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Recensies

J e las recensies om te weten of het goed was wat je had
gezien, gelezen of gehoord. Je be-
wonderde degene die erover

schreef, want hĳ oordeelde op een ma-
nier die jou niet gegeven was. Jĳ wist van
niks. Hĳ wist alles. Het schiep een ge-
zagsverhouding die liefhebbers van kunst
nog steeds als zodanig ervaren, hoewel
de kritiek volkomen is veranderd.
Die ene autoriteit uit het verleden is op-
gegaan in een willekeurig gezelschap
stukjesschrĳvers die alleen nog maar meetellen door de krant
waarin ze schrĳven. Hun oordeel is een aantal ballen of sterren.
Het maakt de positie van de criticus er niet gemakkelĳker op.

Scoort hĳ te weinig ballen of sterren, dan kan hĳ met zĳn plas-
je naar de dokter.
In mĳn literaire opleiding leerde ik dat kritiek aan genieën

was voorbehouden. Zĳ waren de tegenpolen van de schepper.
Hoe groter de schepper, des te groter waren zĳ. Indrukwekken-
de beschouwingen over Rabelais, Cervantes of Dante waren het

gevolg en ik wist dat ik alle zeilen zou moeten bĳzetten als ik
ook criticus wilde worden.
Dat was niet eenvoudig, maar algauw begreep dat je veel ge-

makkelĳker gezag kon verwerven. Dan verspilde je je tĳd niet
aan het kunstwerk, maar richtte je je pĳlen op de maker die

vanzelfsprekend – afgezet tegen jouw
omvang – een klootzak was tegen wie je
niet hoefde op te zien omdat hĳ kon wat
jĳ niet kon, een roman schrĳven of een
cellosonate van Bach ten gehore brengen,
maar omdat hĳ een burgerman was met
een lelĳk wĳf.
Ik laat het uitgemergelde recensiewezen al
jaren voor wat het is, maar als ik nog wel
eens iets lees, verbaast mĳ vaak de onwe-

tendheid. In een necrologie van Per Olov Enquist viel me deze
week op dat Michael Zeeman werd aangehaald die het werk van
de Zweed kitsch had genoemd. Kitsch. Het klonk als een Gods
oordeel. Maar het wás Zeeman helemaal niet die dit bedacht.
Het was Bas Heĳne. Kennelĳk kon Zeeman diens vonnis goed ge-
bruiken toen hĳ in 2005 wilde afrekenen met de critici die het
werk van Enquist bewonderden. Postuum was het hem vergund
deze wandaad te herhalen.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

Volkskrant toe aan zĳn vierde gebouw
Het kan nog even duren
maar de Volkskrant gaat
weer verhuizen, weg uit
het INIT-gebouw. De
dochters van DPG Media
krĳgen een nieuw kan-
toor naast de drukkerĳ,
buiten de ring van Am-
sterdam.
‘Weliswaar niet het
meest aantrekkelĳke ge-
bied, maar er komt ook
woningbouw.’
Het wordt de vierde
verhuizing, na een voor-
malig sociëteitsgebouw
in het stadshart nog ver-
der de periferie in.
Adriaan de Boer dook in
de geschiedenis.
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Rechts:
Volkskrantgebouw Con-
cordia in april 1973.
Op de voorgrond de
woensdagse postzegel-
markt aan de Nieuwe-
zĳds Voorburgwal.

Foto Gemeentearchief
Amsterdam

Operationeel specialist bĳ de
politie Weert Schenk, vroeger
verslaggever bĳ de Volkskrant,
is met pensioen. Hĳ kĳkt terug
op mooie tĳden. Pagina 2.
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Weert Schenk werkte van 1991 tot
2009 bĳ de Volkskrant. Daarna werd
hĳ operationeel specialist bĳ de Nati-
onale Recherche. Sinds kort met pen-
sioen. Daar had hĳ niet naar uitgeke-
ken, want ‘ik werkte altĳd met veel
plezier’. Sinds 1 april is hĳ zelfstandig
ondernemer. Met zĳn bureau TX70
doet hĳ niet alleen journalistiek
schrĳfwerk, maar hĳ adviseert pro-
vincies en gemeenten bĳ een mede
door hem ontwikkelde aanpak van cri-
minaliteit. Jacques de Jong mailde
hem de vragen.

Wanneer begon je bĳ de krant?
‘Na Noordhollands Dagblad,

Haarlems Dagblad en Gemeen-
schappelĳke Persdienst landde ik in 1991
bĳ de Volkskrant. In feite ben ik altĳd al-
gemeen verslaggever geweest. Met een
aanstormende Harmen Bockma was ik
kort correspondent in Rotterdam en met
Marc van den Broek beleefde ik vĳf
mooie jaren als correspondent in Amster-
dam. Afgezien van een korte tĳd op de so-
ciaal-economische redactie werkte ik
vooral als algemeen verslaggever.
‘Toen ik bĳ de krant kwam, waren er niet

veel verslaggevers die graag de straat op
gingen. Dat deed ik wel en kwam soms
met verhalen terug die niet altĳd even
goed vielen. Ik weet nog dat ik eens een
prominente Marokkaan had gesproken, die
zei dat de politie Marokkaanse jongeren
veel harder moest aanpakken. Destĳds is
er op de redactie veel over te doen ge-
weest. Het was niet politiek correct.
‘Met Jos Slats probeerde ik in de krant

meer aandacht te krĳgen voor inlichtin-
genwerk en criminaliteit. Nu maakt de
Volkskrant sier met misdaadverslaggevers
als Huub Modderkolk, Tom Kreling,
Elsbeth Stoker en Wil Thĳssen, maar in
de jaren negentig werd dat vooral gezien
als Telegraaf-materiaal.
‘Rond het jaar 2000, de tĳd van de Am-

sterdamse taxi-oorlog, had ik niet zoveel
zin meer in de misdaad. Remco Meĳer
vroeg me toen me meer te verdiepen in de
politie-organisatie zelf. Dat was een gou-
den idee. Vrĳwel niemand schreef toen
over wat er bĳ de volgens mĳ toen al
grootste werkgever van Nederland in huis
gebeurde. Dat leverde weer andere bron-
nen op, waardoor ik toch weer regelmatig
over criminaliteit schreef.’

Hoe herinner je je collega's?
‘Als verslaggever met een portefeuille

ben je ook een soort kleine zelfstandige.
Maar de Volkskrant voelde voor mĳ als fa-
milie. Met de een kan je beter overweg dan
met de ander, maar je hoort erbĳ en je

maakt met elkaar elke dag de best moge-
lĳk krant. Aan veel collega’s bewaar ik
goede herinneringen en sommigen van
hen, zoals Arie Elshout, Janny Groen,
Bert Vuĳsje, Theo Klein en Thom
Meens hebben voor mĳn functioneren
veel voor me betekend. En natuurlĳk
Marc van den Broek, met wie ik lang een
duo vormde en veel avonturen beleefde.
Hier schiet me te binnen hoe we op de tip-
pelzone in Amsterdam voor een verhaal
een vrouw oppikten en vervolgens door de
politie werden aangehouden.’

Je was volgens mĳ niet de makkelĳkste,
ook niet voor de hoofdredactie.
‘Tsja, zoals veel journalisten zal ik ook

wel een eigenheimer zĳn. Ik ben erg ge-
dreven en betrokken bĳ mĳn verhalen.
Daar stond ik dan voor. En ik kon kritisch
zĳn, en scherp en achteraf bezien had ik
wellicht niet altĳd gelĳk. Want, zoals de
uitdrukking is, hoe plat je de pannenkoek
ook maakt, hĳ heeft altĳd twee kanten.
‘Maar wat is dat, niet gemakkelĳk? Daar

gaat het toch niet om? Je wilt toch het best
mogelĳke en dat kan schuren. Veel is ook
beeldvorming. Jĳ en ik hebben nooit sa-
mengewerkt en toch ben ik volgens jou
niet de gemakkelĳkste. Hoezo?
'Als journalist heb ik altĳd de beschik-

king gehad over een enorm netwerk en dan
heb ik het niet alleen over voorlichters. De
buitenwereld had kennelĳk groot vertrou-
wen in me. Niet omdat ik mensen naar de
mond praatte, maar omdat ik eerlĳk was en
afspraken nakwam.
‘Ik vond laatst een uitgeprint mailtje van
Pieter Broertjes. Hĳ schreef: ‘Ik mag je
graag uitschelden en veroordelen, maar nu
even niet.’ Zonder mĳ te horen had hĳ het
opgenomen voor een klagende Geert Da-

les, naar wie ik onderzoek deed. Pieter
bood daarvoor zĳn excuses aan.’

Wat was er met Dales?
‘Voorzover ik me herinner zat hĳ als

wethouder van Amsterdam in een integri-
teitscommissie. Op een dienstreis had hĳ
in strĳd met de regels zĳn partner meege-
nomen op kosten van de gemeente. Toen
ik dat had uitgezocht, belde hĳ woedend
Pieter op. Dat kreeg ik over me heen. Later
schreef Pieter dat hĳ ‘zich mogelĳk te snel
had laten opnaaien’.’

Hoe kwam het dat je overstapte naar de
politie?
‘Ik had vaak mooi nieuws en maakte af

en toe onderzoeksverhalen, voor een ervan
ben ik genomineerd geweest voor de
VVOJ-prĳs. Een korpschef zei op een ge-
geven moment: ik denk dat jĳ een heel
goede rechercheur bent; als je wat anders
wilt, dan moet je bĳ mĳ komen. Ik dacht
dat het een compliment was, maar hĳ
meende het. Ik ben met hem gaan praten,
maar hĳ kon me uiteindelĳk toch niet aan-
nemen. Toen de chef van de Nationale Re-
cherche dat hoorde, zei hĳ: ‘Maar dan wil
ik jou hebben’.
‘Dat was in 2009. Ik werd betrokken bĳ

de operaties van wat de politie zelf de
Champions League van de Opsporing
noemt. Daar gaat het om grote strafrechte-
lĳke onderzoeken naar internationale
drugsorganisaties, mensenhandel, oorlogs-
misdaden, motorbendes, terrorisme.

Het lĳkt me nogal wat om op je 56ste
naar een heel andere branche over te
stappen? Hoe was dat?
‘De politie is een heel andere wereld

dan de journalistiek: naar binnen ge-

Weert Schenk van verslaggever tot rechercheur
''Politie is hiërarchisch ingesteld'
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keerd en sterk hiërarchisch met een
stroperige bureaucratie. Het is niet fijn

als je bĳ elf mensen langs moet voor een
nieuwe telefoon. Er heerst veel minder
teamgeest dan ik dacht toen ik er aan de
slag ging. Terwĳl ik toch als verslaggever
al veel bĳ de politie over de vloer was ge-
weest. Dan blĳkt dat je op je tenen over
een muurtje hebt staan kĳken. Veel men-
sen zĳn er vooral bezig met hun eigen po-
sitie en hun loonschaal. Intern is er weinig
waardering en erkenning. Gelukkig had ik
altĳd een paar collega’s om me heen die
me hielpen om de cultuur te duiden en die
me goede raad gaven als ik tegen bepaalde
zaken aanliep.’

Hoe kĳk je erop terug?
‘Ondanks dat ik niet lovend ben over de

politie-organisatie, heb ik een prima tĳd
met veel vrĳheid gehad. Veel geleerd, met
toffe mensen gewerkt, en ook het een en
ander bereikt. Behalve dat ik aanschoof
bĳ grote onderzoeken, werkte ik twee jaar

aan een eigen cold case, een niet opgeloste
moordzaak, die ik geheel op mĳn eigen
manier mocht proberen op te lossen.’

Heb je de dader gevonden?
‘Nee, helaas. Maar het werd wel een

onthullend verhaal. Ik ontdekte hoe slecht
de moord was onderzocht en dat er min of
meer was geknoeid om het scenario van
de moord kloppend te maken, waardoor
twee mensen wekenlang vastzaten. Die
ontdekking werd me niet in dank afgeno-
men met als gevolg dat, ondanks vele toe-
zeggingen, nieuwe sporen niet naar het fo-
rensisch instituut werden gestuurd. Dat
was heel frustrerend, ook voor de nabe-
staanden.’

En andere ervaringen bĳ de politie?
‘Samen met twee collega’s heb ik binnen

de politie een beweging opgericht, die cri-
minaliteit op een heel andere manier wil
benaderen dan met opsporing alleen. Die
beweging kreeg honderden aanhangers.

Volgens ons moet de politie niet werken
op resultaat, zoals het aanhouden van ver-
dachten, maar ze moet zich in samenwer-
king met alle belanghebbenden richten op
duurzaam effect, zoals het ontstaan van
een schone branche, een gezonde winkel-
straat, een leefbare woonwĳk. Want met
alleen een aanhouding heb je vaak niet het
onderliggende probleem opgelost.’
‘Zo raakte ik betrokken bĳ tientallen pro-

jecten, variërend van anonieme autoverhuur
aan criminelen, criminele families tot aan
industrieterreinen met veel onduidelĳke
activiteiten. Een aansprekend succes is de
Javastraat in Amsterdam, die in vĳf jaar
veranderde van een criminele winkelstraat
in een aangename plek met goede winkels
en leuke horeca.

‘Toch ben ik me bĳ de politie altĳd bui-
tenstaander blĳven voelen. Ik heb nooit
het familiegevoel gehad zoals bĳ de
Volkskrant. Ik ben ook altĳd journalist ge-
bleven.’
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Eind jaren veertig vestigde de Volkskrant zich in gebouw
Concordia aan de Nieuwezĳds Voorburgwal. Naast De
Telegraaf met inwonend Het Parool en schuin tegenover

het bastion van Algemeen Handelsblad. Inmiddels een rĳks-
monument, door de Rĳksdienst voor het Cultureel Erfgoed
beschreven. ‘Op een onregelmatig terrein, op de hoek van
Nieuwe Zĳds Voorburgwal en St. Luciënsteeg gelegen, in 1900-
1901 in eclectische stĳl zo goed als nieuw gebouwde Drukkerĳ
met Kantoren in opdracht van D.A. van Waalwĳk in opdracht
van de Naamlooze Vennootschap het Nieuwsblad voor
Nederland. De architecten waren A. Jacot en W. Oldewelt.
‘Het betreft hier een in 1858 opgetrokken sociëteitsgebouw dat

gebouwd werd in opdracht van het genootschap Concordia et
Libertate en dat in 1900-1901 door Jacot en Oldewelt zeer
ingrĳpend werd verbouwd. Van het oorspronkelĳke pand resteert
alleen nog het casco. In 1948 veranderd in opdracht van de
Volkskrant met behoud van bestemming daarvan tot zetterĳ,
gieterĳ, kantoren en cantine. Huidige bestemming: kantoor
(souterrain en bel-etage) en luxe appartementen.
‘Op een onregelmatige, aan de voorzĳde geknikte, plattegrond

opgetrokken bakstenen drukkerĳ met kantoren bestaande uit een
souterrain, bel-étage, eerste verdieping en een tweede lagere
verdieping onder deels van een koepel voorzien schuin oplopend
plat dak. De koepel is voorzien van zinken kepers. De gevel aan
de Nieuwezĳds Voorburgwal bevat de monumentale uit wit-
marmer opgetrokken rondboogvormige ingang met marmeren
zuilen en een sierĳzeren hekwerk. De ingang geeft toegang tot
een eveneens marmeren vestibule met een witmarmeren bordes-
trap welke leidt naar de bel-étage.
‘Op de grond een mozaïekvloer waarin de tekst Concordia Res

Parvae Crescunt (Door eendracht worden kleine zaken groter).
Zowel op de bel-étage als de eerste verdieping zĳn de grote
vensters met schuiframen per drieën in de traveeën geplaatst. Op
de bel-étage en de eerste verdieping worden de traveeën van
elkaar gescheiden door gepleisterde lisenen. Tussen de eerste en
de minder hoge tweede verdieping bevindt zich een breed fries.
De kap is rondom voorzien van een balustrade van
kandelaberzuiltjes, slechts aan de voorzĳde onderbroken door
een dakkapel tussen twee pylonen. De koepel is aan de boven-
zĳde eveneens voorzien van een borstwering van kandelaber-

zuiltjes. De koepel is verder voorzien van een spitsvormige
bekroning.’
Het pand is ‘van algemeen belang vanwege de

cultuurhistorische waarde als bĳzondere uitdrukking van een
sociaal-economische ontwikkeling en vanwege de historische-
ruimtelĳke relatie met de Nieuwezjjds Voorburgwal’.
In 1965 werd Wibautstraat 148-150 betrokken. Volgens de site

Architectuur.Org correspondeert het aantal beuken van het
gebouw, zeven, met het aantal kolommen in de krant destĳds.
‘Het gebouw heeft een gevel met afwisselend raamstroken en
een betonnen borstwering, bekleed met anderhalf miljoen
tegeltjes.’ (Vallend gesteente, de blauwe tegeltjes lieten in de
loop der jaren los.) Grote, glanzende glazen deuren gaven
toegang tot een sick building met zeven in klimatologisch
opzicht onbeheersbare verdiepingen.
Niettemin gold het gebouw, ontworpen door het Rotterdamse

architectenbureau Kraaĳvanger, als een van de modernste
krantenpanden van Nederland. Na ruim 42 jaar vertrok de
redactie in 2007 naar de Jacob Bontiusplaats. Volgens de
eigenaren van het INIT-gebouw vond de architect hier
‘aansluiting bĳ het rauwe karakter van het Oostenburgereiland
via glas en staal, dat het pand een krachtige identiteit geeft. INIT
heeft een oppervlakte van circa 34.372 m² bedrĳfsruimte.’

Adriaan de Boer

Van kandelaberzuiltjes naar staal en glas

De stadsredactie begin jaren zestig op de Nieuwezĳds. Met de
klok mee: Chef Jan Heinemans, Victor Lebesque, Louis Lutz,
Wim Phylipsen, Bram Brakel. Foto Wim Ruigrok
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Pillen
I N DE TĲD dat de Perscombinatie een eigen reis-

bureau had, hingen in de lift richting redactie weleens
last minutes tegen dumpprĳzen. Alleen voor perso-

neel. Zo kwam ik in het hoogseizoen op Rhodos waar ik
uit vrĳe wil nooit naar toe zou zĳn gegaan, want massa-
toerisme. Rhodos stad bleek populair bĳ Scandinaviërs.
Er was een Zweedse wĳk, een Noorse sector en een Finse
buurt. Op het strand gingen Griekse mannen als bĳen
langs blote blondines. Begin jaren tachtig. Altĳd prĳs.

Ook ik waagde hitsig mĳn kans, maar niets lukte, want
geen Griek. Na een zoveelste zeperd ging ik tegen de
nacht op mĳn balkon de mislukking omzetten in ge-
mĳmer. Palmen ruisten. Af en toe klonk het geluid van
vallende kokosnoten, stomdronken Zweden die tegen het
plaveisel sloegen. Een echt vakantiegevoel nestelde zich
in me, een glaasje ouzo deed de rest. Van gefrustreerd en
bozig werd ik mild en rozig. Tot een ĳselĳke schreeuw de
stilte verbrak.
Daar stond ze, vlak onder mĳn balkon, mĳn gedroomde

vakantieliefde. Ze huilde. Ik haastte me naar beneden. Nat
van drank en tranen omhelsde ze me, maar meer zoals een
drenkeling dat zou doen. Ze was Zweeds en kon haar
hotel niet vinden. Toevallig was de Zweedse wĳk vlakbĳ
en omdat toeval niet bestaat was het eerste hotel meteen
raak. Natuurlĳk moest ik mee naar boven en natuurlĳk
was ze, toch al schaars gekleed, meteen naakt.
Dit was mĳn kans, maar ik stond aan de grond genageld.

Het was een doorsnee hotelkamer, links en rechts een bed
en daartussenin een nachtkastje, maar verder was er niets

gewoons aan. Op het linker bed
lagen tientallen pasfotootjes van
kinderen, pubers zo te zien, en op
het nachtkastje ook allemaal foto’s,
sommige ingelĳst, van steeds dezelfde man en
hetzelfde kind en daarvoor, op een stoel, lag een
geopende koffer vol pillen. Ze nam een handvol en wilde
een beker water. Ze zag mĳn paniek. Ik sloeg de pillen uit
haar hand. Toen brak ze, ze huilde, ze jammerde haar
verhaal.
‘Die foto’s dat zĳn mĳn leerlingen. Ik ben lerares. Ik

houd van ze. Ik wil ze om me heen. Die man en dat kind
zĳn mĳn man en dochtertje. Ze zĳn deze winter bĳ een
verkeersongeluk om het leven gekomen. Hier op Rhodos
was ik gelukkig met ze, hier wil ik sterven. Jĳ moet me
helpen. Help me.’
Ze deed een nieuwe greep uit de koffer. Ik gaf haar

water. Ze klokte alles weg. Toen bedankte ze me, strekte
zich op het bed uit en viel in slaap.
Een van mĳn jeugdvrienden pleegde zelfmoord. Ik

begreep hem. Hĳ had de gave zich over te geven. Ik niet.
Twĳfelend ben ik verder door het leven gestruikeld.
Nu was ik hier en niet van plan haar te beletten te

sterven. Na een uur ben ik weggegaan. Die nacht heb ik
niet geslapen. Ik heb mĳn boeltje gepakt en ben
vertrokken, niet gevlucht.
Die dag stak een zomerstorm op. De bus waarin ik zat,

kwam in een dorp tot stilstand. In een vuilgrĳze stofwolk
trok een rouwstoet voorbĳ. Klaagvrouwen schreeuwden
het uit. Toch scheen de zon. Was het een teken? Was het
haar gelukt? Ik heb het nooit uitgezocht. Doden moet je
laten rusten. Ook als ze nog leven.

Erik Beenker


