ten behoeve van het dagelijkse nieuws 
wisselen de verschillende redacties  hun 
kennis en vaardigheden uit: de 
krantenredacteuren de know how in ruil 
voor de snelheid van de radiojongens/-
meisjes. 

 T
b
 J
o
re
v
R
v

 

Jet Bruinsma heeft zich alweer laten 
zien in de krant, nu als 
medewerkster. Haar afscheid bracht 
Maurits Schmidt tot de volgende 
suggestie. 
 
Ik heb bij Pieter Broertjes (en Frank van 
Zijl als mediaredacteur) een oprecht 
pleidooi gehouden om journalisten van 
het kaliber Bruinsma ook voor de lezers 
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Marianne Boissevain en Loucky Content vol aandacht voor de chef-redacteur 
van Het Financieele Dagblad. 
ot nu toe bevalt de samenwerking aan 
eide kanten. 
aloers toonde zich een aantal collega’s 
ver de riante ruimte waarover beide 
dacties beschikken in het fraai 

erbouwde pand van de vroegere 
enault-garage.  Honderd redactieleden 
an Het Financieele Dagblad bevolken 

een immense ruimte boven de even 
fraaie etage waar dertig collega’s BNR 
Nieuwsradio maken.  
 En jawel, als relatiegeschenk een 
walkman-radio waarop BNR goed bleek 
te ontvangen. 

it te luiden. Als ze straks dood zijn 
rijgen ze een necrootje, maar dan weet 
iemand meer wie het is. En de lezers 
aan zo iemand toch missen.  
e lezers hebben er volgens mij  recht 
p te weten dat een collega met 
ensioen is gegaan, dus dat hij/zij  niet 
eer in de krant te lezen is. 
aat dit een openbare oproep worden 
an de knarren, wat zij van dit voorstel 
inden. Ik behoor zoiets bij mijn eigen 
rant naar voren te brengen, zal dat ook 
oen, maar het gaat mij er hier niet om 
ie de eerste is.  
et gaat mij erom dat de lezer weet 
aarom hij een gezaghebbend journalist 
iet meer te lezen krijgt, en dus om te 
oorkomen dat hij hem onnodig mist.  

Maurits Schmidt 

Jubileum Opland  
 
De foto in het vorige nummer, meldt
Erwin Horwitz, is genomen op 1
september 1973 bij de opening van de
tentoonstelling 25 jaar Opland als
politiek tekenaar. Die werd gehouden in
de toen nog niet verbouwde ‘marmeren’
hal van het Volkskrantgebouw.  
Feestredenaar was VVD-senator Harm
van Riel. Aanwezig waren nog meer
politieke kopstukken (ministers en ex-
ministers als Den Uyl, Van Doorn,
Steenkamp, Aantjes, Geertsema). 
 
Jan van Capel herinnert zich dat Adèle
Bloemendaal een paar liederen zong,
waaronder Halleluja kameraden,
landgenoten zet hem op.  
‘Een prachtige middag.’ 

1



 

W
B
n
v
h
A
l
G
c
1
g
O
D
s
e
i
t
v
i
V
b
d
M
 
W
D
i
z
p
e
M

moment was de overwinning van 
Greg Lemond in de laatste tijdrit van 
de Tour de France van 1989, 
waardoor hij de ronde van dat jaar 
won van Laurent Fignon, met acht 
seconden verschil. Ook heel mooi: 
Erik Breukink met hongerklop in de 
Dolomieten, waardoor hij de Giro 
van dat jaar verloor. Volkomen 

 

Bert Wagendorp 
ie? 
ert Wagendorp. Geboren op 5 
ovember 1956 in Groenlo. Jong 
erhuisd naar Friesland, daar ligt mijn 
art. Middelbare school in Emmeloord. 
fgestudeerd Nederlandse taal- en 

etterkunde aan de universiteit in 
roningen in 1982. Daarna paar jaar 

opywriter bij een reclamebureau. In 
985 ben ik sportverslaggever 
eworden bij de Leeuwarder Courant. 
p 1 oktober 1988 bij de Volkskrant.. 
aar ben ik zes jaar lang 

portverslaggever geweest, en na ruim 
en jaar op de buitenlandredactie werd 
k correspondent in Londen. Dat duurde 
ot 2000. In dat jaar werd ik algemeen 
erslaggever en sinds eind 2004 maak 
k deel uit van de redactie van Het 
ervolg. In september 2000 ben ik 
egonnen met mijn sportcolumn, op 
onderdag, een jaar later volgde ik Jan 
ulder op, op maandag. 

at? 
e mooiste momenten liggen allemaal 

n het wielrennen. Schaatsen en voetbal 
ijn erg leuk, maar het cyclisme is mijn 
assie (ik raad alle Volkskrant-knarren 
en abonnement op het tijdschrift De 
uur aan!). Meest indrukwekkende 

apathisch op de fiets, 
omhoogkruipend met een wanhopige 
Peter Post lopend (!) naast hem. 
Het dramatische verhaal, daar gaat 
het om. En daarvan zijn er vele in de 
wielersport.  
 
Waar? 
Ik kan nog tien van zulke verhalen 
noemen, allemaal even mooi. De 
mooiste ochtend van het jaar, als er nog 
geen meter is gefietst, op het plein waar 
de Ronde van Vlaanderen start, in St. 
Niklaas of Brugge. Het Bos van 
Wallers op een hele droge dag (veel 
stof) of een natte (veel modder) tijdens 
Parijs-Roubaix. 
 

Wanneer?  
Sportverslaggever werd ik puur 
toevallig. Ik had genoeg van de 
reclamewereld en zag in de Volkskrant 
een advertentie staan van de 
Leeuwarder Courant: sportverslaggever 
gezocht. Ik dacht: dat is misschien wel 
veel leuker. Want ik ben wel van jongs 
af aan geïnteresseerd geweest in sport 
en wist er tamelijk veel van. Nadat de 
zeven (!) kandidaten vóór mij op de 
lijst om diverse redenen hadden 
afgezegd, kwam de Leeuwarder 
Courant in arren moede bij mij terecht. 
Ik sprak Fries, dat was een voordeel.  
 

Waarom? 
Ik doe het in de eerste plaats omdat ik 
me niets leukers kan voorstellen dan 
schrijven. Ik ga elke zondag fluitend 
naar boven voor mijn column: ik mág 
weer. Maar dat geldt ook voor de 
andere stukken, schrijven doe ik nooit 
met tegenzin. En ik doe het ook omdat 
ik journalistje spelen veruit het leukste 
spel ter wereld vind.  
Ik begrijp nu nog steeds niet waarom ik 
er zo lang over heb gedaan (tot mijn 
29ste) voordat ik erachter kwam dat er 
geen leuker vak bestaat. Echt mazzel, 
dat ik net op tijd de kans kreeg om dat 
te ontdekken. Anders was ik nu 
waarschijnlijk een copywriter geweest 
met staartje, derde vrouw, enkele 
fameuze slagzinnen op mijn naam ('Bij 
vorst Unox worst'), nieuwste BMW 
voor de deur en een paar miljoen op de 
bank.  
Ik moet er niet aan denken.

 

Vijf voor twaalf tot in de eeuwigheid 
 

Ben H. heeft nooit opgegeven. Sinds zijn officiële vertrek bij de krant is het werk 
maar doorgegaan. Natuurlijk, zo’n talent laat zich niet stoppen.  
Nooit, nooit zou en zal hij zich laten inlijven in het leger van nietsnuttende 
vutters. Met ongebluste gedrevenheid is hij dóór blijven schrijven, met 
instemming van de hoofdredactie.   
Elke twee maanden blijft dus dat verhaal komen, een van die vloeiend 
geschreven interviews, ‘waarin hij anderen over zichzelf laat vertellen’ (Peter 
Brusse bij Bens afscheid). Dat niemand in de krant nog een resultaat heeft 
gezien, is slechts bijzaak. Het schrijven, daar gaat het om. 
In zijn geprivatiseerde werkhok schuimt het van de inspiratie. Een zee van 
woorden klotst in eindeloze deining over de toetsen. Beschreven vellen golven 
uit zijn schrijfmachine. Maar ze lijken naar een lege verte te drijven. 
 
Zo kruist Ben als een Vliegende Hollander over de Zuiderzee van de 
journalistiek. In de verte moet Emmeloord liggen (zong hij zelf bij zijn afscheid). 
Maar er is geen einder, er is geen einde.  
Zo houdt Ben zijn klok op vijf voor twaalf. Voor altijd.. 
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