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Troost

Ik ga jullie troosten. Willen jullie dat? Natuurlĳk willen jullie
dat. Dat wil iedereen.

Troost doet me aan mĳn moeder denken.
Dan was je op straat bĳ het voetballen
gevallen en had je je knieën ontveld. Je
bloedde als een rund. Dan troostte moeder
mĳ. Met een washandje, een pleister en
een kus. Zĳ trad handelend op en je was
getroost.
Kun je iemand ook troosten zónder iets te

doen? Door te praten?
Woorden kunnen veel, maar kunnen ze ook troosten?
Ik bezocht in moeilĳke tĳden vaak de Hel van Dante. Opwin-

dend mooi, maar voelde ik me getroost? Zo erg als in die hel is
het nu niet, maar vergis je niet.
Geen woord wordt in deze tĳd zo vaak misbruikt als het woord

troost. Ik vind het best, maar teken bezwaar aan als troost aan
kunst gekoppeld wordt.
Kunst is troost, hoor je van zo iemand als Cornald Maas, die al

troost vindt bĳ zulke aanstellerĳ als het Songfestival. Ook

minister Ingrid van Engelshoven neemt het woord troost
vanzelfsprekend in de mond als ze haar miljoenen voor de
kunsten moet verdedigen. Maar bĳ beide kunstliefhebbers
verandert het woord troost algauw in sector.
Kan een sector troosten?

Als de kúnsten een sector zĳn, dan zĳn ze in elk geval geen
kúnst want een sector maakt geen kunst.
Dat doet een kunstenaar. Als wat hĳ – of zĳ –
maakt, je raakt, is het kunst, maar troost?
Wie heeft er niet van tĳd tot tĳd in een

hel verkeerd? Toen ik eens jaren her lang
op de intensive care had gelegen, dacht ik
daarna rustig te kunnen worden door nu
eindelĳk eens de hele A la recherche du
temps perdu van Marcel Proust te gaan

lezen.
Het kalmeerde me niet. Ik werd er ook niet beter van. Maar

eenmaal weer thuis, in mĳn eigen bed, wist ik zeker dat ik al
lezend iets had geleerd wat me niet eerder zo duidelĳk was
geweest. Ik was me als door en door rationeel dier mĳn zin-
tuiglĳkheid bewust geworden, mĳn gevoel – tot in de meest
sublieme, griezelige en verborgen spelonken toe.
Die gedachte troostte mĳ.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

Pieter Broertjes crisisburgemeester
Ik heb sinds begin maart een
andere baan als voorzitter van
de veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek. Zo voelt het.
Ik ben een van de 25 crisis-
burgemeesters die sinds corona
meer bevoegdheden hebben
(GRIP-4).
Mĳn activiteiten als burge-
meester zĳn grotendeels
weggevallen, maar dat heeft
niet tot meer vrĳe tĳd geleid.
Dit is mĳn kamer in Maarssen,
hier zit ik vaak in het weekend.
Door de week werk ik deels
vanuit mĳn appartement in
Hilversum, deels vanuit het
Raadhuis.
Een bizarre tĳd. Hopelĳk is het
snel weer ‘normaal’!

Pieter Broertjes

Half februari, vaatwasser geeft het
op. Nieuwe kopen, moet uit Duits-
land komen, kan wel even duren.
Half maart telefoontje, hĳ is er. Na
twee dagen weer telefoontje. Leve-
ring kan wel, inbouwen niet: corona.
Dan nog maar niet leveren! Vanaf dat
moment, 'dankzĳ' corona, vaatwas-
sen met het Lola-borsteltje.
Zondagmiddag, Eerste Paasdag, wer-
ken in mĳn tuintje, zon op de rug.
Buurvrouw ligt gevloerd op een
stretcher in de tuin na een vroege
dienst als intensive care verpleeg-
kundige in het AMC, dank aan
corona.
Op dat moment denk ik aan de
vaatwasser en aan een tekst van Rĳk
de Gooyer, die ooit zong: ‘Liggen zo
uw problemen?’

Erwin Horwitz

Oost west, thuis best
In de vorige nummers van de
Volksknar hebben talrijke collega’s
gereageerd op de vraag wat zij doen in
�jden van crisis. In dit nummer de
laatsten. Hiernaast alvast voormalig

administrateur Erwin Horwitz, die zich
afvraagt waar hij zich druk om maakt
als hij vanwege corona de vaat moet
doen. Fotograaf Guus Dubbelman laat
de redac�e zien in �jd van crisis.
Pagina 4.
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Oost west,
thuis best

Geen tĳd te verliezen. Rustig aan
maar: ‘We zullen doorgaan.’ Wie
schreef dat succesnummer? Ga even
zitten. Denk na. O ja, ik weet het:
een zekere De Jong. Geen twĳfel.
Ik lees en schrĳf — tot ergernis van
mĳn huisgenoten, want de leef-
ruimte krimpt. Maar zelfs in deze
tĳden maak ik twee keer per dag
een wandeling in het nabĳgelegen
park. Ik kan ook thuis in mĳn begĳn-
hof (groter dan de hofjes in Neder-
land) wandelen, en dat doe ik dan
ook.
Klein detail: De Jong? Dat succes-
nummer is van Ramses Shaffy.
Sterkte iedereen én een schouder-
klop voor ‘onze’ De Jong. Die houdt
ons bĳeen.

Paul Depondt

Wie schetst mĳn verbazing dat ik op
mĳn 83ste nog mĳn debuut kon
maken in het ‘onafhankelĳk
muziektĳdschrift’ De Nieuwe Muze,
dat graag iets over Gustav Mahler
wilde hebben. Dit als aanloop naar
het grote Mahler Festival dat in mei in
Het Concertgebouw had moeten
plaatsvinden. Dit omvangrĳke stuk
over de allerlaatste concerten van
Mahler in Amsterdam in 1909 is keurig
op tĳd verschenen, het prestigieuze
festival zelf is inmiddels afgelast. Als
gevolg van corona.
Hoe bizar kan het leven zĳn, zelfs van
een ouwe knar in de risicogroep.

Hans Heg

de sollicitatiecommissie zaten onder
anderen Michel Maas en Wies Sam-

plonius. Mĳn eerste chef was Jan Kees
Hulsbosch, veel van geleerd. Daarna de
aimabele en zeer deskundigeWimWirtz.’

Wat heb je bĳ de krant allemaal
gedaan?

‘Bĳ Kees Los en Paul Brill gesolli-
citeerd op Buitenland: daar kreeg ik
Noord-Europa toegewezen — koude land-
jes. Mooie dingen gedaan. Ik heb ook het
Ierse vredesproces gevolgd, waarbĳ ik nog
onder schot ben gehouden door sluip-
schutters van het Ierse leger. De Deense
cartoonist Kurt Westergaard blĳft voor mĳ
bĳzonder, de Canadese zeehondjes ook.
Mooi blĳft dat die heerlĳke Scandinaviërs
altĳd net iets voorliepen op ons. Van
staken om extra vakantiedagen tot Pia
Kjaersgaard als de Deense Geert Wilders.

Ook nog even op de centrale eindredactie
gezeten trouwens. En daarna bĳ de
paradĳselĳke eceonomieredactie. Mooie
onderwerpem, geweldige collega’s.’

Wat kun je zeggen over je vertrek bĳ de
krant? Dat ging niet echt plezierig.

‘Vertrek bĳ de krant was simpel. Na weer
zo’n fantastische chef Economie Xander
van Uffelen (ontzettend veel van geleerd)
kwam er een die het absoluut niet kon.

'Ik kreeg dan wel gelĳk van de hoofd-
redactie, maar er veranderde niets. Ik werd
er heel chagrĳnig van. Mĳn lief zei: ga
toch weg bĳ die k-krant.

'Na 27 jaar nooit over nagedacht
natuurlĳk. Maar het zette me wel aan het
denken. En ik ben weggegaan.’

Was je onder de indruk na je vertrek?
Of kon je het gewoon wegzetten?

‘Ik heb enorm gestuiterd. Ik miste en mis
nog steeds veel collega’s. Ik zag in het
begin onderwerpen in NRC en FDwaarvan
ik wist dat ik ze ‘gekregen’ zou hebben. Ik
had het moeilĳk met de lieve reacties van
collega’s en veel mensen uit mĳn netwerk
die a. niet snapten dat ik weg wilde bĳ de
krant en b. niet snapten dat de krant me liet
gaan.

'Ik zie en hoor nog steeds veel verhalen
over de arbeidsmarkt, en dus vooral over
gewone mensen, die een plek in de krant
zouden verdienen. Maar dat doet nu in elk
geval geen zeer meer.’

Zou je alsnog terug willen naar de
krant?

‘De moeilĳkste vraag tot het laatst
bewaard, hè? Onder de voorlaatste chef
zou ik niet zĳn weggegaan.’

⊳

Ook bĳ de collega’s slaat corona toe. De een blĳft angstvallig thuis, de ander
waagt zich regelmatig buiten. Paul Depondt duikt in zĳn boeken. Hans Heg
ziet zĳn laatste schnabbel aan zich voorbĳ gaan. Hieronder de laatste
deelnemers. Maar intussen op de volgende pagina...

Negeren is vooruitzien, dacht ik nog in
januari over Het Virus. Toen de eigenaar
van het Zwitserse huisje informeerde of ik
dit jaar weer kwam, was het snel gere-
geld. Corona was toen nog heel ver weg,
dus gewoon reserveren. En toen sloeg het
virus toe in Noord-Italië. Dat was wel erg
dicht bĳ Tessin in Zwitserland; op hooguit
dertig kilometer afstand. De Zwitserse
autoriteiten vonden het niet noodzakelĳk
de grens met Italië gelĳk dicht te gooien,
Het wachten was dus op een uitbraak. En
die kwam.
De vroegere gemeentesecretaris van
Someo vierde dinsdag zĳn tachtigste ver-
jaardag. Nou ja, vierde, er kwam
niemand. Zĳn mailbox overstroomde, hĳ
appte zich door de dag. Die flessen wĳn
en grappa blĳven nog wel even goed.

Peter van den Berg
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Gerard Reĳn in zĳn dooie eentje op de redactie. Hĳ mailt: ‘Ik
zat daar omdat ik vorige week een dag de rubriek Beurs en
Bedrĳf maakte. Daarvoor moet je in QPS kunnen. Ken je dat
systeem? Het is het gebruiksonvriendelĳkste programma dat ik
ken, maar ik ken er natuurlĳk ook niet zo veel. Thuiswerken gaat
prima; ik werk altĳd op mĳn eigen pc. De laptop van de baas liet
ik altĳd op de redactie staan.Op die manier kon ik bĳna alles
doen wat ik nodig had, maar met mĳn pc kom ik QPS niet in. Dus
moest ik wel op de krant werken die dag.
'Ik was overigens minder alleen dan zo lĳkt, maar laat aan Guus
Dubbelman maar over om de juiste suggestie te wekken.
'Na gedane Beurs en Bedrĳf heb ik mĳn laptop wel mee naar huis
genomen; daar tik ik nu dit mailtje op.’

Jaap Stam meldt zich online bĳ de redactie. Jaap: ‘Dat is de 16-
uurswerkvergadering waarin de taken voor de krant van
morgen worden verdeeld. De thuiswerkers hebben via Google
Hangout contact met de collega's op de redactie.
‘Het thuiswerken bevalt prima. Ik zie buitenlucht, de ramen
kunnen open, vĳf passen en ik sta op mĳn steiger, de koelkast is
schoon, de koffie is lekker, het binnenklimaat is aangenaam en kan
ik zelf bĳstellen — allemaal geneugten die je op zaal ontbeert.
Het enige dat ik mis is contact met collega's. Dat wordt voor een
deel ondervangen door ‘slack’ (voor de Knarren: te vergelĳken
met msg), maar dat haalt het niet bĳ live contact.
'Hoewel we nog steeds met gebruiksonvriendelĳke, rsi-
bevorderende, slecht met elkaar communicerende programma's en
systemen werken — dat is thuis niet anders — was ik aangenaam
verrast dat de verbindingen met de krant snel en goed zĳn.

De redactie
vergadert

Robert Giebels (midden rechts): 'Zo verga-
deren is vooral raar, zoals alle omgangs-
vormen op de werkvloer aanvoelen als een
toneelspel dat we voor elkaar opvoeren.
'Je doet ostentatief je best om anderhalve
meter afstand te houden, niet omdat ik er
per se in geloof dat het iets uitmaakt - we
zitten al bĳna vĳf weken dag in dag uit met
deze groep bĳ elkaar - maar om te laten zien
dat je aan de gezondheid van de ander
denkt.
'We vergaderen met alle chefs tweemaal daags met een
projectiescherm waarop andere vitale spelers te zien zĳn -
meestal de chef Den Haag, chef Wetenschap en de chef Data &
Onderzoek. Om tien uur de reguliere redactievergadering, om
kwart voor vĳf de reguliere voorpaginavergadering. Pieter Klok
leidt elke vergadering zeer goed en scherp.
'Voor elke vergadering kiezen we zorgvuldig een zitplaats uit en
passen en meten op het gevoel de afstand tot elkaar. Meestal
ontaarden de vergaderingen aan het eind in verbale knuffel-
sessies waarbĳ we onze verbazing delen over wat ons nu
eigenlĳk overkomt en uitwisselen hoe de coronamaatregelen ons
privé raken.
'En elke keer vragen we ons af: moeten we onze coronabericht-
geving niet eens wat afschalen? Om de volgende dag te
concluderen: weer niet gelukt.'

De Volkskrantredactie vergadert met
thuiswerkers op projectiescherm en
deelnemers anderhalve meter uit
elkaar. Foto’s Guus Dubbelman.
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Foto Wim Ruigrok, 1981

Wakker schieten

E EN JAAR of wat geleden werd me gevraagd
een bĳdrage te leveren aan een discussie-
bĳeenkomst in mĳn geboortestreek, het Zuide-

lĳk Westerkwartier in Groningen. Wat de bedoeling
van de avond was, ben ik vergeten, maar ik moest
iets vertellen over weggaan en of je dan anders tegen
de oude wereld aankeek. Het honorarium zou 300
euro zĳn, inclusief reiskosten.

Ik vertelde wat over de krant, de dagelĳkse gang
van zaken, de voortzetting van het werk in het
bĳkantoor, café Hesp, en dat ik zo nu en dan even
terugkwam in Groningen om mĳn moeder te
bezoeken in het verzorgingstehuis.
Daar hing in een lĳstje een foto van haar vader en

moeder, mĳn grootouders; gefotografeerd ter
gelegenheid van zoveel jaar huwelĳk. Ze stonden op
behoorlĳke afstand van elkaar, maar als je goed keek
zag je dat mĳn grootmoeder met haar linker pink de
onderkant van het colbertjasje van mĳn grootvader
vasthield.
Dat was, zei mĳn moeder, nadat ze vanwege een

onenigheid dertien dagen lang geen woord tegen
elkaar gesproken hadden, maar toen verscheen de
fotograaf met zĳn spullen in het dorp.
Aangezien dat slechts één keer per jaar gebeurde,

was er geen keus. Om toch iets van saamhorigheid te
demonstreren, had mĳn grootmoeder de zoom van
het jasje van haar echtgenoot beetgepakt.
Ik vertelde over de vete in mĳn geboortedorp

tussen de families De Wit en Van der Hoek, die ooit

was ontstaan toen De Wit het
kippenhok terug wilde dat mĳn vader van
hem huurde. De onenigheid was op een dag
geëscaleerd tot een handgemeen met messen en
bĳlen en een ingrĳpen van de politie.
Ondanks pogingen van opeenvolgende dominees is

de kwestie nooit bĳgelegd en tot op de dag van
vandaag negeren die van De Wit de Van der Hoeken
als ze elkaar tegenkomen in het dorp, en omgekeerd.

Ik had dit soort zaken altĳd min of meer als facts of
life beschouwd. Tot ik in Amsterdam bĳ de krant
was komen te werken. Daar kon je het hartgrondig
met iemand oneens zĳn, op de krant en zeker in het
café, elkaar voor van alles en nog wat uitmaken,
zonder dat je ’s nachts van schrik in je bed overeind
schoot bĳ de gedachte aan wat je allemaal niet voor
beledigends uitgekraamd had.
Er bleek bĳna nooit iets ernstigs aan de hand de

volgende dag, niemand probeerde je een mes in de
rug te steken. En dat beviel me zo goed, zei ik op die
discussiebĳeenkomst in mĳn geboortestreek, dat ik
sindsdien niet meer begreep hoe ze daar nog altĳd
konden leven in een stiekeme cultuur van je gedeisd
houden; van horen, zien en vooral niet zeggen hoe je
erover denkt, in elk geval niet in iemands gezicht.
Na mĳn ‘dank voor uw aandacht’ klonk er een

klein, halfslachtig applausje.
In de paneldiscussie kreeg ik geen enkele vraag,

maar na afloop van een dame wel de opmerking of
het gepast was om dergelĳke dingen over je familie
te vertellen.
En die 300 euro zĳn nooit overgemaakt.

Sietse van der Hoek


