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Was Scheltema 
wel  zo leuk?
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Marc van den Broek tegen Weert 
Schenk: ‘Ach jongen, journalistiek 
is wind in beweging houden.’

QR MEDE

Zie verder pagina 2

Oud-redacteur Marjolijn Uitzinger over de tijd na De Muur

‘Hoe langer in Berlijn, des te leuker’

‘Iedere dag van het jaar kun je hier iets 
nieuws ontdekken’, zegt Marjolijn Uit-
zinger, ‘en het jaar erop ook nog.’  Het 
gaat over Berlijn waar ze alweer een jaar 
of drie de meeste maanden van het jaar 
woont. 

Volgende week, in de avond van 9 no-
vember, is het twintig jaar geleden dat 
de Muur openbarstte, en vervolgens viel. 
Dat is de reden dat de uitgever NOS-cor-
respondent Margriet Brandsma vroeg een 
boek te schrijven over de periode ná de 
muur. En omdat Margriet te weinig tijd 
had om dat alleen te klaren, vroeg ze Mar-
jolijn Uitzinger  haar te helpen.

Aardig
Beide journalisten zijn verknocht aan de 

met veel historie beladen stad. Duitsland 
heeft Frankrijk verdrongen van de titel 
populairste land om de vakantie te vieren. 
Het is er goedkoop, de glazen en borden 
worden altijd tot de rand gevuld, en de 
mensen zijn er aardig, veel aardiger dan 
in Nederland. 

Collega Philip Remarque - Moskou, 
Berlijn, Den Haag en nu Washington - laat 

noteren: ‘Ik mis Berlijn. 
Duitsland heeft me meer 
verrast dan de VS.’ 

Die zien we dus niet 
meer terug in Amster-
dam.

Oog in oog met het 
nieuwe Duitsland, de on-
dertitel, heeft te maken 
met de veelkleurigheid 
in beeld en opvattingen, 
signaleert Marjolijn. ‘De 
toeristen kunnen wel 
denken dat hier allemaal 
bijna niks kost, maar de 
werkelijkheid ziet er an-
ders uit. De stad verou-
dert en verarmt. Berlijn 
telt tienduizend miljo-
nairs maar heeft meer sociale uitkeringen 
dan welke Duitse stad ook.  Wie denkt dat 
West-Berlijn welvarend is en Oost-Berlijn 
verpaupert, heeft het mis: de armste wij-
ken vind je in West-Berlijn.’

Voormalige DDR
Verder kijken dan de meeste toeristen 

doen, levert heel andere beelden op. Ber-

lijn is populair. Maar wie neemt de moeite 
elders rond te kijken, bijvoorbeeld in de 
voormalige DDR? Daar hoor je geen Ne-
derlands. Met de wegen en de huizen is 
niets (meer) mis da drüben. Maar hoe 
gaat het met de mensen sinds de Wende 
van 1989?

Voor de jongere lezers: Marjolijn 
Uitzinger zat in het beroemde 
eerste klasje van de School voor 
de Journalistiek. Zij was rond 1970 
de eerste politieke redacteur bij de 
Volkskrant. In 1974 ging ze naar Het 
Vrije Volk, werkte bij het ministerie 
van Volkshuisvesting en zij was 
veertien jaar lang de Stem van de 
AVRO op Radio 1. Tegenwoordig 
zit zij congressen en conferenties 
voor in Nederland.  Ze woont nu 
grotendeels in Berlijn en heeft 
samen met Margriet Brandsma een 
boek geschreven over het Berlijn na 
de Muur. 
Harry van Seumeren zocht haar op.

Marjolijn Uitzinger

Tien jaar 
Magazine
Het Volkskrant Magazine 
bestaat deze maand tien jaar. 
Reden voor een opgewekt 
feest in het gebouw van Trouw 
op 12 november, voor de hele 
redactie en de pensionado’s. 
Paul Brill vertelt in dit num-
mer van de Volksknar over de 
eerste paar jaar. De redactie 
zat toen in een buitenge-
woon fraai pand aan de He-
rengracht, verwijderd van de 
reguliere redactie. Brill: ‘In 
een misplaatste poging om de 
snelle jongen uit te hangen 
reed ik op een kek scootertje 
heen en weer tussen Wibaut-
straat en Herengracht.’
De discussie over de doel-
groep van het Magazine is nog 
niet afgelopen, merkt hij ook 
op. Pagina 3.
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Vervolg van Pagina 1 Marjolijn Uitzinger

Margriet en Marjolijn hebben veelvul-
dig rond gekeken in het Oosten, met veel 
mensen gepraat. Ook hier weer veel me-
ningen en uiteenlopende conclusies, maar 
het overheersende beeld is somber.  Mar-
jolijn: ‘Pas weer, de rector-magnificus 
van Leipzig. Haalt alles uit de kast om 
West-Duitse studenten binnen te halen: 
goede voorzieningen, goed onderwijs, 
goedkoop wonen. Maar ze komen niet. 
Oost-Duitse jongens en meisjes trekken 
na hun voltooide studie naar het westen 
om daar een (goedbetaalde) baan te zoe-
ken. Soms gaan ze al eerder, en studeren 
aan Westduitse universiteiten.’

Inwoners weg
Het aantal artsen in Oost-Duitsland daalt 
schrikbarend, vele en hoge subsidies sla-
gen er niet in industrieën en investeerders 
aan te trekken. Er zijn steden die na de 
Wende veertig procent van hun inwo-
ners hebben verloren. Het is een vicieuze 
cirkel. De ene negatieve ontwikkeling 
versterkt de andere. Veel oude mensen, 
alcoholproblemen - rechts doet van zich 
horen. 

Twee Duitslanden leefden veertig jaar 
naast elkaar, en nu al weer twintig jaar 

proberen ze één land te worden. Maar het 
doorgaans rijke West-Duitsland oefent 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht 
uit. Dat hebben andere Oost-Europese 
landen niet, zegt Marjolijn. ‘Die gingen 
als land de revolutie in en moeten als land 
nu verder zien te komen. En - de een beter 
dan de ander - dat lukt ze ook.’

Hans-Dietrich Genscher, in 1989 minis-
ter van Buitenlandse Zaken en ‘diploma-
tieke architect op de achtergrond’, is ech-
ter optimistisch over de manier waarop 
de hereniging zich ontwikkelt. Woont bij 
Bonn, houdt lezingen en voordrachten en 
is nog vaak in Berlijn, waar hij een vaste 
stek heeft in het Adlon Hotel met uitzicht 
op de Brandenburger Tor. En marge komt 
Ruud Lubbers ter sprake, en diens botsin-
gen met de toenmalige kanselier Helmut 
Kohl. ‘Het waren wel allebei christende-
mocraten, maar geen vrienden.’ 

‘Nog niet voltood’
Ruud Lubbers heeft vanuit zijn flat uit-

zicht op de Nieuwe Maas, de slagader van 
zijn vaderstad Rotterdam. De hereniging 
van de beide Duitslanden, zegt hij, is in 
twintig jaar nog niet voltooid. Hoe lang 
het nog gaat duren? ‘Ik denk wel dat het 
goed komt.’ 

De Nederlandse premier en Kohl botsten 
in 1989 en daarna flink met elkaar over 
de wijze waarop Kohl wilde omgaan met 
de inlijving van de DDR.  Over de exacte 
gang van zaken blijkt Lubbers soms wat 
minder herinnering in huis te hebben. 

Maar de echte clash kwam rond de op-
volging van Jacques Delors als voorzitter 
van de Europese Commissie. Lubbers was 
vast van plan dat te worden, doch Kohl 
was even vast van plan dat te weigeren. 
De Belg Wilfried Martens fungeerde als 
postillon d’amour. Maar Kohl beëindigde 
dat gesprek met de woorden: ‘Ach, der 
Ruud is überhaupt nicht Deutschfreund-
lich’, zo vertelt Lubbers. 

Hij voegt er direct een voorval aan toe. 
Een typisch Lubberiaanse anekdote. Lub-
bers’ vader was in 1942 opgepakt. Zijn 
vrouw, van Duitse afkomst, gaat naar het 
politiebureau in een poging hem los te 
krijgen. Maar haar werd te verstaan ge-
gegeven: Frau Lubbers, gehen Sie nach 
Hause, Ihr Mann ist überhaupt nicht 
Deutschfreundlich. 

‘Dat was het probleem en dat was ook 
voldoende argumentatie’, zegt Lubbers.  
‘En dat waren dus dezelfde woorden die 
Kohl drieënvijftig jaar later zei tegen 
Wilfried Martens.’

In voormalig West-Duitsland werd de 
periode 1933-1945 in het onderwijs en 
daarbuiten lange tijd doodgezwegen. Nu 

gebeurt dat opnieuw met de tweede Duit-
se dictatuur uit de vorige eeuw. Er is nooit 
systematisch onderzoek gedaan naar de 
betrokkenheid van ambtenaren, inclusief 
politie, naar hun betrokkenheid bij de ge-
heime dienst van de DDR, de Stasi. Ook 
leden van het parlement en hun medewer-
kers bleven buiten schot. Toch, zeggen 
Margriet en Marjolijn, is openbaarheid 
de enige oplossing om het Stasi-spook te 
verdrijven. 

Onderzoek
De volwassen manier om met de dicta-

tuur af te rekenen, is om zelf onderzoek 
doen naar de invloed van de Stasi op de 
grote instituties. Dat dit kan, bewijst de 
manier waarop het land nu omgaat met 
het Hitler-verleden, zeggen de auteurs.

Jan Boeles was van 2001 tot 2005 di-
plomaat en woordvoerder van de Neder-
landse ambassade in Berlijn. Jan is geble-
ven en doet nu in Immobilien. Zijn kijk 
op Berlijn is: de stad met meer theaters en 
musea dan regenachtige dagen. Ook zijn 
blik op de voormalige DDR is zonniger. 
De stad is misschien niet de voorpost van 
het Westen, maar Oost-Europa ziet Berlijn 
wel als zijn voorpost naar het Westen. 

Wie ook de lokroep van Berlijn niet kan 
weerstaan, wordt aangeraden de website 
www.boeles.com te raadplegen en  klik 
dan op het kopje Restaurants. Marjolijn 
en Jan hebben in aantal etablissementen 
voorgeproefd en hun oordeel mag er zijn, 
ervoer ook uw verslaggever.

Harry van Seumeren

Margriet Brandsma en Marjolijn Uitzinger: 
Na de Muur - Oog in oog met het nieuwe 
Duitsland; Balans; € 17,95.

Margriet Brandsma

Ruud Lubbers:
‘Ik denk dat het 
wel goed komt’
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Paul Brill kijkt terug op tien jaar zaterdags glossy bijvoegsel

Magazine hoort er nu gewoon bij
Het Magazine van de Volkskrant 
bestaat tien jaar. Dat wordt don-
derdag 12 november gevierd in 
het Trouw-gebouw aan de Wibaut-
straat. Paul Brill (vroeger redac-
teur De Groene Amsterdammer, 
vervolgens correspondent van de 
Volkskrant in Washington, daarna 
adjunct-hoofdredacteur, nu Bui-
tenland-commentator) was een 
van de grondleggers van het Ma-
gazine. Hoe kijkt hij terug?

door Han van Gessel
Paul Brill                  Foto de Volkskrant

‘IK sta er nu veel verder van af, maar 
ik heb het gevoel dat de doelgroe-
pendiscussie veel van haar scherp-

te heeft verloren. Ik heb in elk geval zelf 
niet het gevoel dat ik een misplaatste lezer 
van het Magazine ben, en ik word al tij-
den niet meer geplaagd door schuldgevoel 
als ik wel eens wat oversla omdat het me 
echt niet interesseert.’

 Paul Brill heeft in de beginperiode sa-
men met Wim de Jong leiding gegeven 
aan het Magazine. Geen makkelijke pe-
riode. Opboksen tegen vooroordelen, in-
spelen op nieuwe doelgroepen en azen op 
verrassende advertentie-inkomsten. Het 
was een flinke vleug sex, drugs en rock-
’n-roll. Nu ligt dat allemaal anders. Het is 
een populair lezersmagazine geworden.

Hoe is dat gekomen? 
‘Het probleem was dat velen ter re-

dactie in het begin ervan uitgingen dat 
het Magazine net zoiets als de krant zou 
worden, maar dan met mooiere plaatjes. 
Er ontbrak het besef dat een blad echt een 
ander ding is dan een krant. Trouwens 
ook bij een deel van de redacteuren die 
het Magazine gingen maken. Dat waren 
merendeels echte krantenbeesten. Zelf 
heb ik het ook met vallen en opstaan moe-
ten leren.

‘Anderzijds waren er mensen in het 
bedrijf die het Magazine toetsten aan de 
normen van de tijdschriftwereld en die 
niet zagen dat een magazine bij een krant 
toch weer iets anders is dan een op zich-
zelf staand blad. Het betekende dat we in 
het begin geregeld spitsroeden moesten 
lopen. En het heeft ook tot conflicten ge-
leid.’

En nu?
‘Het Magazine is een vanzelfsprekend 

onderdeel van de Volkskrant geworden. 
Dat heeft wel even geduurd, zij het vooral 
voor de redactie. Ironisch genoeg hebben 
de lezers het Magazine eerder omarmd 
dan een deel van de redactie.

‘Wat ik vooral sterk vind: de inter-
views, de fotoreportages, sommige ru-
brieken en columns. Het Magazine heeft 
in zijn opbouw ook een prettig ritme 
ontwikkeld. Wat ik jammer vind, is dat 
het Magazine zich vrijwel nooit waagt 
aan de grote, mooi geschreven buiten-
landse reportage.

’Wat was jouw rol in de ontstaansge-
schiedenis?

‘Ik geloof dat ik wel mag zeggen dat 
ik een initiërende rol heb gespeeld. Een 
aantal grote buitenlandse kranten onder-
scheidde zich destijds met interessante, 
mooi gemaakte magazines: El Pais, The 
Times, New York Times, Le Figaro, La Re-
pubblica, Suddeutsche Zeitung. Die waren 
overigens heel verschillend. The Times 
bijvoorbeeld richtte zich bijna volledig op 
glamour & lifestyle. Het magazine van El 
Pais voegde veel meer een extra journa-
listieke dimensie toe aan de krant. 

‘Ik heb toen als adjunct verscheidene 
kranten bezocht en op basis daarvan een 
rapport opgesteld voor de hoofdredac-
tie, dat vervolgens de basis is geworden 
voor het plan dat is ingediend bij de di-
rectie.

‘Makkelijk ging het allemaal niet op 
directieniveau. Het AD wilde ook een 
magazine en in het kader van verdelende 
rechtvaardigheid moest dat gelijktijdig op 
de markt worden gebracht. Bovendien had 
PCM nauwelijks ervaring met het werven 
van advertenties voor magazines. En als 
klap op de vuurpijl raakte het bedrijf in 
de ban van de collectieve internethype 
van de jaren negentig, het PIM-drama, 
waarbij tientallen miljoenen in de echo-
put zijn verdwenen, geld dat voor een 
deel is onttrokken aan de opstart van de 
magazines.’

Jullie moesten met het Magazine ver-
huizen naar een riant pand in Amster-
dam om het onderscheid te maken.

‘Ik herinner me nog goed dat de redactie-
chef van Figaro Magazine tegen me zei: 
je moet zorgen dat je zo ver mogelijk van 
de redactie af komt te zitten, anders word 
je binnen de kortste keren geannexeerd 
en dan wordt het niks met dat magazine. 
Fysiek zaten we in het begin redelijk ver 
weg: in een buitengewoon fraai pand aan 
de Herengracht.

‘In een misplaatste poging om de 
snelle jongen uit te hangen reed ik op 
een kek scootertje heen en weer tussen 
Wibautstraat en Herengracht. Gelukkig 
werd het ding al snel gestolen, maar dit 
terzijde. Vanwege de moeilijke gewen-
ning aan het Magazine was de afstand 
toch geen voordeel. Na verloop van tijd is 
er weer een onderkomen gevonden dicht 
bij de rest van de redactie.

‘Qua mentale afstand zie je een soort 
golfbeweging gedurende het tienjarig be-

Zie verder pagina 3

Afstand tot krant
bleek geen voordeel
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Vervolg van pagina 3 Paul Brill en het Magazine
staan. In mijn periode was het vaak nog 
zoeken naar het goede evenwicht. Onder 
Jan Tromp voer het Magazine veel meer 
in het kielzog van de krant. Daarna heeft 
Barbara van Beukering er weer meer een 
eigenstandig blad van gemaakt.’

Dat zal ongetwijfeld met de doelgroe-
pendiscussie te maken hebben gehad.

‘De discussie over de doelgroep of doel-
groepen van het Magazine: daar hebben 

we in de aanloopfase heel wat moeizame 
uren aan besteed. 

‘We zijn van start gegaan met het idee 
dat het Magazine vooral moest appelle-
ren aan lezersgroepen waarvan we wis-
ten dat die in de gewone krant niet altijd 
voldoende aan hun trekken kwamen. Dat 
waren inderdaad met name vrouwen en 
jongeren. Maar tegelijk moest het Maga-
zine de andere lezers niet afstoten. En je 
wilde dat het in kwalitatief opzicht en qua 

uitstraling paste bij de Volkskrant.’

En hoe kijk je daar nu tegenaan?
‘Het enige waaraan ik kan merken dat er 

toch nog wel een klein verschil in appre-
ciatie bestaat, is aan het leesgedrag van 
mijn oudste dochter. ‘Die leest het Maga-
zine echt met meer plezier dan, pakweg, 
de zaterdagrubriek van haar vader. 

‘Nou ja, ook daarmee valt te leven.’
Han van Gessel

Een journalisten-sociëteit. Die rol 
speelde café Scheltema aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal tientallen 
jaren, totdat de kranten uit de ‘Fleet 
Street’ van Amsterdam allemaal wa-
ren weggetrokken. 

Onlangs verscheen bij uitgeverij 
Bas Lubberhuizen Het Hoofd-
kwartier - Een eeuw café Schel-

tema, geschreven door Parool-redacteur 
Paul Arnoldussen en freelance journa-
list Ko van Geemert. Zij strooien met 
veel vermakelijke anekdotes en citaten 
om het verhaal van het honderdjarige 
café te vertellen. Scheltema groeide uit 
tot een bohémien-achtig trefpunt van 
schrijvers, kunstenaars en journalisten. 

Vooral redacteuren van Het Handels-
blad, De Telegraaf en Het Parool  wa-
ren er stevige stamgasten. Volkskrant-
redacteuren kwamen er nauwelijks. Zij 
vonden het veel te luidruchtig en hadden 
grote moeite met ‘het foute karakter van De Telegraaf’, zoals 
Martin Sommer schrijft in zijn biografie van Lücker (Krante-
beest, 1993). En een beetje erg elitair. 

Zij gingen na de avonddienst liever naar De Koningshut 
in de Spuistraat, ‘een onbeduidende kroeg, door de redactie 
broederlijk gedeeld met minder geletterden’ (Sommer).

Twee voormalige redactieleden vertellen over hun herinne-
ringen aan  Scheltema uit de tijd dat de Volkskrant nog aan de 
Nieuwezijds resideerde.

Bram Brakel (politieverslaggever) 
‘Ik was er zelden en de weinige keren dat ik er kwam, kon ik 

wel kotsen. Nogal wat journalisten die zichzelf geweldig von-
den en met stoere verhalen kwamen, zaten vaak op een mis-
selijke manier collega’s af  te kammen. 

‘Wanneer dan zo’n bekritiseerde collega Scheltema binnen-
stapte, werd hij uitgenodigd erbij te komen zitten en dan werd  
hij geprezen om zijn vakmanschap en bejubeld om de kwali-
teit van zijn artikelen. Van die huichelaarsmentaliteit werd ik 
kotsmisselijk.

‘Ook waren er gasten die vol trots vertelden dat ze opnieuw 
waren aangehouden voor rijden onder invloed. En ook klanten 
die uitkraamden dat ze kanjers in hun vak waren en vonden 
dat een politieverslaggevertje zich eigenlijk geen journalist 

mocht noemen. Ik had niet zo‘n hoge pet 
op van de mentaliteit van een flink aantal 
collega-journalisten.

‘Nee, Scheltema was mijn etablisse-
ment niet. Het enige café waar ik (zel-
den) kwam, was De Koningshut in de 
Spuistraat. Daar kwamen - naast colle-
ga‘s - ook stukadoors, schilders, juristen, 
modegasten zoals Max Heymans, en bij-
voorbeeld kantoorbedienden. Een kroeg 
waar standsverschil niet voorkwam en 
het altijd gezellig was.’

Victor Lebesque (stadsverslaggever)
‘Ik kwam wel bij Scheltema, tamelijk 

vaak zelfs. Dat kwam doordat ik dik be-
vriend was met drie Limburgse vrouwe-
lijke collega’s: Yvonne Laudy, Lia van 
Nuis en Ineke Jungschleger. De eerste 
twee werkten bij De Telegraaf (bij Henk 
van der Meijden) en die gingen dus wel 
naar Scheltema. Ineke en ik gingen mee.

 ‘We gingen er vaak eten, lever met spekjes, gebakken aard-
appelen en appelmoes. Als je op kamers woonde en aanneme-
lijk kon maken dat je tot na 18.00 uur had gewerkt, mocht je 
van hoofdredacteur Joop Lücker een maaltijd declareren. De 
winkels waren immers al dicht en je kon geen boodschappen 
meer doen.

 ‘En vóór mijn tijd had je Jan Lamers, die chef Stad was en 
prachtige stukjes schreef over zittingen van de politierechter, 
gebundeld in Op het matje (1959). Hij was een zware alco-
holist, die ‘s morgens zijn eerste borrel naar binnen hees met 
gebruikmaking van een grote rode zakdoek om zijn nek als 
hefinstrument. Hij kon een glas niet gewoon heffen vanwege 
het trillen van zijn handen. 

‘Jan Heinemans, die werkte onder Lamers, moest op bevel 
van Lücker zijn chef vaak uit de kroeg gaan halen. Toen die 
een keer weigerde naar de redactie te komen, werd hij door 
Lücker op staande voet ontslagen. 

‘Tegenwoordig kom ik twee keer per jaar bij Scheltema. 
Daar hebben we dan reünie van mijn oude studentendispuut. 
Echte oude knarren. We zijn nog maar met een mannetje of 
achttien over, van wie er hooguit een stuk of acht naar die 
reünies (kunnen) komen. Ik kom er Willem Ellenbroek nog 
weleens tegen. Maar verder komen er volgens mij nog nauwe-
lijks journalisten.’

Han van Gessel

Liever De Koningshut dan Scheltema


