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Vraagteken
Je kunt tegenwoordig de kranten niet meer opslaan of je staatoog in oog met het vraagteken. Mooi, ik hou van vragen. De
mensheid stelt ze al eeuwen. Maar wĳ hebben er inmiddels
leergeld mee betaald. Het blĳkt een ingewikkeld dingetje, dat
vraagteken. Nu eens zegt het niets, dan
weer blĳkt het pĳnlĳke zaken te verhul-
len, zoals wanneer je huisgenoot vraagt
waaróm je iets niet gedaan hebt. Waarom
heb jĳ de douche vanmorgen niet droogge-
maakt? Het is dan niet de bedoeling dat je
argumenten aandraagt voor je gedrag,
nee, je moet door je knieën, schuld beken-
nen, je verontschuldigingen aanbieden en
beloven dat je voortaan altĳd de douche zult droogmaken.
Als de kranten mĳ op de voorpagina al het vraagteken geven,
borrelen zulke gevoelens onmiddellĳk bĳ mĳ op en staat één
ding vast: ik ga zo’n stuk niet lezen.
Als beginnende journalist leerde ik dat je in een kop nooit een
vraagteken moet gebruiken. Het werd voor mĳ een wet. Nu zal
sociologisch, psychologisch, juridisch, economisch, huishoude-
lĳk en neurologisch onderzoek wel hebben aangetoond dat het

vraagteken de lezer juist prikkelt om te gaan lezen, maar ik ge-
loof er niets van.
Probeer het maar eens, en kĳk wat zo’n stuk je oplevert. Ver-
geet daarbĳ niet dat het vraagteken er niet door de auteur bo-
ven is gezet, maar door een bureau-employé die het stuk had
moeten lezen voordat hĳ tot het formuleren van de kop over-
ging.

Deed hĳ dat?
Nee. Hĳ heeft het stuk alleen maar op
goed bekkende zinnetjes, doorgevlooid om
snel koppen en tussenkoppen te kunnen
maken. Vaak doen die koppen geen recht
aan de inhoud. De ervaring leert mĳ dat
zulke stukken ook nogal wat fouten tellen
die zo’n eindredacteur kennelĳk over het
hoofd heeft gezien.

Het zĳ zo.
Maar deze functionaris begaat een doodzonde als hĳ in op-
perste luiheid besluit om van de laatste zin de kop te maken.
De laatste zin!
Daar heeft de schrĳver heel zĳn ziel en zaligheid in gelegd. Het
is de uitsmĳter die zĳn artikel draagt. Het is alsof iemand de
clou van je verhaal weggeeft voordat je het helemaal hebt kun-
nen vertellen.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

‘Kunst is onze passie of onze versla-
ving. Welke van de twee, weet ik
niet. Waarschĳnlĳk allebei.’ De uit-
spraak is van Roeland Merks, de
man van collega Bart Dirks, regio-
correspondent bĳ de Volkskrant
voor Rotterdam en Den Haag. De
twee hebben in februari hun huis in
Den Haag uitgebreid met drie ka-
mers van de naburige Thaise massa-
gesalon. Als gevolg daarvan hebben
ze op de begane grond een ruimte
kunnen scheppen waarin ze steeds
wisselende kunstprojecten expose-
ren, De Spelonk, Valenboslaan 74.

Bart: ‘Iedereen die het leuk vindt,
is meer dan welkom in De Spelonk,
want het is leuk om samen met an-
deren naar kunst te kĳken en erover
te praten. Maar er zĳn geen vaste
openingstĳden en we gaan niet met
een stoeltje bĳ de deur zitten op za-
terdagmiddagen. Gezien corona
houden we helaas voorlopig ook
maar geen openingsfeestje, wat na-

tuurlĳk wel de bedoeling was.
Maar er is veel bekĳks vanaf de
straat, we hebben een bushalte voor
de deur, dus de wachtende reizigers
zien het vanzelf.
‘Onze kunstruimte heet trouwens
De Spelonk, omdat we in de kamer
trap hebben weggehaald, maar

het trapgat hebben opengehouden.
Zo kĳk je uit op het gewelf van de
volgende trap - en zo kunnen we
vanuit de keuken in de expositie-
ruimte kĳken. Een volgende expo-
sitie is van een kunstenaar die de
oude trap gaat terugplaatsen, maar
dan als langzaam om haar as draai-
ende ballerina.’
De eerste presentatie in De Spe-
lonk is van beeldend kunstenaar
Catinka Kersten. Zĳ maakte drie
olifanten, sculpturen van katoen,
pigment en schuim. Eerder waren
de olifanten - van twee bĳ drie me-
ter elk - te zien in Stedelĳk Muse-
um Alkmaar en tĳdens Festival
Tweetakt in Fort Ruigenhoek.

Bart Dirks bĳ een vierluik van Bram Braam (links) en
een deel van een zeven meter hoge installatie van
Pim Palsgraaf (achter het raam). Foto Roeland Merks⊳

Het huis van collega Bart Dirks en zĳn partner Roeland Merks puilt uit van
de kunstwerken. Na een verbouwing hebben ze nu een expositieruimte
op de begane grond, De Spelonk.

Bart Dirks’passie voor Kunst
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Daar waren de olifanten zo geliefd bĳ kinderen, dat ze na een
paar weken helemaal plat waren gedrukt.
Bart: ‘We willen drie tot vier keer per jaar iets anders laten zien
in De Spelonk. Dus alle presentaties zĳn tĳdelĳk. De werken gaan
in principe weer terug naar de makers - ik zou niet weten waar ik
drie kolossale olifanten moet laten.’
Wat voor soort kunst heeft jullie voorkeur? Kiezen en kopen jul-
lie gericht?
‘We kopen al jaren hedendaagse kunst. We gaan veel naar gale-
ries en beurzen, soms op atelierbezoek, dus ons toch niet zo kleine
huis hangt behoorlĳk vol. Vooral schilderĳen, en dan vaak forse
formaten. We hebben bĳna te weinig muren in huis om alle schil-
derĳen op te hangen.
‘We hebben ook zelf opdrachten gegeven aan kunstenaars. Pim
Palsgraaf bouwde een zeven meter hoge installatie in onze drie-
hoekige lichtkoker. Die kun je zien op twee verdiepingen. Een deel
is alleen maar zichtbaar als je je hoofd door het schuifraam

steekt. In het trappenhuis maakte Lizan Freĳsen een ‘lekkage op
bestelling’, geïnspireerd op schimmels en korstmossen. Een deel
bestaat uit fotobehang, een ander deel is een getuft tapĳt. We zĳn
een paar keer gaan kĳken in het TextielLab van het Textielmuse-
um in Tilburg, toen het werd gemaakt. Als je een schilderĳ of foto
koopt, dan koop je een eindresultaat. Als je een opdracht geeft,
ben je betrokken bĳ het hele proces van ontwerp, uitvoering en
plaatsing. We hebben Pim en Lizan overigens wel alle vrĳheid
gegeven. Zĳ zĳn de makers, niet wĳ.’
Doet jouw man zelf ook iets kunstzinnigs?
‘Roeland is hoogleraar mathematische biologie in Leiden, dus
dat is heel wat anders. Wel heeft hĳ op basis van de biologische
algoritmen in zĳn computermodellen een aantal bĳzondere beel-
den gemaakt. Twee van zĳn artistieke simulaties zĳn onlangs op-
genomen in het boek The Art of Theoretical Biology, uitgegeven
bĳ Springer Verlag.’

Jacques de Jong

⊳

Rob Vreeken reageert op de herinnering
van Bert Vuijsje (de Volksknar 344) aan
die nacht dat de Golfoorlog begon in
1991.

Ook voor mĳ is het een memorabele
nacht, ik was coördinator op de re-
dactie Buitenland, Jan van Capel

was chef Nacht. Een paar aanvullingen.
Het was geen reguliere krant, 24 februari
1991 viel op een zondag. We maakten een
speciale zondageditie omdat we zagen
aankomen dat dat weekend de grondoor-
log zou beginnen. Dat bleek een goede
gok te zĳn. De krant werd niet bĳ
de abonnees bezorgd, er was alleen losse
verspreiding, in kiosken, treinstations en
benzinestations. Op sommige strategi-
sche punten in steden werd hĳ die zondag
op straat verkocht. Mĳ staat bĳ dat Pie-
ter Broertjes zelf nog heeft staan venten
bĳ het CS, maar dat weet ik niet zeker.
Het was geen volledige krant uiteraard.
Acht pagina’s, schat ik, alleen over de
Golfoorlog.

We waren dat weekend de enige krant in
Nederland die een speciale editie uit-
bracht. RTL4 kwam opnames maken op
de redactie. Toen ik 's ochtends om zeven
uur thuiskwam (moe, maar voldaan ui-

teraard) zag ik onszelf terug in het tv-jour-
naal van RTL. Er zat ook een quootje van
mĳ in; ik weet nog dat ik een groen T-
shirt droeg (je ziet dat het geheugen de
belangrĳkste details registreert en op-
slaat).
Overigens denk ik met de door Bert
Vuĳsje genoemde 'journalistieke wee-
moed' ook terug aan een andere nacht, die
van woensdag 16 op donderdag 17 januari
dat jaar. Toen begon de luchtoorlog tegen
Saddam Hussein. Ook dat zat er heel erg
aan te komen (het ultimatum aan Saddam
Hussein was op 15 januari
verstreken), het stond wel
vast dat het zou gaan
gebeuren. De vraag was al-
leen wanneer. Het was erg
spannend, de westerse we-
reld dreigde voor het eerst
in decennia rechtstreeks
betrokken te raken in een
oorlog (vooral door de ge-
vreesde Iraakse Scud-aan-
vallen op Israël). Het Mid-
den-Oosten zou kunnen
ontploffen. De Britse rege-
ring zinspeelde op de in-
zet van kernwapens. Ook
die avond was ik coördina-
tor op de redactie Buiten-
land. We hadden om mid-
dernacht de krant doorge-
geven. Ik had een kopje
groentesoep gehaald in de
kantine boven. Met dat
kopje soep in de hand keek
ik naar CNN, wachtend op
wat komen zou.
Tegen half 1 kwam er
nieuws van Peter Arnett,
live vanaf de negende ver-
dieping van het Al Rashid-
hotel in Bagdad. De eerste
lichtflitsen op de achter-
grond. Afweergeschut.
Sirenes. Operatie Desert

Storm was begonnen.
Meteen spanning in m'n lĳf. Omdat ik
wist wat me te doen stond (heel veel),
maar ook vanwege het dreigende gevaar
voor de wereld. En ik dacht: rustig blĳven
zitten, eerst dat kopje groentesoep opeten.
Als ik eenmaal was begonnen, zou dat er
immers niet meer van komen.

Daarna: verslaggevers en corresponden-
ten bellen. Paul Brill in Washington,
Frits van Veen in Dahran (Saoedi-Ara-
bië),Maarten Jan Hĳmans in

De eerste en de derde versie van de opening op
donderdag 17 januari 1991, toen de oorlog tegen
Saddam Hussein begon.

Weemoed bĳ de herinnering aan een oorlog

https://volksknar.nl/344%20Volksknar.pdf


Corona verhindert feestje
bĳ afscheid van coryfeeën
Na twee corona-besmettingen bĳ de Volkskrant, begint de redactie weer bĳ te ko-
men, hoewel de bezetting tot het hoogstnoodzakelĳke is teruggebracht. Maar corona
heeft ook tot gevolg dat allerlei vertrekkende medewerkers geen officieel afscheid
kregen of krĳgen. Arie Elshout was in januari al weg, maar houdt nog een column.
Bert Lanting is sind kort met pensioen, maar schreef nog een hoofdredactioneel com-
mentaar. Cor Speksnĳder had deze week zĳn laatste dag. Ernst Clowting ook al weg.
Michel Maas (zie hieronder). Theo Koelé met een zeer lange staat van dienst neemt
ook afscheid. Voor een aantal is er een anderhalvemeterafscheidsborrel.
HansWansink staat ook op de nominatie en begin volgend jaar vertrekt Gerard Reĳn.
Een soort brain drain alles bĳ elkaar.
Maar de hoofdredactie heeft wel een officieel afscheid toegezegd, te zĳner tĳd, als
alles weer normaal is.

Natalie Righton is weg als presentator bij
Buitenhof. ‘Ik had het er niet zo naar mijn
zin’, zegt ze erover. Na een half jaar was
het genoeg. In het volgende nummer van
de Volksknar een uitgebreid interview met
deze avontuurlijke journaliste in Terug van
weggeweest.

mailto:mailto:mmaas@clingendael.org
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Die stem. Die heerlĳke, opgewekte
stem. Die levens redde. Wie vroe-
ger, in het predigitale tĳdperk, als

verslaggever in den vreemde nummer
31205629222 belde, kreeg tenminste een
stem aan de lĳn en geen machine of keuze-
menu. Met een beetje mazzel behoorde die
stem toe aan Martine Breunesse.
Dan was je gered. Niet meer zo alleen. Bĳ
Langatabbetje in Oost-Suriname, destĳds
het gebied van huidig vice-president Ron-
nie Brunswĳk, hing ergens in het oerwoud
een telefoon aan een boom. Als die het
deed, kon je je zomaar ineens weer ‘thuis’
voelen. Martine aan de lĳn!

Na ruim 44 jaar gaat Martine weg bĳ de
krant. Inclusief Parooltĳd. Formeel: ze
werkte voor de Perscombinatie en nu dus
voor de Persgroep. Ze gaat met pensioen
want 66. Een paar maanden eerder dan
gedacht, met dank aan het pensioen-
akkoord. Wat gaat ze doen? Normaal veel
reizen met echtgenoot Paul, naar Italië na-
tuurlĳk, maar ja, corona.
Deze ochtend als ik per 06 die stem weer
hoor klinkt het: ‘Ik moet oppassen dat ik
niet op de bank met boeken blĳf plakken.
We zouden in oktober naar Italië gaan.
Dat heb ik net afgezegd. Vanmorgen las
ik in de krant dat het toeristenverkeer al
snel een haard kan zĳn of worden.’
Ziehier Martine. Ze werkt niet alleen
voor de krant. Ze leest hem ook goed.
Vroeger kende ze de journalisten alleen
bĳ stem. Veelal vice versa. Sinds tien jaar
is Martine geen telefoniste meer maar re-
ceptioniste. Vrĳdag 28 augustus was haar
laatste werkdag, achter de balie boven aan
de roltrap van het INIT-gebouw.
Martine vertelt dat ze pas vanachter die
balie lichamen zag die bĳ stemmen pas-
ten. ‘Dat was in het begin wel even wen-
nen, verwarrend.’ Vroeger zat de tele-

fooncentrale ergens in het Paroolgebouw,
later verstopt achter de balie van de bewa-
ker op de begane grond bĳ de Volkskrant
aan de Wibautstraat.
Martine, Willemĳn, (de betreurde) Jan,
om eens enkele illusteren te noemen, ken-
den alle journalisten, maar verreweg de
meesten alleen bĳ stem. Ooit vatten ze het
plan op om een bord te maken met foto’s
van buitenlandse correspondenten (die
leefden als het ware op de telefonisten/te-
lefonistes; ‘Hallo moeder, Bandoeng
hier’) maar hoe ze eruitzagen?

Martine: ‘Jan van Wieringen (een an-
dere betreurde collega, MvL) stuurde een
foto van een dikke donkere man. Dat von-
den we zo vreemd. Hĳ praatte helemaal
niet als een…’ Nadat we zĳn uitgelachen
en wederzĳds hebben gespeculeerd (Jan
van Wieringen had een imposante vrien-
denkring) vertelt Martine dit: ‘Fĳne man,
die Jan. Belde me ooit op met de vraag of
ik bloemen kon laten bezorgen bĳ zĳn
zus. Dat deed je dan gewoon.’
Nee, we gaan niet laatdunkend doen
over het vak telefoniste. Die van de krant
waren voor velen een soort levenslĳn. Die
je onmiddellĳk blĳ stemden. Net zo vitaal
als Dictafoon in het predigitale tĳdperk.
Martine: ‘5622542. Kreeg je Cor van
Staveren of Truus Knoop aan de lĳn.’
Martine begon bĳ de advertentieafdeling
van Het Parool in 1976. Dat hield ze een
jaar vol. Telefonie leek haar leuker en dat
werk had ze ook al gedaan. Ze belandde
in een hecht, gezellig team. Met de over-
gang naar het INIT-gebouw veranderde
alles. Stemmen werden machines waarin
de beller verdwaalt. ‘Nu nog krĳg ik
minstens tien klachten per dag van men-
sen die niemand aan de lĳn krĳgen!’
Receptioniste, drie dagen per week, was
eerst wennen, maar daarna ook leuk.

Nooit zo lachen als vroeger met Wille-
mĳn natuurlĳk, want die geüniformeerde
veiligheidsman naast haar hoort een
serieuze uitstraling te hebben. Dat recep-
tiewerk bracht, als gezegd, ook winst:
plotseling zag zĳ welk lichaam bĳ welke
stem van een journalist hoorde.
Bert Lanting (als ex-verslaggever in
den vreemde een vaste klant) maakte bĳ
die balie altĳd een praatje. Ondergeteken-
de, hoewel zelden te vinden in het INIT-
gebouw, deed dat ook graag. Martine
heeft zo’n uitstraling. Je loopt niet zomaar
aan haar voorbĳ.
Nu loopt ze zelf weg. Met die stok. Haar
rechterbeen doet vaak niet wat ze wil, als
gevolg van een hersentumor. Maar geen
klachten, alles gaat goed. ‘Ik heb gerevali-
deerd aan de Overtoom. Aangepaste auto,
opnieuw leren remmen en gas geven. In
Muiderberg ben ik een keer in de muur
van de buren gereden. Maar ik heb er nog
steeds een goede band mee, hoor.’
Zelf heb ik buiten de krant, vaak in ge-
zelschap van Oscar Garschagen en zĳn
vrouw Willemĳn, legio goede anekdotes
over Martine gehoord. En toch… Ze heeft
het zelf niet zo op anekdotes. Althans: ze
heeft een zegening van de coronatĳd ont-
dekt. ‘Een afscheidsreceptie kan nu niet.
Prima. Ik ben geen receptiemens. Al die
anekdotes…’
De laatste maanden heeft ze alvast goed
kunnen wennen aan een niet-arbeidzaam
leven. Het is enorm stil in het INIT-ge-
bouw. Hoofdredacteur Pieter Klok loopt
wel eens langs de balie. Iedereen werkt
thuis.
Wat gaat Martine straks thuis doen? ‘Ik
kom alleen maar mensen tegen die na hun
pensionering enorm druk zĳn. Mĳn eigen
man Paul ook.’
Nee, dat komt wel goed.

Marcel van Lieshout

Martine Breunesse (66), be-
kend als telefoniste en re-
ceptionste, vertrekt na 44
jaar bĳ de krant. Martine
kwam op 1 januari 1976 bĳ
de Perscombinatie (adver-
tentieafdeling Parool) bin-
nen. Ze gaat (net als vele
anderen) weg zonder offi-
cieel afscheid, want onmo-
gelĳk sinds corona. Marcel
van Lieshout sprak haar op
de valreep.

Gelukkig, Martine aan de lĳn!



346– pagina 5

Junks
Het is een warme, late zomeravond in 1981 en ik zit geknield
voor het raam van Johans bovenwoning aan de Amsterdamse
Zeedĳk. Door een piepklein spleetje in het gordĳn kĳk ik
omlaag de donkere straat in naar de menigte
heroïneverslaafden en hun dealers, merendeels Surinamers.
‘Hé waggi’, (politie) waarschuwt een uitkĳk. Razendsnel
verdwĳnen kleine porties heroïne in alle mogelĳke
openingetjes, onder schuttingen, in raamkozĳnen, stukjes
straat.
Langzaam komen twee politieagenten aanlopen. Met zĳn
vingers tast één van hen de onderkant van een schutting af.
Hĳ staakt zĳn poging net voordat hĳ bĳ de plek is waarin ik
de heroïne heb zien verdwĳnen. ‘Dat steekspel tussen dealers
en politie zie je hier elke dag’, zegt Johan.
Traditioneel was de Zeedĳk een verzameling vrolĳke cafés
voor een gemengd publiek. Braaf was het er nooit. Er werd
weleens op het scherp van de snede gevochten en dames van
plezier waren alom voorhanden.
In de latere jaren zeventig was er op de ‘kop’ van de Zeedĳk
heroïnehandel in een paar dealerscafés die genoeg
verloedering veroorzaakten om ‘nette’ bezoekers af te
schrikken. Nabĳgelegen horecabedrĳven zagen hun omzet
kelderen en sloten de deuren, al dan niet na een aanbod van
drugsdealers. Zo viel de ene horecaonderneming na de andere
toe aan de heroïne.
In die jaren waren er veel Surinaamse verslaafden in
Amsterdam, ongeveer eenvĳfde van de achtduizend
heroïnejunks in de stad. De ‘blanke’ hulpinstellingen hadden
geen vat op hen, dus de gemeente zat met de handen in het
haar. Eerst werden de Surinamers opgevangen in gemeen-
telĳke ‘café-achtige ruimtes’, verspreid over de stad. Maar
toen die in dealersholen veranderden, werden ze gesloten.

Dus stonden de Surinaaamse junks
weer op straat, nu op de Zeedĳk.

De Dĳk op dus. Daar praten
Johan en anderen mĳ bĳ, deze
nacht. Ze vertellen hoe de grotere
handelaren opereren vanuit de cafés. Voor de
dichte deuren daarvan geven klanten hun bestelling
door per intercom. De waar wordt hun door de brievembus
aangereikt. De straathandel van de kleinere dealers werkt met
verslaafde posters die soms hele dagen in weer en wind op de
uitkĳk staan, in ruil voor heroïne.
Een van mĳn zegslieden is Fred, een nog overgebleven
‘gewone’ kastelein. In zĳn café onderhoudt hĳ mĳ een paar
uur lang over wat hĳ dagelĳks ziet: de deals, de intimidaties,
de berovingen soms. Onderwĳl schenkt hĳ mĳ vol pilsjes.
Ik zit aan zĳn caféraam en kan de straathandel goed
observeren. Vlak voor mĳn neus dreigt een deal te mislukken.
De verkoper morst bĳ de overdracht de portie heroïne op de
grond. Razendsnel bukken twee kopers zich en schrapen nog
zo veel mogelĳk poeder bĳ elkaar. De dealer kĳkt ernaar.
Wanneer de ochtend langzaam kriekt verlaat ik de Dĳk,
tollend van Freds pilsjes en de slaap. En van de verse
herinneringen aan de ravage die het verbod op drugs aanricht.
Mĳn reportage over de Zeedĳk verscheen op 1 augustus
1981. Hoe verging het de Dĳk daarna? Nog jarenlang bleef
het daar de grootste heroïne-hotspot van de stad. Alternatieve
opvang was er nauwelĳks. Uiteindelĳk richtte de gemeente
een bedrĳf op dat de drugspanden opkocht en nu kun je er
gewoon lopen.
In de latere jaren tachtig loste de heroïnescene langzaam op.
Junks overleden, kickten af of kregen methadon. Maar het
was vooral de drugsmode die verandering bracht. Wie wilde
gebruiken zocht zĳn heil steeds meer in cocaïne of
synthetisch spul, wat goedkoper is en veel minder
straatoverlast geeft. En toch kun je eraan verdienen.

Eric Hendriks


