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Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de
Volkskrant tussen 1995 en 2010, is als
burgemeester van Hilversum de laatste
tĳd weer lekker bezig, nadat hĳ vele
maanden was uitgeschakeld als gevolg
van een hersenontsteking. Hĳ was bĳ
het 150-jarig bestaan van De Gooi- en
Eemlander, bĳ de ontvangst van Sinter-
klaas - en hĳ zal bĳ de jaarwisseling on-
getwĳfeld het centrale vuurwerk bĳwo-
nen dat hĳ heeft geïnitieerd om de ver-
nielingen in vorige jaren te voorkomen.

Tĳdens zĳn ziekte bleek zĳn populariteit
bĳ de Hilversumse bevolking. De katholieke
kerk organiseerde een specale bidactie voor
hem, en op honderden kaarten werd hem be-
terschap gewenst. In een interview van Ro-
nald Ockhuĳsen in Het Parool vorig jaar
meldt hĳ de rol van burgervader te hebben
opgepakt na de ramp van de MH17, waarbĳ
vĳftien Hilversummers omkwamen.

‘Ik heb die periode mĳn werk gedaan zoals
verslaggevers van kranten dat doen. Ik ging
eropaf. Naar de families. Naar de scholen en
clubs. Dat doe ik ook bĳ conflicten in wĳken.
Heel vaak zeg ik dan: “Ik kom wel even bĳ u
langs.” Dat werkt het beste, zelf gaan rond-
kĳken en luisteren naar de verhalen.’

En verder: ‘Ik mail ook veel met de Hil-
versummers. Ik beantwoord elke mail die
ik krĳg. Mensen moeten beseffen dat je ze

serieus neemt, ook als je het niet met el-
kaar eens kunt worden. De onvrede die nu
heerst in de maatschappĳ komt groten-
deels voort uit het gevoel onder veel men-
sen dat ze niet gehoord worden. De kloof
tussen de straat en het kantoor is te groot
geworden.’

Bij het 150-jarig bestaan van De Gooi- en
Eemlander brak hij een lans voor het be-
houd van de traditionele krant. ‘In tijden van
fake-nieuws is het belangrijk dat er een kwa-
liteitskrant is, die inwoners goed informeert.
De krant die het best kwaliteit levert, leeft
het langst.’

De journalistiek heeft hij nooit los kunnen
laten.

Volgend jaar wordt hij 70. Doorgaans de
leeftijd waarop een burgemeester ermee
stopt. Maar dat hij met bezigheden stopt, lijkt
uitgesloten.

Hij liet dat ook blijken in het interview met
Ockhuijsen: ‘Ik heb veel bestuurlĳke erva-
ring en hoop dat er nog wat leuke projecten
voorbĳkomen waar ik die ervaring voor
kan gebruiken. Ik ben voorzitter van de
Consumentenbond, was jarenlang voorzit-
ter van het Rotterdams Filmfestival en van
World Press Photo. Wie weet kan ik op
bestuurlĳk niveau iets betekenen. Of een
gemeente die in ongerede raakt een tĳdje
helpen.

‘Die drive… Ik ben gewoon calvinistisch

opgegroeid, in een christelĳk gezin. Met
een vader die militair was en met een moe-
der uit Zeeland. Dat betekent: niet zeuren
en werken voor je geld.

‘Mĳn Volkskrant-collega Jan Tromp
noemde vakantie altĳd een “vervelend
oponthoud”. Zo zie ik dat eigenlĳk ook.’

Bootcamp
I n de aanloop naar de klimaattop in Glasgow kwamen zaterdag

in Amsterdam klimaatactivisten-in-spe bĳeen voor een boot-
camp’, lees ik in de Volkskrant. Ik weet niet wat een boot-
camp is en zoek het woord daarom op.
Een bootcamp blĳkt iets heel gewoons.

We kennen het al heel lang. Wĳ plachten
het vroeger gymnastiek te noemen, een
vorm van geforceerde lichaamsbeweging,
die in een bootcamp het liefst in de open-
lucht wordt beoefend en gericht is op
de mind. Mens sana in corpore sano zeg-
gen wĳ Latinisten. Een gezonde geest in
een gezond lichaam.
Die mind geeft me te denken. Ik heb een idee aan wie we deze

hier inmiddels ingeburgerde fysieke en geestelĳke kastĳding te
danken hebben. Van het Amerikaanse leger – the marines! – ver-
huisde deze trainingsmethode naar de markt van welzĳn en ge-
luk in Amerika waar ze veranderde in een commercieel opge-

klopte hype. Dikdoenerĳ! En daar moeten onze klimaat-
activisten-in-spe het van hebben! Arme schapen!
Nog maar kort geleden – vóór Bush en diens wederrechtelĳke

inval in Irak – was Amerika ons geadoreerde voorland, een ont-
wikkeld land dat ons in Europa veel te bieden had – en had mee-
geholpen ons te bevrĳden – maar vandaag de dag waait ons van

over de oceaan almaar meer vreselĳks te-
gemoet aan xenofobie, domheid, agressie,
armoede, verrĳking, oplichterĳ – verpakt
als marketing, reclame en public relations
– en algoritmische tirannie, ontwikkelin-
gen die Joe Biden en zĳn goedwillende
democraten niet zullen keren. Het heeft
wel iets ironisch, vind ik, dat klimaatacti-
visten-in-spe deze Amerikaanse verwor-

ding aldus op een Amerikaanse manier – in an American way – le-
ren kennen. Mĳ lĳkt dat hele bootcamp-gedoe geestelĳk tame-
lĳk ongezond, maar ik hoop dat onze klimaatactiviten-in-spe
zich geen oor laten aannaaien.
De Volkskrant deed mĳ er iets te opgewekt over.

Willem Kuipers Deze keer vanaf zijn website wiewiewie.nl

Pieter Broertjes weer volop bezig

Pieter Broertjes ontvangt Sinterklaas bĳ
Museum Hilversum.

Foto Hilversum Mediastad

https://www.volksknar.nl
https://wiewiewie.nl/
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Willem Beusekamp (72) en zĳn onaf-
scheidelĳke Martha kochten begin deze
eeuw, tĳdens zĳn correspondentschap in
Italië (1998-2002), na zĳn correspondent-
schap in Duitsland (1990-1998) en zĳn
werk als financieel verslaggever aan de
Wibautstraat (1974-1990) een tweede huis
in De Marken, tussen Ancona en Rimini.
Na acht jaar als stadsverslaggever, gingen
ze er in 2010 permanent wonen. Jaarlĳks
enkele maanden verkeren ze in hun in
Amsterdam aangehouden huis. Maar terug
van weggeweest betekent voor hen dus Ita-
lië: ‘Ik vind het daar fantastisch. Relaxed.
Beter weer. En ik zie enorme politiek-
maatschappelĳke verschillen. Hoe die
Draghi er de wind onder houdt, ook nu met
corona: niet te geloven. Wat je hier dan
ziet met zo’n Hugo de Jonge: dat kan toch
helemaal niet?’

Als bĳna onvermĳdelĳk, ook door de co-
ronacrisis, komen we te praten over zieke
en overleden collega’s. Willem heeft eens
geteld: zo’n zeventig zĳn er dood sinds hĳ
bĳ de krant begon. Alleen al de vier op de
foto in Hesp waar we schuin onder zitten
zĳn al lang geleden, en jong, heengegaan:
Hans Goessens, Bob Groen, Henk
Huurdeman, Harry Lockefeer. ‘Het is
jammer. Onvermĳdelĳk. Je raakt eraan ge-
wend; jong en oud.

‘De enige van wie ik echt schrok was
Waldemar Post. De gezondste man van
ons allen. En dán dat virus.

‘Er hing hier ook een foto – weggehaald –

van onze Heren Diner Club, met Victor
Lebesque, Sietse van der Hoek, Marcel
van Lieshout, Peter van den Berg, Gĳs
van den Heuvel en ik. Ronald ten Brink
is overleden. We komen, vorig jaar dan
niet, nog steeds bĳ elkaar. Ik heb nog een
tweede Volkskrantclubje, het Ceintuurbe-
raad, met ook Joep Verdonck en Joris
Cammelbeeck. Ook daar wisselen we veel
gezondheidsnieuwtjes uit.’

Hoe ziet Nederland eruit vanaf jouw af-
standje?

‘Toen ik terugkwam, speelden de moor-
den op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.
Martin Sommer kwam tegelĳk met mĳ
terug, hĳ uit Parĳs. Wĳ hadden al die tĳd -
mooie anecdote - elk in een dure Renault
Scenic gereden, van de krant. Tot ze ont-
dekten dat we die niet ingeleverd hadden.
Het waren inmiddels wrakken, maar Bro-
ertjes wilde geld zien. Personeelszaken
moest het opknappen. Administratieve
wanboel: ik had hem allang terugbetaald
toen ze erom kwamen vragen. Zo kwamen
wĳ dus terug.’

De anekdote die ik mĳ herinner is dat jĳ
een allesvernietigend artikel op de
geëerbiedigde pagina 2 schreef over Ci-
troën, met alle kenmerken van persoon-
lĳke rancune.

‘Nog onder Jan van der Pluĳm. In een
soort autorubriek, waarmee Henk Uilen-
broek was gestopt. Over auto’s schrĳven
was not done toen. Ik ben erom gejend,

maar daarmee was het ook af.
‘Terug in Amsterdam kreeg ik tot mĳn

grote genoegen een baan op Stad van Pie-
ter Broertjes. Beviel me enorm. Kĳk ik
nu terug, dan zie ik enorme verruwing. Een
nare sfeer. Ja, ook journalistiek gezien. De
serie die ik destĳds over de Diamantbuurt
schreef, zou ik nu niet meer kunnen doen.
Daarin ging het over een echtpaar dat door
een groep Marokkaanse ‘etterbakjes’ de
buurt uit werd gepest. Ik zou afgemaakt
worden. Ik zou het niet meer durven. Te-
genwoordig mag je als verslaggever geen
man en paard meer noemen. Als illegale
Marokkanen in asielzoekerscentra de boel
op stelten zetten, moet je nu schrĳven over
“zich vervelende veiligelanders” of zoiets.
Met anderen woorden: je moet vooral
“woke” zĳn.

‘Maar toen ik 2010 naar Italië vertrok
was het alweer veel ruiger. Verharding,
schelden. Komt door die sociale media. Op
de krant mag je elkaar ook de les niet meer
lezen. De sfeer moet coûte que coûte léúk
zĳn. Onze twaalfuursvergadering was des-
tĳds bedoeld als therapeutische bĳeen-
komst: elkaar de hersens inslaan.Der Spie-
gel heeft laatst met een enorme coverstory
laten zien hoe het er hier in Nederland voor
staat. ’

Heeft de krant niet ook zelf aan die ver-
harding bĳgedragen door te spreken
van langharig werkschuw tuig? Is de
krant niet verrechtst?

Willem Beusekamp voor etablissement Hesp. Foto’s Jacques de Jong

In ‘Terug van weggeweest’
bespreken we met Volks-
krant-collega’s wat ze terug
in Nederland aantroffen na
een buitenlands correspon-
dentschap. Vandaag een
collega die het hier uiteinde-
lĳk voor gezien hield en te-
rugkeerde naar waar hĳ
weggeweest was. Niettemin
de brandende vraag: hoe re-
ageert hĳ op wat in de tus-
sentĳd en nadien hier ver-
anderde?

‘De lezer wil graag cĳfers’



‘Laten we dit interview afmaken,
dan kunnen we wat vrĳer praten’
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Actieradius
Meer dan honderd jaar geleden reden al elektrische auto’s. In

Londen en in Amsterdam. Taxi’s waren het. En in oude
krantenarchieven moet nog verslag te vinden zĳn van de vesti-
ging van het snelheidswereldrecord met een speedboot. De boot
werd voortgestuwd door een elektromotor. De bestuurder was
een rĳke vrouw die heilig geloofde in elektrische energie om
mee vooruit te komen. Ongelooflĳk hard voer ze. Maar niet
lang. De accu’s in de boot waren snel leeg.

Telkens als de verslaggever met warme belangstelling voor

elektrisch transport nieuws had, over een geweldig voertuig
bĳvoorbeeld, gebouwd in de Achterhoek en bedoeld om zware
legertanks uit hun ondergrondse garages te trekken, werd min-
netjes gedaan. Over de accu’s. Over de beperkte actieradius.
Het wordt niks, elektrisch, zeiden benzineverslaafden. Omdat
de accu’s het werk niet lang genoeg aankunnen.

De krant kreeg een uitnodiging van Skoda. Een elektrisch au-
tootje met open laadbak. Twee verslaggevers gingen er een
dagje mee op pad.

Het reed fantastisch. En ja hoor, nee hoor, nog geen halve dag.
Toen was de stroom op. Het autootje moest weggetakeld wor-
den door een sleepwagen die doorgaans wrakken ophaalt. Zag
ze grĳnzen, collega’s ter redactie, toen de twee teleurgesteld te-
rugkwamen met hun verhaal. ‘Maar wacht maar’, zei de dromer
zachtjes. Wouter Klootwĳk

‘Minder ideologisch bevlogen. Tot
mĳn genoegen? Nou… Bĳ ons op de fi-
nanciële redactie was niemand erg links.
Maar ook niet rechts. Wĳ hebben altĳd
PvdA gestemd. Ik op één keer na CPN,
omdat mĳn vrouw daar iets mee had. Het
heeft bĳna ons huwelĳk gekost, maar zĳ
kwam op tĳd bĳ zinnen. Nee, ik was geen
linkse oproerkraaier. Oproerkraaier wel,
ja. Dit soort uitgesproken types ontbreken
nu een beetje in de krant.

‘Zo heb ik nog eens een advertentieboy-
cot van KBB, De Bĳenkorf, op mĳn gewe-
ten gehad. Ik had geheime bedrĳfsinfor-
matie, inclusief dreigend faillissement, op
mĳn bureau. Dat vond KBB niet leuk,
kostte ons miljoenen. Van der Pluĳm heeft
me gedekt. Wat hĳ - anders dan zĳn opvol-
ger - altĳd deed.

‘Door mĳn chef Ruud Horeman was ik
afgericht op cĳfers. Daar gaan ze tegen-
woordig slordig mee om. De lezer wil
graag cĳfers die een betoog onderbouwen.
Wat er nu over het gas wordt geschreven:
daar valt geen touw aan vast te knopen. De
cĳfers ontbreken of deugen niet: ze moes-
ten zich zelfs corrigeren.

‘Toen ik uit Italië terugkwam, was onze
pagina 2 allang opgeheven. Dat wreekt
zich nog steeds. Je ziet geen traditie meer
dat onderwerpen cĳfermatig worden on-
derbouwd. Tot en met vandaag, een huil-
verhaal van een mevrouw over bĳstand.
Geen cĳfer. Cĳfers erbĳ! Volgende keer:
cĳfers!’

Nu hebben we Maarten Keulemans.
‘Zeker: Onvolprezen. Met gezag. Alles

deugt. Er zĳn lui, columnisten ook, ik
noem geen namen, die niet kunnen schrĳ-
ven, maar bĳ hem loopt alles. Echt goed.
Jeroen Trommelen kan dat ook. Al met al
geen misverstand: ik vind de huidige krant
top, soms beter dan vroeger. Veel goede
kopĳ, behalve, je raadt het inmiddels, waar
het op cĳfers aankomt.

‘Nog even terug: toen ik uit Italië terug-
kwam stond Perscombinatie op omvallen.
Eerst moest er een fusie komen tussen
PCM en Elsevier. De redactie kwam, on-
der leiding van Kees Bastianen, met suc-
ces hiertegen in opstand. Financiën voedde
het protest met cĳfers. Daarna kwamen de
rovers van het Engelse bedrĳf Apex in een
rode Rolls Royce cabrio het terrein oprĳ-
den. De hoofdredacties stonden erbĳ en
keken ernaar. Uiteindelĳk kreeg de Belg
Van Thillo voor een fooi de meeste lande-
lĳke kranten in handen. Broertjes noemde
hĳ bĳ kennismaking Herr Kapellmeister.

‘Terwĳl: De krant is van ons, zei Cees
Zoon altĳd, van ons journalisten. Daarmee
doelde hĳ op de rol die de redactie óók had
moeten innemen in het verweer tegen de
overname door Apax, zoals eerder tegen
Elsevier.

‘Echte financiële redacteuren zĳn er niet
meer. Als ze al wat leuks hebben staat het
ergens verdwaald in de krant. Alleen Peter
de Waard hadden, hebben we nog. En
Raoul du Pré, die er ook nog steeds aan
bĳdraagt dat we een geweldig krantje
maken.

‘Maar de solidaire club die ik bĳ de
Volkskrant had ervaren, ondanks enorme
verschillen, die was weg toen ik na dertien
jaar Duitsland en Italië terugkwam. Het

was enorm wennen.
‘Gelukkig zĳn mĳn vriendschappen op

de redactie overeind gebleven. Peter van
den Berg appte vorig najaar nog dat hĳ in
Pisa zat. Langskomen is er niet van geko-
men. Piet van Seeters, Harry van Seu-
meren zĳn nog in Italië bĳ ons geweest.
Via mĳ kreeg Piet schriftelĳk de zegen van
paus Woityla. Daarvan begon hĳ te huilen.

‘Maar laten we dit interview afmaken,
dan kunnen we wat vrĳer praten. Zo was er
eens een heel aardig meisje, stagiaire met
een hoofddoek…’

Je had een zekere naam.
‘Ik word vaker in verband gebracht met

iets in de lift op de krant. Onjuist. Nooit.
Onder de douche? Dat was geen redactie-
lid. Zoals Henk Huurdeman vaak even
een visje ging halen. Inderdaad, ik heb
weleens een Volksknar-serie voorgesteld
over wie met wie. Ik snap dat jullie dat niet
aandurven.’

Maurits Schmidt

�
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Marco Stoker (59), sinds mei 2016 bĳ de
Volkskrant, ontwikkelt zich als kunstschil-
der. Begin deze maand exposeerde hĳ bĳ
de Kunstlĳn in Haarlem met een serie
landschappen en zeegezichten. Jacques
de Jong kwam hem tegen en legde hem
vervolgens per mail enkele vragen voor.

Wat doe je precies bĳ de krant?
‘Ik ben creatief beeldbewerker. We wer-

ken in een poule van vĳf. Het houdt in dat
wĳ in samenwerking met art director en
vormgevers alle beelden, foto’s, illustra-
ties, zodanig bewerken dat ze op hun aller-
allerberbest worden afgedrukt in de krant.
Krantenpapier is vezelig en geel. Grof pa-
pier van een lichte kleur, dus je moet beel-
den wel bĳsturen. Beelden komen van al-
lerlei bronnen en in allerlei kwaliteiten.
Dus je hebt te maken met allerlei verschil-
lende scans, afdrukken en profielen. Veel
in gewone beeldschermkleuren, maar die
moeten dan ten slotte een goed kleuren-
beeld in de gedrukte krant laten zien, soms
vrĳstaand of met transparante achtergrond.

‘Mede dankzĳ mĳn opleiding in onder
andere reclametekenen en computergra-

phics en ervaring bĳ verschillende recla-
mebureaus en andere opdrachtgevers maak
ik tegenwoordig af en toe covers voor V of
beelden die gebruikt worden in een spread
als beeld-illustratie van het verhaal.’

Ik heb ook wel eens een technische teke-
ning van je gezien, klopt dat?

‘Ja, dat klopt. Naast dit werk ben ik
gefascineerd door technische vormen en
strakke lĳnen.

‘Sinds kort ben ik bezig met SketchUp,
een driedimensionaal ontwerpprogramma.
Heerlĳk vind ik dat.’

Wanneer ben je serieus gaan schilde-
ren? En waarom?

‘Ik schilder al vanaf dat ik jong was.
Maar altĳd binnenshuis. Sinds een jaar of
vĳf maak ik mĳn schilderĳen buiten, ter
plekke, en plein air. Mĳn voornaamste in-
spiratiebron is water. Vooral zeewater. De
combinatie van licht, lucht en zee vind ik
geweldig mooi. Ook omdat ze zo ontzet-
tend veel vormen en kleuren kunnen aan-
nemen.

‘Mĳn huidige ontwikkeling is dat ik niet
meer exact wil naschilderen wat ik zie,

maar meer wat de uitstraling is van hetgeen
ik zie. Dus ik schilder meer in kleuren dan
in realistische vormen.’

Waar komt jouw voorkeur voor plein
air vandaan, zeegezichten, landschap-
pen? Waarom geen portretten of inte-
rieurs?

‘Waar het vandaan komt weet ik niet
echt. Ik ben geboren Ĳmuidenaar en
woonde de hele zomer met mĳn ouders in
een strandhuisje. Dus ik heb heel veel zee
en lucht gezien. Ik heb niet veel met por-
tretten en interieurs. Landschappen en zee-
gezichten zĳn de laatste jaren steeds mĳn
motief.’

‘En dan heb ik altĳd mĳn tekenwerk nog,
fijne ets-achtige tekeningen, zoiets als Pe-
ter van Straaten.’

Wat beschouw je als je hoofdberoep?
Beeldbewerker of kunstschilder?

‘Zeer duidelĳk beeldbewerker! Het digi-
taal creëren van beelden is mĳn grote pas-
sie.

‘Ik kan nog altĳd het gevoel oproepen dat
ik voor het eerst in Photoshop ging wer-
ken. Pure Magie. Mĳn Proustgevoel!’

Marco Stoker op zĳn expositie bĳ de Kunstlĳn in Haarlem. Foto Jacques de Jong

Niet meer exact de realiteit


