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Ĳs
C orona belaagt ons en blĳft ons belagen. Het virus neemt ons

veel af. Wat? Dat verschilt van mens tot mens. Zelf relati-
veer ik de beperkingen door te kĳken naar alles wat we al zĳn
kwĳtgeraakt, juist in de maand december. Tradities waar je
vroeger verlangend naar uitkeek, wég, of zo akelig misvormd
– Kerst – dat je er niets meer mee te maken wilt hebben.

Wat had december je niet allemaal te
bieden? Sinterklaas natuurlĳk, met zĳn
Pieten, surprises, liedjes – ‘Hoort wie
klopt daar kinderen...’ – en eigenhandig
gewrochte verzen; Kerstmis met haar
onwerkelĳke, sfeervolle nachtmis, het
dreunende orgel, het
Weihnachtsoratorium, Stille Nacht en na
afloop de kerststol met amandelspĳs; Oud en Nieuw met de hele
buurt op straat, de beste wensen; Vondels Gĳsbrecht van
Aemstel met de klucht van Kloris en Roosje.

Maar het meest van al mis ik het schaatsen. Het schaatsen
buiten, als het vroor dat het kraakte en je niet kon wachten tot

de ĳsvloer dik genoeg was. En dan, als het hield, je eerste, nog
wat onwennige slagen, maar al snel vaster ter been totdat je
steeds harder in de goede cadans over de spiegelende vlakte
zweefde, de horizon tegemoet, de verte in.
Schaatsen kan nog steeds, in sommige winters af en toe een
dagje, of op kunstĳs, maar het schaatsen in de vrĳe natuur,
dagenlang, dat je ’s morgens vroeg al in de oneindige ruimte
voortgleed, met alleen het ‘fijn gekras van je schaatsen’ en ‘het
hol rinkelend ĳs’, zoals Johan Andreas dèr Mouw het zo poëtisch

onder woorden bracht, dát schaatsen is
voorbĳ en ik denk o, en voorgoed voorbĳ,
want het staat vast dat het in onze
contreien nooit meer zo koud zal zĳn dat
open water lang dichtgevroren ligt.
Je begrĳpt het, de opwarming van de
aarde hè, je moet ermee leren leven, je
weet het, maar diep van binnen fluistert
een stem je in dat het tĳ toch nog kan

keren.
Ĳs – eeuwen geschiedenis, eeuwen kunst, eeuwen cultuur
– ‘koek en zopie’ – én eeuwen chauvinisme – de Elfstedentocht –
smelten onder onze neus weg terwĳl wĳ machteloos toezien,
even machteloos als tegen corona en haar varianten.

wiewiewie.nl

Oud-collega’s als
kritische lezers: wat
vinden zĳ van de
hedendaagse
Volkskrant?
Lees het
op pagina 3 en 4.

Foto Van der Krogt

Op 15 februari neemt Pieter Broertjes afscheid
als burgemeester van Hilversum. In september
2022 wordt hĳ zeventig en is dan pensioen-
gerechtigd. Tien jaar is hĳ burgemeester
geweest, na vĳftien jaar als hoofdredacteur de
Volkskrant te hebben geleid. De 60-jarige
Gerhard van den Top is zĳn opvolger in
Hilversum, een bestuurder van het waterschap.

Op 23 maart 2011 droeg de gemeenteraad Pieter
Broertjes voor als de opvolger van Ernst Bakker.
Op 1 juli van datzelfde jaar ging hĳ als zĳ-
instromer, zonder bestuurlĳke ervaring, aan het
werk.

Vorig jaar werd hĳ getroffen door een hersen-
ontsteking. Meer dan vier maanden had hĳ nodig
voor zĳn herstel. Op 9 juni van dit jaar kondigde
Broertjes in een filmpje zĳn vertrek aan, niet
vanwege zĳn ziekte maar omdat hĳ zeventig
wordt..

Sinds september is hĳ weer aan de slag, maar nog altĳd niet helemaal op volle kracht.
In overleg is besloten dat hĳ vóór de gemeenteraadsverkiezingen stopt, zodat hĳ in de
huidige college- en raadsperiode vertrekt.

Wat wil hĳ nog doen en aanpakken in zĳn laatste halfjaar?, vroeg NH Nieuws hem in
een interview. ‘Ik heb een soort heimelĳke ambitie om bepaalde verloederde panden in
het centrum op te knappen. Zodat Hilversum op een paar plekken nog wat mooier en
fraaier wordt’, vertelt hĳ. Eerder liet hĳ weten ook na zĳn pensioen niet stil te gaan zitten.

Bron: NH Nieuws

Pieter Broertjes. Foto NH Nieuws

Pieter Broertjes half februari al weg
als burgemeester van Hilversum

https://www.volksknar.nl
https://www.wiewiewie.nl
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Ontbĳt met reflectie
Toen ik een halve eeuw geleden aanmon-
sterde bĳ de Volkskrant, was nieuws de
gebiedende wĳs. Beschouwingen moch-
ten er dan wel komen, het zogeheten Mid-
denstuk Ten geleide in de zaterdagkrant
werd zelfs een kers op de taart. Maar gek-
ker moest het niet worden. Men werkte op
een nieuwskrant; aan een zogeheten ‘lul-
lap’ was er niet of nauwelĳks behoefte.
De Volkskrant van heden kent diverse

verschĳningsvormen. Het nieuws wordt
gebracht in een digitale versie. Dat komt
per kerend belgeluid binnen. Sommige
analyses lenen zich ook al voor een digi-
tale (en geïllustreerde) versie. De papieren
krant is er voor de beschouwingen. Dat
blĳkt al uit het feit, dat deze vaak niet
opent met een nieuwsfeit maar met een
inhoudsopgave.

De lezer op de vroege ochtend moet om-
schakelen. In plaats van het nieuwe
nieuws leest men beschouwingen. De op-
maak biedt een navenant beeld; de pagi-
na’s zĳn esthetisch verantwoord vormge-
geven. Het ontbĳt met krant is niet langer
een dagelĳkse opwekking, maar een uit-
nodiging tot nadenken. De eerste reflex is
om dit voor later te laten liggen; de twee-
de om reeds op de vroege morgen in diep
gepeins te verzinken.
Jan Bank

Beter en minder
Beter dan in mĳn tĳd (1985-1996):

* Onderzoeksjournalistiek, geregeld
onthullingen die de agenda van de publie-
ke discussie bepalen.

* Lichtvoetig maar intelligent entertain-
ment (zeker in het V-katern, met een Dag
in Dag uit-pagina die ruimschoots uit-
steekt boven het permanente zorgenkind
van vroeger).

* Sportverslaggeving met kundig ge-
componeerde verhalen die ook bewonde-
ring tonen als daar reden toe bestaat.

Minder dan in mĳn tĳd:
* De uren vervroegde sluitingstĳd (en

kom niet met het argument dat het nieuws
meteen op de site staat; de trouwe abon-
nee wil ’s ochtends een complete krant in
de bus; daarom vocht Harry Lockefeer
destĳds als een leeuw voor handhaving
van de late sluitingstĳd).

* Misschien nog altĳd als gevolg van het
P. Fortuyn-trauma: onvoldoende waak-
zaamheid tegen onguur rechts (doodzwĳ-
gen is niet de juiste reactie, maar met eni-
ge regelmaat kritiekloos ruimte bieden in
interviews en op de opiniepagina’s is dat
nog veel minder; het gaat erom te besef-
fen dat die partĳen niet tot het reguliere
democratische scala behoren en daarnaar
te handelen).

Ten slotte:
Ik begon in 1985 in de hoofdredactie

met het idee dat ik het linksisme ter
Volkskrant-redactie moest bestrĳden. Met
mĳn onveranderde sociaal-democratische
opvattingen zou ik vandaag, schat ik, tot
de uiterste linkervleugel van de redactie
behoren.
Bert Vuĳsje

Irritatiefactor
Het lees- (en kĳk-) plezier overheerst nog

altĳd. Maar de irritatiefactor wordt groter.
Puike verslaggeving, goede onderzoeks-
journalistiek, diepgravende reportages en
betrouwbare (corona)voorlichting, al zal
de alertheid op (laatste) nieuwsontwikke-
lingen moeten worden verbeterd. Wat dat
laatste betreft, werken de absurd vroege
sluitingstĳden niet mee, maar ik krĳg
soms de indruk dat er nogal wat moet
worden overwonnen om een (te) strakke
planning te doorbreken.

Weinig te klagen dus? Helaas niet. Ik er-
ger me in toenemende mate aan de veelal
melige Stekels, de ongein op de pagina
DiDu, zoiets onbenulligs als ‘vrouwelĳke
schrĳver’, de overvloed van columnisten
(Sander Schimmelpenninck beschouw ik
overigens als een aanwinst) en opiniëren-
de artikelen (geef de lezers meer ruimte in
plaats van de zoveelste ‘deskundige’ die
zĳn ei mag leggen), de overdreven aan-
dacht voor de identiteitsdiscussie en de
lhb-enz.-problematiek, de lengte van arti-
kelen (vooral doordeweeks) en – niet op
de laatste plaats – de nog altĳd beschaaf-
de opstelling jegens een griezelige antise-
miet als Baudet.

Ik heb dus nogal wat te klagen. Maar als
ik dan weer zoals afgelopen zaterdag
enthousiast word over de verhalen achter
het nieuws – de bureaucratische verontrei-
niging van de Waddenzee en de Rotter-
damse rellen -- dan kost het me moeite
mĳn kritiek te handhaven. Toch maar
doen.
Cees Gloudemans

Krantenlezer van de hand van tekenaar Jac. van Looy. Beeld: Rĳksmuseum

De Volkskrant was het
hele jaar de mooiste
krant van de wereld,
en de beste van
Europa. Wat vinden
pensionado’s ervan?
We hebben een
willekeurig aantal oud-
collega’s naar hun
mening gevraagd.
Goeie krant.

�

Wat vinden oud-collega’s van de hedendaagse krant

Een uitnodiging tot nadenken



Foto
Het is geen verbeelding; ik weet het ze-
ker. Ergens begin jaren negentig raakte ik
namens de eindredactie binnenland op een
plenaire in hevig conflict met de vigeren-
de chef Foto. Hĳ wilde de mogelĳkheid
krĳgen om pagina 3, de binnenlandpagi-
na, te openen met een foto van vier ko-
lom. Een zogeheten dragende foto, die
door de fotoredactie zou worden gekozen
op basis van kwaliteit en originaliteit. Dus
niet per se op de binnenlandse
nieuwswaarde ervan.

Voor de eindredactie was dat onbe-
spreekbaar. We zouden geen baas in eigen
huis meer zĳn en feitelĳk de zeggenschap
over de hele nieuwspagina verliezen.
Onacceptabel. Gelukkig kreeg Binnenland
voldoende steun - ook van de chefs Nacht
- en de fotoredactie beet in het stof.

Te vroeg gejuicht toen? Wat Foto toen-
tertĳd voorstelde voor pagina 3 valt in het
niet bĳ wat we heden gepresenteerd krĳ-
gen. Het resultaat wordt terecht bejubeld.
Mĳn felicitaties. Beeld is ook voor mĳ
niet meer uitsluitend ondergeschikt en
dienend.

Dat beeld op een nieuwspagina bĳ eerste
aanblik overheerst, is prima. Ook ik houd
van foto. Maar blader ik bĳvoorbeeld
door Ten Eerste van zaterdag 27 novem-
ber dan raakt mĳ die fotodosering. Het is
wel heel, heel, heel erg veel foto, en ook
nog op het monotone af.
Jan Kees Hulsbosch

Propaganda
Vooropgesteld: ik heb niets met het Sin-
terklaasfeest. Ben geboren op 6 december
en als vroeger de Sint in het dorpscafé op
bezoek kwam moest ik altĳd naar voren
komen. ‘Er is een jongetje in de zaal en
die is ook jarig’, werd door een Zwarte
Piet op z’n knie gehesen en moest een
liedje zingen, verlegen als ik was. Vrese-
lĳk. En pakjesavonden bĳ de schoonfami-
lie wist ik meestal te ontlopen door me
‘op te offeren’ voor een extra nachtdienst
op de krant.

Toch maak ik me al jaren druk over de

protesten tegen Zwarte Piet met de onzin-
nige en beledigende leus ‘Zwarte Piet is
racisme’. De recente reconstructie van
Hassan Bahara over tien jaar Kick out
Zwarte Piet las ik dus met extra belang-
stelling en het viel me op dat hĳ het be-
langrĳkste aspect niet noemde: de nage-
noeg eensgezinde houding van de media.
Tv, radio en vrĳwel alle dagbladen (De
Telegraaf was een uitzondering, maar ja
De T...) stonden van begin af aan totaal
kritiekloos achter de activisten van
KOZP. De Volkskrant had en heeft in
Asha ten Broeke zelfs een onvervalste
propagandiste van deze club. Andere ge-
luiden werden domweg geweerd.

Zonder de hulp van de kritiekloze media
zou KOZP nooit succes gehad hebben.
Jan van Capel

Tekstverklaring
In één krant:

Over het afschaffen van de 130 km-li-
miet: ‘Dat zorgt bovendien voor extra
stikstofreductie (…)’ (Het verlagen van de
limiet reduceert de stikstof.)

‘Hogere kosten voor boeren, duur
scheepstransport en een goede vraag zor-
gen voor een sombere mix.’ (Wat staat
hier eigenlĳk?)

Drie regels verder in hetzelfde verhaal:
‘… de omikronvariant kan voor nieuwe

problemen in de mondiale toeleveringske-
tens zorgen.’ (Wat bedoelt de schrĳver?)

Verder ook: ‘…hoe kan een loeihete
plasmabol nu in vredesnaam voor water
zorgen op een plek die …’ (Die loeihete
plasmabol kan misschien water brengen,
misschien wel creëren, laten ontstaan of
gewoon de oorzaak zĳn.)

Het ‘zorgen voor’ is duidelĳk de spreek-
taalvervanging geworden van ‘veroorza-
ken’ of ‘maken’ of ‘brengen’ of ‘leiden
tot’. Elke dag is die vorm op verschillende
pagina’s terug te vinden. En niet alleen
de krant, het Journaal weet er ook wat
van, om niet te spreken van de weerman
(Noodweer zorgt voor overlast – hĳ be-
doelt: stortregens zetten Valkenburg on-
der water.)

Het zorgen voor neemt langzamerhand
hilarische vormen aan.

Deze kop: ‘Winnie de Poeh zorgt voor
nieuwe raadsels rond verdwenen topten-
nister Peng Shuai.’

De kritische lezer breekt er zĳn nek
over. Zo jammer voor een meestal goed
leesbare krant.
Jacques de Jong

Commando
Een kardinaal euvel in de kolommen werd
kortelings aangekaart in de rubriek van de
Ombudsclown. Ook lezer Albert de Graaf
stoorde zich aan eigenaardige afbrekingen
in de Europese krant van het jaar.
Hĳ turfde onder meer Zorgv-lied. Te-sla.
Be-ste.

Het Atex-systeem bood, veertig jaar
terug al, de eindredacteur de kans de hak-
logica van het afbreekprogramma te om-
zeilen. Na uitvullen en afbreken liep je de
op het scherm knipperende afbreektekens
na. Ingrĳpen waar nodig, euvel herstellen
en vinger naar knop Zend.

Terugkerende foutieve breuken in niet
herkende - nieuwe, vreemde - woorden
meldde je bĳ Systeembeheer. Dat zou
moeten leiden tot aanpassingen, maar
Binnenland-collega Martin Rep herinnert
zich evenmin dat deze periodiek ingediende
lĳstjes tot zichtbare resultaten leidden.
(Voor nostalgie: ‘Verliefd op Atex’)

Anders niets? Ja, graag ruimte vrĳmaken
voor een nieuwe, monumentale strip als
(ooit zeventien jaar lang) de Bommelsaga.
Huib Modderkolk trok in De Taalstaat
van zaterdag een vergelĳking tussen
complotdenkers in Bodegraven (met
bloemen en teksten bĳ graven van ‘door
satanisten en pedo’s misbruikte en ver-
moorde jonge mensen’) en de verhaallĳn
in Marten Toonders De Maanblaffers uit
1967). Genoeg bezemschoon op te
leveren plekken: Dubbelgangers, Studio
Cheered, Het nieuwe eten en het hoekje
waar, riant in wat indertĳd functioneel wit
heette, een banvloek wordt uitgesproken
over een taaluitinkje.
Adriaan de Boer
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Geheim recept

BURGERS mogen weten wat ze eten. Wat precies in verpakte
levensmiddelen zit. En van snoep en snaai. Het staat in

kleine letters gedeclareerd op het etiket of op de zĳkant van de
doos. Een opsomming van ingrediënten en een lĳst met per-
centages van koolhydraten, vetten, eiwitten en nog zo wat.

Het was niet altĳd zo. Nog maar sinds betrekkelĳk kort moet
het. De levensmiddelenindustrie wilde er niet aan. De receptuur
moest geheim blĳven. Dat is hĳ nog, maar ingrediënten moeten

vermeld worden. Verslaggever bezocht de fabriek van Heinz,
waar voor heel Europa en Scandinavië ketchup wordt gemaakt.
Onder meer.

In een tel kan eenieder met een computer of telefoon te weten
komen wat precies in ketchup van Heinz zit. Toen niet.

Verslaggever liep het fabrieksterrein op waar tot zĳn
verbazing een enorme tankwagen stond te lossen. Een
twintigtons tankwagen van CSM. Suiker.

De tank stond schuin omhoog, door hydrauliek omhoog gezet.
Zo kon de suiker er achter uit lopen, de fabriek in. Verslaggever
vroeg hoeveel suiker Heinz in zĳn ketchup doet.

Dat was geheim en vervelend dat u die tankwagen zag. Het
werd een potje researchjournalistiek en Heinz werd er boos om.
Toen nog.

Wouter Klootwĳk

�

https://www.martinrep.nl/verhalen/184-tekstverwerkers.html
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Twee voorbeelden uit de Gouden
jaren Scheurkalender, ontleend
aan Annegreets tĳd bĳ de Volks-
krant.

Vrĳdag 10 juni
VIS, SLA EN BIETEN
‘Ach, morgen verkopen ze er weer vis
in.’ Zo werd bĳ de Volkskrant in de
jaren tachtig de ophef gerelativeerd
die soms ontstond wanneer er een
fout in de krant stond en de discussie
over al dan niet rectificeren hoog op-
liep.

Visboeren verpakken hun vis al lang
niet meer in oude kranten, maar in
blank papier en plastic zakken. Ook
groenteboeren gebruiken geen krant
maar bruine papieren zakken voor
kroppen sla, andĳvie en zanderige
rode bieten.

Kortom, op de markt zĳn oude kran-
ten passé, terwĳl de Volkskrant een
vaste rubriek met ‘correcties en aan-
vullingen’ heeft gekregen.

Vrĳdag 1 juli
VOORPAGINANIEUWS
Op 1 juli 1993 werd de minimum-
broodprĳs afgeschaft. Dat was een
wettelĳk vastgelegde prĳs om kleine
bakkers te beschermen tegen het
oprukkende grootwinkelbedrĳf. Ook
was er een minimumprĳs voor suiker
(afgeschaft in 1991) en voor melk
(per 1 oktober 1993 afgeschaft).

Al met al heeft de minimumbrood-
prĳs 25 jaar bestaan. Af en toe werd
die verhoogd, meestal met drie cent
per keer. Hoe futiel ook, steevast be-
landde dit nieuws op de voorpagina
van alle kranten.

Annegreet van Bergen, eens
financieel redacteur bĳ de
Volkskrant, publiceert nu
een Gouden jaren scheurka-
lender 2022met teksten over
de jaren vĳftig. Een logisch
vervolg op haar boeken over
die tĳd, ontdekte Jacques
de Jong.

Hoe kwam je op het idee?
‘Mĳn boek Gouden jaren riep bĳ talloze

mensen herinneringen op aan de tĳd dat
Nederland nog niet half zo rĳk was als nu.
Het maakte de tongen los. Mensen gingen
elkaar, maar ook mĳ, verhalen vertellen
over de tĳd van toen. Deels heb ik die
anekdotes en voorvallen verwerkt in mĳn
tweede boek Het goede leven. Maar er
stonden ook nog veel ongebruikte ver-
halen in mĳn notitieblokken. Een heel
boek zat er niet meer in, maar een deel van
de anekdotes was te leuk om zomaar te
vergeten. Toen kwam het idee er een
scheurkalender van te maken om ze toch in
druk te laten verschĳnen - hoe vluchtig een
kalender ook is.

De inhoud komt deels uit de reacties van
lezers, deels uit recent verschenen boeken
over het naoorlogse Nederland. Maar ik
put ook uit eigen herinnering. Zoals
bĳvoorbeeld de twee dagen die ik ontleen-
de aan mĳn tĳd bĳ de Volkskrant die ik je
hierbĳ stuur.’ (Zie kader, red.)

Hoe lang heb je je ideeën verzameld?
‘Al vanaf het verschĳnen van Gouden ja-

ren in 2014 heb ik reacties verzameld.
Verzamelen is één ding, ze bewerken tot
korte en prettig leesbare stukken is een
tweede. Daar is wat mĳ betreft de meeste
tĳd in gaan zitten. Tĳdens het schrĳven en
schaven moest ik geregeld denken aan de

rubriek Kortom uit de tĳd dat pagina 2 (‘de
twee’) nog de financiële pagina van de
Volkskrant was en ik daar het journa-
listieke ambacht onder de knie probeerde
te krĳgen. Sowieso hou ik van kort en bon-
dig. Maar als 65-plusser wil ik op een
scheurkalender teksten in een groot letter-
type. Mensen moeten ze op de wc-bril zon-
der leesbril kunnen lezen. Dus moet je als
schrĳver je verhalen zo kort mogelĳk hou-
den.’

Wanneer verschĳnt je kalender?
‘Net als pepernoten komen kalenders al

bespottelĳk vroeg op de markt. Eind au-
gustus lag de mĳne al in de winkel en ik
was toen bepaald niet de eerste. Ik maak
ook nog een tweede, en laatste Gouden ja-
ren scheurkalender, voor 2023. De kopĳ
daarvoor lever ik al in de loop van februari
2022 in. Dan kan hĳ daarna in alle rust
persklaar worden gemaakt en wordt hĳ in
juli gedrukt, tegelĳk met de andere kalen-
ders van VBK, het concern waartoe mĳn
uitgever, Atlas Contact, behoort.’

Wat is de oplage?
‘Ik geloof dat mĳn uitgever liever niet

heeft dat ik dergelĳke cĳfers aan de grote
klok hang. Maar helaas is de oplage bedui-
dend minder dan van mĳn boeken. Maar
wat wil je? Van Het goede leven zĳn er 50
duizend verkocht en onlangs kreeg ik be-
richt dat er een nieuwe druk, de 42ste, is
opgelegd van Gouden jaren. Daarvan zĳn
er inmiddels liefst 330 duizend verkocht.’

Waar is hĳ verkrĳgbaar?
‘Bĳ iedere goede boekhandel in Neder-

land. Hĳ kost €15,99. Als oud-financieel-
redacteur reken ik je graag voor dat je
daarmee je voor iets meer dan vier cent per
dag (4,38 cent om precies te zĳn) 365 da-
gen lang gespreksstof hebt over de tĳd van
toen.’

Annegreet van Bergen

Nostalgische

herinneringen

vastgelegd

in 365 dagen

Foto Ingrid Zieverink


