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Borrel gemist?
In december 

weer!

17 september 2008

Schavot? Wie staat op het schavot? 
‘Op het Schavot staat de opgepompte, 
megalomane, arrogante, ijdele, commer-
ciële rotsport. Maar ook de mooie, war-
me, emotionele, bewonderenswaardige 
prachtsport. Op het schavot hakken we 
koppen af, maar hangen we ook medail-
les om.’

Hoeveel leden telt de club inmiddels 
al? Met of zonder wachtlijsten?
‘Club HNS had binnen de kortste ke-
ren het maximale aantal van 999 leden. 
Meer leden wilden we niet, want we 
waren elke zaterdag urenlang namen 
aan het intikken. We zouden Club HNS, 
als we er een beetje aan zouden trekken, 
gemakkelijk kunnen uitbreiden naar dui-
zenden leden. Zeker als we ook nog eens 
iets zouden aanbieden, een tijdschrift of 
een gezamenlijke reis naar een Engelse 
vierdedivisieclub. 

 ‘Want Club HNS is wel erg gezellig, 
maar we doen dus eigenlijk niks. Men-
sen zijn alleen maar lid vanwege het ge-
zellige clubgevoel. Apax heeft PCM en 
de Volkskrant opgescheept met het zo-
genoemde ‘domeindenken’. Elke krant 

‘Opgeblazen ego’s lekker uitlachen’

Sportliefhebbers lezen elke 
zaterdagochtend het eerst 
Het Nieuwste Schavot. Hun 
clubblad in het sportkatern. 

Binnenkort verschijnt het 
Gezelligste Sportboek van het 
Jaar bij Uitgeverij De Harmonie 
(de naam zegt het al). Met 
het beste uit HNS. Wie zit 
daarachter? Bert Wagendorp 
aan het woord.

Foto: De directie van Het Nieuwste 
Schavot: John Schoorl, Bert Wagendorp 
en Paul Onkenhout.

heeft ‘domeinen’, wij bijvoorbeeld Rei-
zen. Ik weet zeker dat je van HNS een 
commercieel interessant domein zou 
kunnen maken, voor de intelligente, re-
lativerende maar ook romantische sport-
liefhebber die wel van sport houdt, maar 
niet van al die opgefokte randverschijn-
selen.
 ‘We merken dat aan de reacties op de 
rubriek: daar zijn er heel veel van. Zeker 
bij de Volkskrant. Sommige mensen zien 
dat niet, omdat ze HNS al lang geleden 
hebben weggezet als ‘melig’ of ‘pube-
raal’. Maar de rubriek heeft een zeer 
trouw lezerspubliek, dat HNS zeer hoog 
waardeert en herkent als typisch Volks-
krant: valse pretenties doorprikken, op-
geblazen ego’s lekker uitlachen. En dan 
niet wijsneuzerig of zuur, maar grappig.’

De directie? Wie is de directie? 
‘Zoals gezegd: Paul Onkenhout, bijna 
ex-chef van de sportredactie en straks 
mediaverslaggever, John Schoorl, on-
derzoeksjournalist (bouwfraude, nu de 
vastgoedfraude) en Bert Wagendorp, co-
lumnist en reporter bij Het Vervolg.’

Wat is het beste volgens de directie? 

‘De directie vindt alles even goed. Koen 
Verhoeven is een scherp waarnemer, 
die niet bang is heilige huisjes omver te 
gooien. Maar wij zijn ook erg gechar-
meerd van drs Broer ‘Pipo’ Jol, wiens 
onderzoeken vaak fraai aansluiten bij 
actuele ontwikkelingen in de politiek of 
elders. 
‘Daarnaast zijn er natuurlijk de Dubbel-
gangers, een populair onderdeel waar-
voor we elke week tientallen suggesties 
krijgen van lezers. Die worden vervol-
gens tegen het licht gehouden door onze 
chef Dubbelgangers, Frank van Wor-
kum.
 ‘Lezers sturen trouwens ook veel pracht-
foto’s in voor de rubriek Gekiekt, waarin 
ze op de foto staan met een bekende 
sporter. Daar zitten prachtige en bijna 
ontroerende foto’s tussen. We hebben er 
inmiddels honderden in voorraad.
 ‘Zelf beleven we veel plezier aan de 
totaal verzonnen heldenlevens van ver-
geten sporters. Vooral wanneer we een 
officieel schrijven krijgen van The Inter-
national Organisation of Olympic Histo-
rians, dat de heer Vollereau in 1920 niet 
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het olympisch kogelslingeren won, zoals 
‘onlangs in uw krant stond te lezen’. 
 ‘En dan zijn er ook nog de kunstenaars 
van de graphics-afdeling van de krant, 
meestal Remy Jon Ming of Erik d’Ailly. 
We hebben echt schitterende ‘aangepas-
te’ filmposters gehad, en de serie boek-
covers rond de zestigste verjaardag van 
Johan Cruijff (‘Terug naar Betondorp’) 
had zo op posterformaat kunnen worden 
uitgebracht. Wat trouwens ook is ge-
beurd en waarmee we onze leden heb-
ben verrast.
 ‘En dan vergeet ik nog bijna L. van Gaal, 
die in schitterende gedichten de voetbal-
wereld de maat neemt. Het knappe is, dat 
zijn gedichten altijd eindigen met ‘ba-
cardi-cola’ en dat hij daar altijd weer een 
ander rijmwoord op weet te vinden. 

Mulisch
 ‘Ons hoogtepunt, waar we helaas zelf 
niet bij waren, was toen Harry Mulisch 
en Hans van Mierlo vorig jaar op een za-
terdag op de verjaardag van Marcel van 
Dam waren (over ouwe knarren gespro-

Het Nieuwste Schavot
Vervolg van pagina 1

ken). Die dag hadden we een trucfoto in 
HNS van Mulisch met Seedorf. Die had-
den zogenaamd een programma opgeno-
men, uit te zenden wanneer Mulisch was 
overleden. Dit omdat het filmpje van Jan 
Wolkers en Van Nistelrooij zo’n succes 
was, na Wolkers’ dood. Van Mierlo las 
het bijbehorende stukje volgens oogge-
tuigen grijnzend voor aan Mulisch, die 
even verbaasd aan zijn pijp trok en zei: 
‘Nou moet het niet gekker worden’. Dus 
Harry Mulisch is nu ook een trouwe le-
zer van HNS. Hoger kun je niet stijgen.’

Het Gezelligste Sportboek van het 
Jaar. Hoezo gezellig? Melig? Sport-
kantinehumor?
‘Wij zijn niet melig in de zin van flauw 
of gemakkelijk. We draven wel eens door 
en ouwehoeren erop los, omdat we daar 
zelf de slappe lach van krijgen. We heb-
ben ongelooflijk veel lol aan het maken 
van HNS. En dat herkennen de lezers. Ik 
weet niet of het sportkantinehumor is, 
misschien wel een beetje, maar dan uit 
de sportkantine van een voetbalclub met 
hoger opgeleiden. Wij houden trouwens 
ook erg van gezellig bier drinken met 
vrienden en van gehaktballen die een 
tijdje in de jus hebben gelegen. 

 ‘Er is onlangs in Tilburg zelfs iemand 
afgestudeerd op HNS: wij blijken de eni-
ge krantenrubriek van Nederland te zijn 
waarin satire wordt bedreven. Dat klinkt 
merkwaardig, maar het is zo. Is officieel 
onderzocht. Kranten zijn in Nederland 
poelen van ernst en gewichtigheid, hu-
mor dient te worden bedreven door offi-
cieel benoemde humoristen, columnisten 
genaamd, die in een apart hoekje humor 
mogen bedrijven. Maar verder niet.

Angelsaksisch 
 ‘Wat wij doen past in de Angelsaksi-
sche traditie. Wij nemen niets serieus, 
maar we bedrijven wel serieuze satire. 
Dat sommige mensen dat niet zien, komt 
doordat ze niet weten wat ze ermee aan-
moeten, omdat ze iets dergelijks niet ge-
wend zijn in een Nederlandse krant.
 ‘Dat boek, het HNS Sportboek, wordt 
uitgegeven bij Uitgeverij De Harmonie. 
Dat is geen toeval, want daar zit Jaco 
Groot, een anglofiel van het zuiverste 
water. Die is al heel lang fan van HNS, 
omdat hij de humor heel goed herkent. 
Die is namelijk erg Engels. Neigend naar 
het absurdistische en met lak aan alles 
was zichzelf autoriteit vindt. 
 ‘Ik denk dat het een heel leuk boek 
wordt, waarin veel dingen uit de rubriek 
terugkomen, maar waarin ook een oud 
verhaal van Pim Mulier uit 1928 is op-
genomen, een cursus voetbaltaal en nog 
veel meer. We hadden de oude Winter-
boeken van Margriet in gedachten, toen 
we het maakten. Ik schat dat je er, als je 
gevoel voor humor  een beetje normaal is 
ontwikkeld, een keer of 50, 55 de slappe 
lach van kunt krijgen.’
 
Kortom: wat is jullie boodschap? 
‘Onze boodschap: Doe niet zo serieus, 
daar in de sport.’ 

Help je ook ouweknarren met die 
boodschap?
‘Als we een oude knar een glimlach kun-
nen bezorgen, zijn we tevreden. En dat 
gebeurt, want er zitten echte liefhebbers 
onder de ouwe Vk-knarren.
 ‘Ik weet bijvoorbeeld uit betrouwbare 
bron dat Ben de Graaf zich elke zaterdag 
een uur opsluit op het toilet om onge-
stoord van HNS te kunnen genieten. Er 
klinkt dan vaak een daverende lach door 
huize De Graaf. Ben is echt een enorme 
fan. Hij stuurt vaak Dubbelgangers in 
(onder een valse naam) en hij gaat vaak 
met bekende sporters op de foto om in 
Gekiekt te komen. Maar ja, we hebben 
Raymond Ceulemans al gehad en onze 
lezers weten trouwens ook niet meer 
wie dat is. Maar Ben is wel erelid h.c. 
van HNS en het HNSOI overweegt hem 
een eredoctoraat te verlenen wegens zijn 
verdiensten voor de sport.’ 

Han van Gessel

OP DE BORREL
Onverwacht op de Knarrenborrel gisteren, 16 
september: Marc van den Broek, even over uit 
Australië. In 2010 denkt hij definitief weer naar 
Nederland te komen. ‘Australië is voor mij geen 
land om te blijven.’
Ook Martin Siecker (rechts) kwam even kijken, op 
doorreis naar Brussel. Hij was van 1973 tot 1978 
opmaakredacteur. Maar zijn ambities lagen hoger 
en na enige omzwervingen kwam hij terecht bij 
de  Industriebond: eindredacteur, voorlichter, 
bestuurder. Op dit moment is hij internationaal 
bezig in ‘een soort SER’ voor Europa. Hij schrijft 
adviezen voor het Europees Parlement en de 
Europese Commissie.   
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‘OF de reportage die ik op het oog 
heb, zo’n dertig jaar na dato nog 
een beetje overeind blijft? Werke-

lijk geen idee. Ik heb  weinig bewaard, 
kan het pas herlezen als een energieke 
documentalist het stuk heeft weten te 
traceren. 
Hoewel ik later met Wouter Klootwijk 
geruchtmakender dingen deed (De Boer 
& De Cocq) en met Rolf Bos meer 
exclusieve (we bezochten  een reeks 
thrillerschrijvers aan huis in vooral de 
VS), is dit feitelijk niet meer dan de 
sfeertekening van een bootreis naar het 
Zweedse Gotenburg en terug. Met aan 
boord tientallen eeneiïge tweelingen 
in vele leeftijdsklassen, per stel voor 
de gelegenheid vaak weer gestoken in 
identieke kledij. Voor het enige serieuze 
deel, een lezing over erfelijkheid, was 
een geleerde aangezocht, verder hing op 
alle dekken de juiste cruise-sfeer. 
Ik was geen verslaggever, werkte als 
eindredacteur Binnenland. Henk Huur-
deman, die met Willem Ellenbroek 
Het Vervolg leidde, vroeg me scheep te 
gaan. Mogelijk speelde een rol dat ik 
het land al een beetje kende. Ik had er 
als jong padvindertje onder leiding van 
een stoeilustige hopman een fietstocht 
gemaakt, in de tijd dat verkeer in Zwe-

den nog links hield. Ik heb er een nicht 
wonen, maakte trektochten door mug-
genrijk Lapland (met grauwe rugzakken 
uit de legerdump van Lou Lap), legde er 
mijn eerste haring in en wist de beruchte 
surströmming binnen te houden (gisten-
de haring). Mogelijk was een afweging 
dat ik volgens Trouw thuishoorde in het 
rijtje ‘Volkskrant-impressionisten’.
Mijn keus wordt, het wonderlijke gezel-
schap daargelaten, mede ingegeven door 
deze bestemming. 

IK heb het land inmiddels nog in-
tensiever mogen bereizen. Per trein 

vanuit Helsingborg via Stockholm over 
de Poolcirkel naar het noorden, de hele 
Botnische Golf rond, tot in Helsinki. In 
Härjedalen in een helikopter boven de 
bijeengedreven rendierkuddes gehan-
gen. Van Gotenburg naar Stockholm 
gefietst, en min of meer langs dezelfde 
route ook de adembenemende tocht per 
antieke stoomboot (de Juno uit 1874) 
gemaakt over het Göta Kanal, zeshon-
derd kilometer varen. 
Met Rolf Bos op bezoek geweest bij 
Maj Sjöwall, toen de weduwe na jaren 
weer een boek had geschreven, nu sa-
men met Tomas Ross. (Henning Man-

kell had alleen heel kort tijd toen hij in 
Amsterdam op doorreis was.) Voor het 
reiskatern de grotere eilanden bezocht 
in de Botnische Golf, Gotland, Öland 
en het Finse Åland. Op een zelfgesjord 
vlot (spijkers waren taboe) de Klarälv 
afgezakt, de ‘heldere rivier’. Langs het 
gele huisje dat mijn familie enkele jaren 
later zou kopen in Värmland, naast een 
sympathieke buurman die volgens de 
beste noordse traditie zelf drank kan 
stoken en ’s morgens altijd de regionale 
krant komt brengen, waarin brief-
schrijvers hun grieven mogen signeren 
met Iemand die veel met het openbaar 
vervoer reist of  Strijder tegen verloe-
dering. Waar bij het Turistbyrå folders 
liggen met instructies wat je vooral niet 
moet doen, mocht je in het bos een wolf 
tegenkomen. Of een beer.
Aangename taal, het Zweeds. Deze 
zomer begonnen - woordenboek in 
de nabijheid - aan Torgny Lindgrens 
nieuwste roman, Norrlands Akvavit.

Ik zou dat oude Vervolg-verhaal eigen
lijk graag ginds willen herlezen, op de 
veranda. Bij voorkeur niet als Iemand 
tot wie doordringt dat het allemaal vrij 
weinig voorstelde.’

Het mooiste stuk
Ouweknarren kennen uit hun Volkskrant-tijd allemaal wel een verhaal dat in hun 
herinnering is blijven hangen als hun mooiste, gekste, leukste, opmerkelijkste 
of meest spraakmakende stuk. In deze nieuwe serie vertellen oud-Volkskrant-
redacteuren het verhaal achter hun uitverkoren verhaal. Waarom is dat in hun 
herinnering blijven voortleven? Wat maakte het zo bijzonder?

Aflevering 2: Adriaan de Boer over een bootreis naar Gotenburg en zijn liefde die 
opbloeide voor Zweden. Het oorspronkelijke stuk verscheen in november 1979 in 
Het Vervolg.


