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Memo nummer 49 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant                 

Wie? 
‘Ik werd eind 1995 door Bert Vuijsje benaderd om chef 
Forum bij de Volkskrant te worden. Ik was toen plaatsver-
vangend hoofdredacteur van Intermediair. Ik heb ja ge-
zegd, maar ik had al voor mijn aantreden, op 1 maart 
1996, afspraken gemaakt over het saneren van het colum-
nistenbestand. Voor mij, met beperkte dagbladervaring, 
was Forum wel een ideale plek om bij de Volkskrant bin-
nen te komen.’ 
  

Wat? 
‘De prijs bevestigt dat de Haagse redactie van de Volks-
krant op het ogenblik het meest in aanzien staat.  Dat mer-
ken we ook aan het relatieve gemak waarmee we toegang 
tot de hoofdrolspelers krijgen. We tellen dus zeker mee. 
Daarbij moet worden aangetekend dat door bezuinigingen 
en reorganisaties in het nauw gedreven concurrenten als 
het Algemeen Dagblad en Trouw helaas niet meer de am-
bitie hebben in de eredivisie van de politieke journalistiek 
mee te spelen. De Haagse redactie van de NRC heeft de 
laatste tijd veel wijzigingen ondergaan, en NRC next slokt 
daar veel aandacht op.’ 
  

Waar? 
‘Voor de Volkskrant is het zeker een erkenning, ook voor 
mij zelf. Meegespeeld heeft behalve de rubriek Haagse 
Berichten, die nog maar ruim een jaar bestaat, ook mijn 
proefschrift over de erfenis van Fortuyn, in 2004 als han-
delsuitgave uitgekomen bij Meulenhoff. Ik beschouw zelf 
dat soort werk niet als iets dat los staat van mijn journalis-
tieke werk, maar dat in het verlengde daarvan ligt. Jury-
voorzitter Harry van Wijnen, zelf in 1980 de eerste win-
naar van de AV-prijs, zei mij twintig jaar geleden: ‘Als je 
klaar bent met de krant, moet je naar je zolderkamertje 
gaan, waar het flink koud moet zijn. Daar ga je dan aan 
een boek werken.’ 
‘Het proefschrift is mede mogelijk gemaakt door Ben 
Knapen, die heeft geregeld dat ik een halfjaar op het insti-
tuut NIAS in Wassenaar kon zitten, een soort sanatorium 
voor geleerden. Daar heb ik een eerste versie kunnen ma-
ken, die ik aan twintig geleerden heb laten lezen. Jos de 
Beus zag er wel een proefschrift in. Pieter Broertjes ging 
akkoord, maar wel met een deadline. Het boek moest in 
2004 verschijnen en bovendien geschikt blijven voor het 

Hans Wansink 

Politiek commentator bekroond 
Politiek commentator Hans Wansink (1954) krijgt op 28 juni in Den Haag de 

Anne Vondelingprijs uitgereikt op grond van zijn succesvollle journalistiek 

commentatorschap. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Yvonne Zon-

derop, Oscar Garschagen, Jet Bruinsma en Lidy Nicolasen. De prijs, die voor 

de 25ste keer wordt uitgereikt, kwam als een complete verrassing. En hij is 

er blij mee. ‘Van twee collega's weet ik dat ze genomineerd waren: Martin 

Sommer en Marc Peeperkorn. Ik was door niemand genomineerd, noch 

door de jury benaderd.' 

brede publiek. Ik heb er, tussen de bedrijven door, dus 
vooral in het weekend, nog ruim een jaar aan gewerkt.’ 
 

Wanneer? 
‘Het idee om politiek commentator te worden kwam van 
Jan Tromp en Pieter Broertjes, toen Arnold Koper in 1999 
het niet meer aankon. Het kwam mij toen slecht uit, want 
ik had net het katern Reflex bedacht. Daar was ik de zomer 
van 1999 mee bezig geweest, met veel enthousiaste jonge 
collega‘s en medewerkers, met als launching editor Pieter 
Hilhorst. Dat waren eigenlijk mijn leukste maanden bij de 
krant. Maar na twee maanden moest ik naar Den Haag. 
Daar was het vreselijk saai in de nadagen van Paars, en 
erg opwindend vanaf 2001.’ 
 

Waarom?  
‘Ik vind dat serieuze journalistiek maatschappelijk rele-
vant moet zijn. Klassieke functies als het bevorderen 
van de betrokkenheid bij de publieke zaak en het controle-
ren van de macht, hoe pretentieus dat ook klinkt, kunnen 
volgens mij alleen goed door dagbladen (en minder door 
de tv of internet) worden vervuld. Op het ogenblik denk ik 
dat ook de agenderende functie belangrijk is. Bijvoorbeeld 
onderwijs, dat zowel in de politiek als in de Volkskrant te 
weinig op waarde wordt geschat, maar onder de kiezers 
sterk leeft.’ 

Han van Gessel 

 

28 juni 2006 

We gaan even met vakantie. 
De volgende Volksknar 
(nummer 50!) verschijnt 
eind augustus. 
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Lisette Lewin: 

achtste boek 
Verrassing: op de knarrenborrel  
van vorige week dinsdag verscheen 
onverwacht Lisette Lewin in Hesp.
Voorheen redacties Buitenland en 
Stad bij de Volkskrant, nu een 
schrijfster van naam. Binnenkort 
komt haar achtste boek uit, De ver-
loren Savanne, dat zich afspeelt in 
Suriname.  
 

‘Daar ben ik een paar keer geweest, 
en ik schrijf over enkele families 
daar. Lieve mensen. ‘ 
 Lewins verblijf bij de Volkskrant 
speelde zich af in 1968/’69. Eerst 
Buitenland, ruzie met Manus van 
Wordragen en vervolgens naar Stad.  
Daarna naar onder andere naar Vrij 
Nederland. Terug bij de krant van 
1980 tot ‘84. ‘Bij de Volkskrant 
kreeg ik toen als freelancer een soort 
wurgcontract’, herinnert zij zich. ‘Ik 

moest zeven stukken per maand le-
veren, voor heel weinig geld.’ Ten 
slotte wijdde zij zich geheel aan het 
schrijven van boeken. Maar ondanks 

dat en haar pensioen ‘is het niet van 
gut, wat is dat vrouwtje welgesteld.’  
Lisette Lewin is bijgeschreven op de 
lijst van ouwe knarren.  

Paul Kouwenberg 65 Frans van Schoonderwalt:  
naslagwerk in herdruk 
Deze dagen verschijnt bij uitgeverij Trion de herdruk van 
Alles uit de Kast van Frans van Schoonderwalt. Het is een 

volledig herziene uitgave van dit 
eerder in 1988 verschenen na-
slagwerk over profwielrenners. 
De vorige druk bedroeg 5000 
exemplaren. 
 De herdruk bevat 1409 beschrij-
vingen van renners met al hun 
gegevens  plus een uitslagenlijst, 
nationaal en internationaal. Geïl-
lustreerd met zwart-wit foto's. 
Ruim 640 pagina’s, paperback. 
ISBN 9043908819. 
Prijs € 34,95. 

Paul Kouwenberg, jarenlang chef Nacht en stille regelaar, 
wordt 21 juli 65 jaar. Join the club! Altijd paraat bij de 
gekste akkefietjes, bescheiden, bedachtzaam, maar bo-
venal bemind en bewonderd. Jacques de Jong (bij Pauls 
afscheid als chef Nacht in 1990): ‘De hele telefooncentra-
le is het erover eens dat je een sexy stem hebt.’ Jan van 
Capel (afscheidskrant): 'Die troostende arm om de schou-
ders van die jongen, die vergeet ik dus nooit. Dat gebaar 
op dat moment.’ Han van Gessel (afscheidsspeech 22 ja-
nuari 2001):  'Als ik vroeger op mijn fiets vanuit de 
Grensstraat de Wibautstraat in draaide, zag ik vaak een 
lange, slungelachtige man enigszins voorovergebogen de 
Wibautstraat oversteken. Ik moest dan onweerstaanbaar 
aan monsieur Hulot denken, maar dan niet op vakantie.' 

Reis naar China nog in het verschiet 
Na jaren van isolement is China hard 
op weg een supermacht te worden, met 
een bevolking die in rap tempo rijker 
wordt dan ooit tevoren. In de eenen-
twintigste eeuw ligt het kloppend hart 
van de wereldeconomie niet langer in 
Londen, Frankfurt of New York, maar 
in Peking en Shanghai.  Hans Mole-
man heeft er een boekje over geschre-
ven dat deze maand is verschenen. 
 Er ligt nog steeds zijn uitnodiging aan 
ons, ouweknarren, om hem in wereld-

stad Shanghai te komen opzoeken. Hij heeft toegezegd 
een programma te regelen. Tien kandidaten hebben zich 
gemeld. Het wachten is op iemand die op zich neemt de 
mogelijkheden te onderzoeken.  


