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Levensgrote graffiti bĳ terugkeer
van Pieter Broertjes op werkplek
De terugkeer van Pieter Broertjes op
zĳn burgemeestersstoel is in Hilversum
‘gevierd’ met een levensgrote graffiti in
de buurt van het station, langs de spoorlĳn. De schildering is gemaakt door
kunstenares Ineke Gnodde, die blĳ is
dat Broertjes weer aan het werk gaat.
‘Ik vind hem echt een bĳzondere en aardige man’, vertelt ze. ‘Echt een burgervader. Een man die Hilversum beter maakt en
vooruithelpt, maar ook een echt mensenmens. Als ik zie hoe hĳ betrokken was na
de MH17-ramp, maar ook hoe hĳ in andere
gevallen meteen op mensen afstapt als er
iets aan de hand is. Daar heb ik echt veel
bewondering voor.’

Willem Kuipers absent
Wegens gezondheidsredenen
moet Willem Kuipers verstek
laten gaan.
Wĳ wensen hem spoedige
beterschap.

‘Een betere plek kun je niet bedenken’,
vindt ze. ‘Je kunt hem vanuit de trein ook
echt goed zien. Als je vertrekt vanaf station
Hilversum gaat het wat snel, maar als je terugkomt remt de trein net af en kun je er
echt lang naar kĳken.
‘Dat 'big brother' zou je misschien negatief kunnen opvatten, maar dat is het zeker
niet. Het staat voor mĳ echt voor “grote
broer”, want zo typeer ik Broertjes ook
wel. En “brother” verwĳst natuurlĳk ook
gewoon naar zĳn achternaam.’
Broertjes legde half april zĳn werk neer
nadat hĳ werd getroffen door een hersenontsteking. Hĳ moest een paar weken in
het ziekenhuis blĳven en later lang thuis
revalideren.
De terugkeer van Broertjes is overigens
voor slechts een half jaar. Nog tĳdens zĳn
ziekbed maakte Broertjes bekend komend
jaar met pensioen te gaan, omdat hĳ zeventig wordt. Als hĳ half februari de ambtsketen overdraagt aan een opvolger, is hĳ tien
jaar burgemeester van Hilversum geweest.
Bron: NH Nieuws
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GEZOCHT:
een nieuw thuis voor acht (8)
boeken van politiek tekenaar
Opland, waaronder
Te Kĳk (1964),
Wegwezen (1972),
Buitenlandse Zaken (1977) en
Jui-Huig ik aan het Vla-ha-hak‐
ke Strand (1970).
Gratis afhalen in Amsterdam
(bĳvoorbeeld op de redactie) of
voor € 6,75 toegezonden.
Mail naar Peter van Ammelrooy
pamm@volkskrant.nl

Ik mag wezensvragen opwerpen
Jeroen Trommelen (65), Volkskrant-veteraan, wordt op de leeftĳd dat eerder velen vertrokken
als pensionado, per 1 november
ombudsman bĳ de Volkskrant. In
deeltĳd, van huis uit, rapporteert
hĳ tweewekelĳks, zo nodig tussentĳds digitaal, nog twee jaar.
Ideale uitgangspositie voor totale
onafhankelĳkheid. Wat toch al
het handelsmerk was van de immer onkreukbare Jeroen, die nog
iets wilde na zĳn vĳfjarig hoofdredacteurschap bĳ journalistiek
onderzoeksplatform
Investico.
Maurits Schmidt ging bĳ hem op
bezoek.
Word je ombudsman bĳ de Volkskrant,
staat de primeur in NRC. Mooie kerel
ben jĳ.
‘Dank je. De NRC belde. Maar de Volkskrant-redactie had de echte, via Pieter
Klok, door mĳ ingeseind via de podcast
die Investico al had gemaakt. Dus misschien kwam NRC erachter vanuit de
Volkskrant-redactie, zoals wel vaker.’
Wĳ wisten het ook. Iemand zag jou bĳ
de hoofdredactie, associeerde dat meteen met deze functie.
‘Ach, ik had er ook op zoek kunnen zĳn
naar mĳn opvolger bĳ Investico. Toen ik
daar in 2016 aantrad als eerste hoofdredacteur, dacht ik aan drie jaar. Dat werden er
ruim vĳf. Mĳn hart lag bĳ samenwerkende, zo mogelĳk internationale onderzoeksjournalistiek. Daar kon ik hier aan bouwen,
zoals ik ook al deed via de VVOJ, vereniging van onderzoeksjournalisten.’
Je bent in 2016 niet al te gemakkelĳk
weggegaan bĳ de Volkskrant.
‘Kort gezegd: in de tĳd rond mĳn sabbatical in Suriname en een docentschap aan
de PDOJ, postdoctorale journalistenopleiding in Rotterdam, besloot de krant de zesmans onderzoeksredactie op te heffen. Te
duur. Dat had ik het liefste blĳven doen;
dat kon ik het beste.
‘Mĳn allereerste baan was, met Bert van
Dommelen, correspondent Rotterdam,
1980. Later met Theo Nĳenhuis, dood.
Daar heb ik met jou nog de havenstaking
gedaan. Daarna Nieuwdienst in Amsterdam, met Hans Goessens, dood. Dag In

Jeroen Trommelen

Foto’s Jacques de Jong

Dag Uit, algemeen verslaggever bĳ Kees
Bastianen, dood. Minderheden, Wetenschap, Economie. Bĳ Economie ging het
mis, enkele mensen vertrokken met onmin,
onder wie ik.
‘Juist toen kwam de advertentie voor het
hoofdredacteurschap bĳ Investico voorbĳ:
precies wat ik wilde. Inclusief leiding geven. Gouden kans. Jong, aardig, slim, beter
opgeleid dan ik met mĳn havo en jaartje
atheneum, kwamen ze in ons team. We
werkten samen met landelĳke en regionale
kranten, later RTV-media erbĳ. Zoals
Trouw, De Groene, Argos, Nieuwsuur,
EenVandaag.’
Waarom ging je bĳ je ziel en zaligheid
Investico weg?
‘Eigen afweging: kon ik die zware intensiteit blĳven opbrengen. Ik voel me heel
vitaal, maar of je dat in dit tempo tot je
67ste volhoudt…’
Dan maar een aflegbaantje?
‘Wat is dat? O, je werk uitzitten. Nee.
Ook financieel had ik kunnen ophouden.
Het plan was nog les te geven. Toen de vacature voor mĳn opvolging was uitgegaan
belde Annieke Kranenberg, eerder onderzoeksredactie, ombudsvrouw, nu adjunct. Ik dacht dat zĳ mĳn baan wou. Nee
dus; ze vroeg mĳ als ombudsman. Dat was
nou net de functie die voor mĳ nog interessant, belangrĳk leek. Ik vond het ook echt
stom dat de krant die inmiddels had opgeheven, na Annieke, Jean-Pierre Geelen,
Bas Mesters. Die mannen zĳn gefrustreerd weggegaan. Pieter Klok wilde zon367 –pagina 2

der ombudsman verder. Daarom was dit
een verrassing. Ik wilde een aantal zwaktes
oplossen. Pieter geeft me die kans.’
Waarom had hĳ de ombudsman eerst
opgeheven?
‘Omdat je eigen vlees keuren moeilĳk
kan zĳn. Dat speelde bĳvoorbeeld bĳ die
cartoon van Maurice de Hond, die niemand als antisemitisch had herkend. Terwĳl dat als quizvraag nog te gemakkelĳk
zou zĳn geweest. Dit was zorgwekkend.
Hĳ zag in dat sommige dingen niet te verdedigen zĳn. Wat het hem ook moeilĳk
maakte de zwartepiet duidelĳk neer te leggen zonder de indruk te wekken zichzelf
vrĳ te pleiten.’
En dan schuif je er maar een mannetje
tussen voor het vuile werk.
‘Dat vind ik zo niet, maar zelfs dan: verzwĳgen is veel viezer. Dat houdt zaken
diffuus. Het beperkt de discussie op de redactie: het heeft toch geen zin erover te
praten. Dan is een ombudsman nuttig die
helder zegt: wacht even: dit is afgesproken, daar hebben we ons aan gecommitteerd, hier gaat het hartstikke mis. Vraag je
bĳ die cartoon dan af: waarom zĳn al die
vier mensen die het niet zagen zo jong?’
Erger: waarom ontbreekt bĳ hen historisch-maatschappelĳk besef?
‘Toen ik ooit - tot mĳn frustratie – eventjes op de eindredactie was gedumpt, was
er één mannetje dat, nadat iedereen zĳn zegen al had gegeven, nog eens
onbevooroordeeld op de proeven keek �

�

of alles wel klopte. Hĳ was meer dan
corrector: een allerlaatste zeef, vangnet.
Bestaat die functie nog? Zo nee, waarom
niet?’
Is de Volkskrant zichzelf niet zo aan ’t
populariseren dat het zo langzamerhand geen bal meer uitmaakt of ze gaat
fusioneren met een Algemeen Dagblad?
‘Maurits, dat vind ik zo erg dat je dat
zegt.’

pagina, wat in beginsel iedereen kan krĳgen als de bĳdrage interessant genoeg is,
reageerde Pieter Klok. Toen heb ik even in
een tweet opgeroepen daarover na te denken. De betreffende man is van een stroming die journalisten in het gezicht spuugt.
Net als Wilders noemt hĳ ons tuig van de
richel. Hĳ verspreidt complotten; ondermĳnt het democratisch debat met leugens.
Als krant moet je erover schrĳven, maar
heeft zo iemand ook recht op een vip-behandeling op onze opiniepagina? Goed, ik
heb er geen gezag over. Het gaat wel om
wezensvragen die ik mag opwerpen.’

Ik ook.
‘Ik voel me nog zo verbonden met die
krant. Hoe lang heb ik daar niet gewerkt?
Het is onderdeel van mĳn identiteit.’
Voor mĳ ook nog. Daarom zeg ik dit
juist.
‘Dan zeg je niet: voeg het maar samen,
dan zeg je: we moeten alles doen om te
voorkomen dat het een pot nat wordt. Oókál-wíl-hét-cóncérn-dát-mísschíén.’
Ik vind de Volkskrant-identiteit te ver
afgegroeid richting AD. Dán zou een fusie tussen Trouw en de Volkskrant meer
voor de hand liggen. Desnoods de NRC
erbĳ, tegenover AD-Telegraaf. Twee
kranten, daar gaat het toch een keer
naartoe.
‘Ik werkte bĳ Investico samen met
Trouw. Daar zitten ze absoluut niet op een
fusie te wachten. Zĳ voelen hun eigen
identiteit. Zet die fusie uit het hoofd. De
Volkskrant is bovendien sterk genoeg.
Misschien moet de krant zich wél nader
beraden op haar eigen identiteit.
‘Toen kort voor mĳn vertrek de zinsnede
“opkomen voor ontrechten en verdrukten”
verdween uit artikel 1 van het redactiestatuut, was ik een van de twee die tegenstemden. Ik was intens teleurgesteld, verbaasd. Hoofdredacteur Philippe Remarque ging ervan uit dat je zo’n identiteit
niet nodig hebt. Ik vind van wel. Die is nodig om te weten wat voor krant je wilt
maken.
‘Noteer dat de ombudsman daar niet over
gaat. Hĳ gaat wel over het openbaar

maken van die identiteit. Van alle protocollen, voorzover ze er al zĳn. Nu nergens
te vinden, al helemaal niet online. Geen
idee waarom. Het moet op een nieuwe stek
op de Vk-website waar ook de ombudsman
zĳn eigen plek heeft. Openbaar voor iedereen. Mag een redacteur die over bitcoins
schrĳft zelf bitcoins hebben? Nergens
vastgelegd. Ombudsmannen behandelden
de afgelopen jaren vaak dezelfde problemen. Leg die vast in een vragenrubriek.
Wacht niet op klagende lezers. Werk
proactief.’
Als je echt lastig wordt, ga je klokkenluider heten.
‘Nee, dan heet ik de lastige ombudsman
die zegt waar het op staat. En dan is iedereen blĳ. Uiteindelĳk ook de hoofdredactie. Natuurlĳk krĳgt iemand wel een gele
kaart. Geeft niet. Het spel gaat door.’
Meer dan je voorgangers krĳg je te
maken met social media, inclusief het
verwensen, schelden en vloeken.
‘Zal best. Ik heb een slotje op mĳn twitteraccount gezet, om de grootste gekken
buiten te houden. Niet uitlokken. Je communiceert met je lezers, niet met stennistrappers, digitale pseudoniemen, maskers,
bivakmutsen. Laatst kreeg een antidemocratische politicus toegang tot de opinie-

Met als hoofdtaak: bewaken van de
kwaliteit.
‘Eh… de integriteit. Vind ik belangrĳker. In mĳn rol dan.’
In hoeverre wil je het verder nog anders
doen?
‘Belangrĳk verschil – Annieke Kranenberg is het daar niet mee eens – is de volstrekte onafhankelĳkheid. Als je midden
in je carrière voor je volgende baan afhankelĳk bent van de hoofdredactie, kan dat
de manier kleuren waarop jĳ je opvattingen verwoordt. Toen ik dat Annieke voorhield zei ze overigens dat ze dat nooit zo
gevoeld heeft.’
Zĳ werd adjunct.
‘…’ ‘Jean-Pierre Geelen raakte, onder
Philippe, uiteindelĳk gefrustreerd dat de
hoofdredactie niet echt naar hem luisterde.
Ik vind het bemoedigend dat Pieter het met
mĳ aandurft; hĳ weet dat ik een eigenzinnig tiepje ben. Ik zal meer ruimte krĳgen,
voel me vrĳ. En toch veilig: ik ben te veel
Volkskrant-man.’
En in twee jaar ga jĳ neerzetten wat je
voor ogen staat.
‘Ik wil vooral de structuur veranderen.
Een nieuw pak maken waardoor het wat
duurzamer wordt dan het was. Waarmee
mĳn opvolgers uit de voeten kunnen.’
Maurits Schmidt

de hoofdredacteur komen. Wat moet dat? Men vroeg boeken aan en
grammofoonplaten om te bespreken. Maar huishoudelĳke apparaten?

Spullen

H

OOGST ongebruikelĳk. Redacteur van een rubriek
waarin onder veel meer ook huishoudelĳke zaken
werden behandeld, vroeg een recensie-exemplaar aan van
een nieuw apparaat waar lacherig over werd gedaan. Ook
om de naam. In Nederland werd het kruimeldief genoemd. Een stofzuigertje op batterĳen. Veertig jaar geleden.
De doos werd bĳ het redactiesecretariaat afgeleverd. De
hoofdredacteur werd verwittigd. De redacteur moest bĳ

De redacteur legde uit dat hĳ wilde weten of het ding een beetje
zuigkracht had en meer van zulks. Het was toen volkomen nieuw. De
hoofdredacteur was er niet van gediend en gebood de verslaggever
het apparaat subiet retour te sturen. Zo bleef de krant verstoken van
informatie over een ding waarvan na de introductie in de rĳke wereld
honderden miljoenen exemplaren werden verkocht.
Twee hoofdredacteuren later kon het wel en kwamen spullenbazen
soms zelf hun koopwaar naar de krant brengen. Zoals een uit de VS
geïmporteerd los fietsslot in de vorm van een figuurzaagbeugel. Onverwoestbaar. O ja? Samen met een collega van de financiële redactie
werd het slot in een oogwenk gesloopt. Voor een stukje in de krant.
Wouter Klootwĳk
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Bĳ het zoeken naar een foto van de overleden Gerard van den Boomen (vooraan naast Maria Hendriks), stuitte Wim Ruigrok op
deze foto uit 2005. Bezoek van een groep ouwe knarren aan de drukkerĳ. Links en rechts de begeleiders. Daartussen bovenste
rĳ van links af: Cees Gloudemans, Erwin Horwitz, Jacques de Jong, Wim de Valk (�), Henk Strabbing, Victor Lebesque. Onderste
rĳ: Loucky Content, André Roelofs (�), Ad Overeem (�), Ineke Jungschleger, Suzanne Baart, Hans Beynon (�), Ferd. Rondagh (�),
Yvonne Gnirrep (�).
Foto Wim Ruigrok

Bĳ Bart Dirks thuis in straatgalerie

Speciaal voor De Spelonk, de straatgalerie aan
huis van Bart Dirks en Roeland Merks in Den
Haag, maakte Iwan Smit (32) een talisman
voor rusteloze tĳden van virussen en vaccins.
Totem (Good Omen) is een glas-in-loodraam,
maar dan gemaakt van plexiglas.

Kunstwerk talisman
voor rusteloze tĳden

Het object van bĳna drie meter hoog straalt dag
en nacht positieve energie uit, met onder meer een
hoefijzer, een vallende ster, een klavertjevier, een
maneki neko (Japanse gelukskat) en een nazar
boncuk (Turks amulet tegen boze blikken). Buiten, aan de gevel, wapperen vier vlaggen met details uit het kunstwerk.
Iwan Smit is een rĳzende ster uit Rotterdam.
Zĳn stĳl is direct herkenbaar, en doet denken aan
Keith Haring en de Japanse cartoons uit de jaren
negentig.

Bart Dirks (links) en zĳn man Roeland Merks in de straatgalerie bĳ het
kunstwerk van Iwan Smit.
Foto Aad Hoogendoorn

De Spelonk is een kleine kunstruimte in het huis
van Bart en Roeland aan de Valkenboslaan 74 in
Den Haag.
Je kan de exposities dag en nacht vanaf de stoep
zien, vandaar dat ze het een ‘straatgalerie’ noemen. (Oud)-collega’s zĳn natuurlĳk altĳd binnen
welkom. Je kunt De Spelonk volgen op Instagram
(@De_Spelonk_Den_Haag) of via
www.despelonk.nl
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