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Pieter Broertjes (juli 1984): ‘Let op, ik 
schop het nog heel ver hier.’

Dag van de Arbeid, 1 mei 2002.
Pieter Broertjes: ‘Als jullie me kwijt 
willen, moet je PvdA stemmen.’ 
Broertjes staatssecretaris?
Pieter: ‘Daar doe ik het niet voor. Ik 
ben hier toch ook geen adjunct?’

Arno Haijtema
gaat literair
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Pieter Broertjes op 27 januari 2010 bij de presentatie van het boek met verzamelde columns van 
Jan Blokker. Naast hem Birgit Donker, toen nog hoofdredacteur van NRC Handelsblad.

Foto Wim Ruigrok

Pieter: altijd kwajongen gebleven
Pieter Broertjes stapt per 1 juli  op als 
hoofdredacteur van de Volkskrant. Na een 
bewogen loopbaan bij de krant. Nog even 
afkicken als In/Uit-manager.

door Nico Goebert

IK ZIE ze nóg zitten in dat kamertje 
op de Wibautstraat: de pas aangetre-
den hoofdredacteur Pieter Broertjes 

en zijn adjunct Jan Tromp. Rode konen, 
laaiend enthousiast. ‘We hebben groot 
nieuws’, zei Pieter tot zijn chef Econo-
mie. ‘We gaan Dagbladunie overnemen.’

Het is een wrede speling van het lot dat 
er een rechte lijn valt te ontwaren tussen 
die overname en de daarbij behorende 
schuldenberg van driekwart miljard euro 
waarmee  PCM werd opgezadeld, en de 
komst van de Belg en het niet zo onver-
wachte vertrek van Pieter vijftien jaar 
later. 

Vijftien jaar geleden was er nog geen 
enkele reden tot somberheid. Pieter had 
zich als kroonprins van Lockefeer en als 
adjunct terdege kunnen voorbereiden op 
de commandowisseling en kwam besla-
gen ten ijs. Het werd weer spannend op 
de redactie.

Binnen de kortste keren lag er een tien-
puntenplan, dat afrekende met tal van 
vastgeroeste journalistieke zeden en ge-
bruiken. De ramen gingen open. De jour-
nalistieke agenda werd breder, jongere 
collega’s kregen kansen op verantwoor-
delijke posities en vakbroeders die al ja-
ren dezelfde winkel beheerden, verkasten 
naar andere plekken op de redactie, vaak 
tot opluchting van hun naaste collega’s 
en de lezer.

Na een wat krampachtige start groeide 

Pieter verbazingwekkend snel uit tot de 
natuurlijke leider van de redactie. Maar 
hij bleef een van ons, benaderbaar, mak-
kelijk te provoceren, doorgaans opge-
wekt en open. Een prettig mens kortom. 
En in zijn lange periode als hoofdredac-
teur is hij erin geslaagd iets van een re-
bel, van een kwajongen te behouden. 

Hoe vaak is het niet voorgekomen dat 
de feestelijke bijeenkomst van een jubi-
laris of een ander type, die om wat voor 
reden dan ook in het zonnetje moest wor-
den gezet, grondig werd bedorven omdat 
Pieter bedacht dat het moment gekomen 
was om wat misverstanden uit de wereld 
te helpen. ‘Je kunt hem beter hebben 
op je begrafenis dan op je feest’, is een 
opmerking waarin heel wat knarren zich 
zullen herkennen.

Onverminderd succes
De eerste helft van het bewind van 

Pieter was de beste. Weliswaar werd 
het oplagerecord onder Lockefeer nooit 
meer overtroffen, maar de krant bleef 
een onverminderd commercieel succes. 
Het geld klotste tegen de plinten en tot 
in deze eeuw was de zaterdagkrant een 
ware flappentap.

De oplage op zaterdag lag comfortabel 
ruim boven de 400 duizend kranten en 
regelmatig moesten advertentiepagina’s 
worden geweigerd, omdat de krant de 

maximale omvang van 156 pagina’s had 
bereikt.

Maar ook in deze periode liet Pieter zich 
regelmatig gaan in zijn ongedurigheid, 
impulsiviteit of - zo u wilt - kwajongens-
streken. 

Kroonprins
Ik herinner mij nog de viering van het 

75-jarig jubileum van de krant in Utrecht 
met  prins Pils en kardinaal Simonis als 
eregasten. Pieter weigerde aanvankelijk 
de usual suspects in de vorm van redac-
tiechefs en de redactieraad op de (beperk-
te) uitnodigingslijst te zetten, maar had 
een eigen afvaardiging bedacht, voor-
namelijk redacteuren van wie verwacht 
mocht worden dat zij de kroonprins met 
twee woorden zouden aanspreken. 

De altijd alerte rubriek Mede turfde 
nauwgezet de uitverkorenen en kwam tot 
de conclusie dat er geen enkele vrouw 
voorkwam op de Lijst van Broertjes. Het 
onverschrokken staaltje onderzoeksjour-
nalistiek mondde uit in een bezoek van 
een damesdelegatie onder leiding van 
Xandra van Gelder aan de hoofdredac-
teur, die het plan meteen liet vallen. In 
Utrecht waren, zoals vanouds, de redac-
tieraad en de chefs van de partij.

Vanaf zijn aantreden was duidelijk dat 
de krant moest worden vernieuwd. De 

Benaderbaar, open, 
doorgaans opgewekt
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‘Dat boek was een oud plan. Toen 
ik wegging uit Den Haag, had 
ik met Hans Wansink afgespro-

ken dat we een Handboek Politiek zouden 
maken, iets gewichtigs, een soort naslag-
werk voor in de kast, dat lang mee moest 
kunnen. Na wat leuren bij uitgevers kwam 
er een aangepast plan uit rollen, een boek 
bedoeld voor de verkiezingen van 2011. 
Daar begonnen we in januari op ons dooie 
akkertje aan; het hoefde pas in september 
af te zijn.

‘Maar toen viel het kabinet. Hans en ik 
hebben ons toen even kwaad gemaakt en 
het boek in een paar weken getikt om het 
vóór de vervroegde Kamerverkiezingen 
uit te kunnen brengen. Dat is gelukt! Het 
is daardoor wel een ander soort boek ge-
worden, toegesneden op de komende ver-
kiezingen, het gaat heel erg over het nu 
- en waar het mis is gegaan tussen kiezers 
en gekozenen en waar het volgens ons 
heen zou moeten gaan.’

Hoe komt het dat je vanuit Suriname 
toch aan een boek over Nederlandse 
politiek hebt kunnen werken?

‘Zo gek is het niet om iets vanuit Suri-
name te schrijven. Met internet en satel-
liet-tv is alles op de voet te volgen - glo-
bal village & zo. En ik ben uit Den Haag 
vertrokken met een adressenboekje vol 
e-mail-adressen en telefoonnummers van 
het halve Binnenhof. Ik heb me opgeslo-
ten in mijn werkkamer en heb rustig door-
getikt.

‘Ondertussen volgde ik via You Tube en 
www.politiek.nl de Kamerdebatten. Ik wis-
selde via twitter nieuwtjes uit en ik ver-
nam daar het laatste nieuws het eerst. Ik 
raadpleegde bronnen via e-mail, ik las de 
kranten online en ik spitte het Volkskrant-
archief door (citeerde vooral veel uit eigen 
werk…). Ik dubbelcheckte op Google, en 
via Skype belde ik deze of gene voor een 
frisse kijk op de zaken. 

‘Ik kan het iedereen aanraden om vanuit 
een fijn, ver land een boek te schrijven!’

Sinds wanneer ben je terug naar Suri-
name en waarom? 

Sheila Sitalsing en Hans Wansink 
hebben samen een boek geschreven over 
de Nederlandse politiek, toegespitst op 
de komende verkiezingen. Ze concluderen 
dat Nederland gebukt gaat onder een 
krakkemikkig bestel. Iedereen die écht wil 
weten waar hij op stemt, kan niet zonder 
‘De kiezer heeft altijd gelijk’ (Nieuw Am-
sterdam, € 16,95).
Hans Wansink (1954) werkt in Den Haag. 
Sheila Sitalsing (1968) was tot voor een 
jaar chef Economie en politiek redacteur 
van de Volkskrant. Intussen woont zij 
weer in Suriname en zij maakte daar het 
boek af. Jacques de Jong legde haar 
enkele vragen voor.

‘Ik ben in mei 2009 naar Suriname ver-
trokken met mijn gezin. We zitten hier nu 
een jaar.’ 

Waarom weg? 
‘Getrouwd met een Surinamer, zelf hier 

geboren uit een Surinaamse vader en Hol-
landse moeder. Ik heb er als (heel) klein 
meisje gewoond - dan speelt het idee van 
‘ooit’ teruggaan altijd op de achtergrond. 
Nederland is en blijft toch een beetje 
je gastland, al woonden we er allebei al 
honderd jaar. Ze blijven je ook allochtoon 
noemen, heel irritant.

‘Een tijdje Suriname was eigenlijk iets 
voor later, maar toen vertrokken plots al-
lemaal Surinaamse kennissen en vrienden 
naar Suriname, mijn zuster ging erheen 
met mijn lievelingsnichtjes, het broertje 
van mijn man Mario ging, zijn moeder 
(die in Suriname woont) ging een beetje 
kwakkelen, ik werd zwanger van mijn 
tweede kind. 

‘En toen dachten we: weet je wat, we 
gaan gewoon nu. Anders zitten de kinde-
ren straks in Nederland op school en zijn 
ze niet meer overplantbaar, en stel je voor 
dat we over tien jaar spijt hebben dat we 
het nooit eerder hebben gedaan.

‘Dus hebben we heel snel een knoop 
doorgehakt, en een paar maanden later 
stonden we op vliegveld Zanderij.’

Bevalt het?
‘Het bevalt uitstekend. De ruimte, het 

wooncomfort, de wilde natuur, de vele 
naaste familieleden om ons heen, het ge-

‘Wonen in een land 

waar niets 

normaal functioneert’
voel dat je echt ‘het verschil kunt maken’ 
in een land waar veel achterstelling en 
armoede heersen. Het heeft iets opwin-
dends om in een land te wonen dat kolos-
sale problemen kent, waar niets normaal 
functioneert, waar mensen van een hand-
vol Surinaamse dollars per dag weten te 
overleven zonder daar al te veel over te 
zeuren.

 ‘Het gedoe in Nederland, de luxekwes-
ties waar mensen zich ongelooflijk druk 
over maken, de aangeharktheid van Ne-
derland (en dan toch klagen!): we moeten 
er vaak ontzettend om lachen als we naar 
het Nederlandse nieuws kijken.’

Wat doe je zoal?
‘Intussen doe ik allerlei nuttige klusjes. 

Ik heb gewerkt voor een hulporganisatie, 
die internationale hulpfondsen verdeelt 
voor malaria- en aidsbestrijding (vooral 
aids is hier een groot en groeiend pro-
bleem). Ik schrijf heel af en toe iets voor 
de Volkskrant (als ik tijd heb ;-)). Ik doe 
de pr voor het mijnbouwbedrijf van mijn 
zwager.

‘Sinds afgelopen maand ben ik voor een 
paar dagen per week verbonden aan het 
kindermuseum Villa Zapakara waarvoor 
ik de perscontacten verzorg en ik geef er 
rondleidingen voor schoolklassen. Dat is 
geweldig leuk, want zo’n uitje naar een 
kindermuseum is voor heel veel kinderen 
(en hun ouders!) een ongekende luxe. Ik 
geef tekstadvies aan bedrijven die hun 
websites willen oppoetsen. En de afgelo-
pen maanden ben ik dus heel druk geweest 
met het schrijven van het boek.’

Kom je nog terug naar Nederland?
‘We zijn hier niet voor altijd, denk ik. 

Daarvoor is de samenleving hier te klein. 
We komen vast wel een keer terug - of 
gaan ergens anders heen - maar nu de 
kindjes klein zijn, is het heerlijk.

‘Ik heb het afgelopen jaar lekker veel 
met de baby getut. Dat heb ik met mijn 
eerste nooit zoveel kunnen doen, want 
toen ik die kreeg, was ik chef Economie 
bij de krant. Dus dit intensieve babygedoe 
was voor mij een heel nieuwe ervaring.’

Sheila Sitalsing
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Waar lag de oorsprong van je idee?
‘Achter de twaalfdelige encyclopedie in 

de boekenkast van mijn ouders. Daar lag 
het dagboek van grootvader Haijte over 
zijn reis in 1933 naar Italië. Met foto’s, in-
gekleurde ansichtkaarten, hotelrekeningen, 
het toegangsbiljet voor de Fascistische 
tentoonstelling en notities. 

‘Op een van de foto’s is een Italiaans 
jongetje te zien dat met een sandwichbord 
reclame maakt voor Rogmo, het metaal-
poetsmiddel dat Haijte als kruidenier in 
Alkmaar zelf had ontwikkeld en dat plaat-
selijk, maar zeker niet in Italië, te koop 
was. 

‘Al dat materiaal heeft me jarenlang ge-
fascineerd. Mijn grootvader leek me een 
avontuurlijk man, niet bang om te bluffen.’

Je hebt gekozen voor de titel De vader-
moordenaar. Dat klinkt hard, maar dui-
delijk is dat die - figuurlijk - slaat op de 
verwijdering die ontstond tussen jouw 
opa en diens vader. Of zit er ook iets in 
van vadermoordenaar in de betekenis 
van gesteven boordje als symbool voor 
het streng gereformeerde milieu waar-
in zij in die tijd leefden? 

‘Voor mij gaat het boek over het, vaak 
vergeefse, pogen los te breken uit een be-
nauwende cultuur. Met het hooggesloten 
boord als kenmerk Wie daarbij gehinderd 
wordt, bijvoorbeeld door gereformeerde 
conventies of door een strenge, arrogante 
vader, moet overdrachtelijk vadermoord 
plegen, afrekenen met die representant 
van het verleden. 

‘Haijtes geldingsdrang als ondernemer is 
ook een - bedekte - vorm van vadermoord: 
hij wil uitwissen wat de vader de zoon 
met zijn geringschatting heeft aangedaan. 
Later in het boek vindt er eigenlijk nog 
een vadermoord plaats, door zoon Pieter. 
Dat begrijp je als je het boek leest.’

Had je altijd al een roman willen schrij-
ven? Sinds wanneer?

‘Al sinds ik naar de School voor de Jour-

nalistiek ging, in 1978, wilde ik een ro-
man schrijven. De grote verrassing bij het 
schrijfproces is geweest dat het, anders 
dan ik als student dacht, niet zozeer een 
kwestie is van inspiratie ‘hebben’, maar 
van discipline bewaken. En dan niet om 
elke avond naar je werkkamer te gaan (dat 
ging vanzelf) maar vooral: op tijd weer 
stoppen. 

‘Maximaal twee uur per dag schreef ik, 
zodat er ook tijd overbleef voor een nor-
maal sociaal leven, en ik niet uitgeput 
raakte. Ik moest de volgende ochtend na-
tuurlijk gewoon weer aan de slag voor de 
krant. Ik vertrouwde op mijn schrijftalent, 
en de rest ging, langzaam maar zeker, 
vanzelf. Minimaal tweehonderd woorden 
per dag, meer naar het einde, toen ik de 
toon had gevonden, soms wel duizend.

‘Andere verrassing: het verhaal kwam 
vanzelf. Geen schema, alleen maar een 
paar ijkpunten die mij essentieel leken: 
de vier reizen die de kern van het boek 
vormen (naar Berlijn, Italië, Frankrijk 
en Zweden), de tegenslag uit zijn jeugd 
(gezakt als onderwijzer in het Friese Wor-
kum) en zijn tamelijk vroege dood.’

Waar lagen je inspiratiebronnen? Je fa-
milie, Geert Mak over Jolwerd, Judith 
Koelemeijer over Maria Zachea?

‘In het begin, drie jaar geleden, heb ik 
gepraat met Judith Koelemeijer. Zij heeft 
me gestimuleerd door te gaan. Aanvan-
kelijk had ik wel twijfel over de mogelijk-
heden een heel boek te wijden aan een 
‘kleine’ kruidenier als Haijte.

‘Ik kreeg in die tijd veel documenten 
van familieleden. Dat hielp natuurlijk 
ook. Al dat materiaal heb ik geabsorbeerd, 
en vervolgens weer van me afgeduwd. Ik 
ontdekte dat ik het verhaal van Haijte en 
van de jaren waarin De vadermoordenaar 
speelt (het interbellum) beter kon vertel-
len als ik mezelf vrijheid van schrijven 
gunde. 

‘Overigens heb ik de research over Neder-
land in het interbellum wel verwerkt. Het 
beeld van die tijd is zo getrouw mogelijk. 

‘Een van mijn belangrijkste literaire in-

spiratiebronnen is Mark Twain. Zo mee-
slepend als die Tom Sawyer en Huckle-
berry Finn kon schrijven, zo komisch en 
ontroerend, vrij en tijdloos. Dat is mijn 
ideaal.’

Is het nu fictie of non-fictie? Je leest het 
als een sleutelroman.

‘Het is fictie, geïnspireerd op ware ge-
beurtenissen en personen. De reizen zijn 
echt, sterf- en geboortedata kloppen en 
ook de meeste personages (niet alle!) heb-
ben bestaan. Haijtes jongste zoon Anne 
(1922-1999) was mijn vader. Het karak-
ter van de hoofdpersonen komt soms wel, 
soms niet overeen met hoe ze waren. Hoe-
wel elke karakterisering uiteraard discu-
tabel is. 

‘Ik wilde er beslist geen ‘echtheidslabel’ 
op plakken, omdat de psychologie míjn 
psychologie is, omdat ik er naar hartenlust 
op los heb geïnterpreteerd en talrijke situ-

Arno Haijtema (1959) heeft een prachtig boek geschreven 
over zijn grootvader Haijte Haijtema: De vadermoordenaar 
(Atlas; € 19,90). 
In de mooie traditie van Geert Mak (‘Hoe God verdween uit 
Jorwerd’, over het verdwijnen van de middenstand in een Fries 
dorp) en Judith Koelemeijer (‘Het zwijgen van Maria Zachea’, 
over de geschiedenis van haar hoveniersfamilie in de Zaan-
streek).
Het boek beschrijft in een sterk inleefbare, literaire stijl de 
levensloop van zijn opa. Eerst een boerenzoon in Workum, 
daarna uitgevlogen naar Alkmaar om een kruidenierswinkel 

van de grond af op te bouwen, om aan het eind van zijn leven 
(hij overleed in 1953) te merken dat de tijden definitief veran-
derden. Geen gezellige praatjes meer bij de kruidenier, maar 
winkelen bij de supermarkt. Einde Friesche Winkel aan de 
Langestraat in Alkmaar.
Tussen al die belevenissen door rijst onweerstaanbaar het 
beeld op van de jaren die generaties hebben getekend: de 
armoede rond 1900, de kansen van kinderen op het boeren-
land, de crisis in de jaren dertig, de oorlogsjaren, de jaren van 
wederopbouw. Kleinzoon Arno beschrijft zijn familiegeschiede-
nis van die jaren, in al zijn dimensies.

Arno Haijtema publiceert roman over zijn voorvaderen:

‘Het verhaal kwam vanzelf’

door Han van Gessel

Arno Haijtema
Foto Marion Portegies

Zie verder pagina 4
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aties heb verzonnen om het verhaal vaart 
en de personages kleur te geven. Elke dag 
wekte ik het personage dat ik zelf had be-
dacht, tot leven. Tot het boek klaar was. 

‘Over Haijtes belevenissen in Berlijn in 
1927 is nauwelijks meer bekend dan dát 
hij daar geweest is. De blonde schoonheid 
die zijn hart daar op hol brengt, zou kun-
nen hebben bestaan, maar ik heb er geen 
enkele aanwijzing voor (hoe heerlijk was 
het om zo on-journalistiek te schrijven!) 
dat ze daar, of later in Rome, Haijtes va-
dermoordenaar werkelijk nog heviger deed 
knellen dan die gewoonlijk al deed. 

‘Juist bij het ontbreken van feitelijke in-
formatie ontdekte ik hoe bevrijdend het 
is om je verbeelding aan te spreken. Het 
was dus een positief besluit om afscheid 
te nemen van de non-fictie, geenszins uit 
nood geboren.’

En wat vindt (of vond) jouw familie 
daarvan? 

‘De meesten zijn nog aan het lezen. Mijn 
zus, vernoemd naar Haijtes echtgenote 
Marie, was enorm enthousiast en bij vla-
gen ontroerd. Ik krijg briefjes van trotse 
ooms en tantes. Vooralsnog geen verwij-
ten betreffende grootvadermoord. Hopen 
dat het zo blijft.’

Waar vond of kreeg je je bronnen? 

Foto‘s, brieven, gesprekken, persoon-
lijk onderzoek, archieven?

‘Ik heb enkele familieleden geïnter-
viewd. Verder ben ik behalve naar Italië 
naar de Dordogne geweest voor research, 
heel veel naar Workum, naar de roots van 
Haijte, en naar het achief van Albert Heijn 
in Zaandam. En ik heb veel gespeurd in 
online-archieven. 

‘De weersomstandigheden van elke dag 
in het boek heb ik opgezocht in de archie-
ven van het KNMI.  Als ik vond dat een 
bepaalde gebeurtenis moest plaatsvinden 
op bijvoorbeeld 10 juni 1913, zocht ik 
het daarbij behorende weer altijd op. Zo 
schiep ik mijn eigen werkelijkheid.

‘Bij het schrijven maakte ik vaak gebruik 
van foto’s die zich voor mijn geestesoog 
vormden. Dat beeldende vind je hopelijk 
terug in het boek.’

Je bent ooit uitverkoren - met Steffie 
Kouters en Frank van Zijl - tot de beste 
drie kandidaten voor een CAO-plek 
voor jonge journalisten. Te midden van 
honderden gegadigden. Hoe heb je dat 
beleefd? 

‘Ik vond het en vind het nog heel eervol. 
Ik was enorm onzeker, nog steeds eigen-
lijk. Bij elk verhaal dat ik inlever, denk ik 
nog wel even: nu val ik door de mand. En 

op de 25ste van elke maand denk ik: ze 
zijn er tóch weer in getrapt!’

Hoe heb je je komst bij de Volkskrant 
ervaren? In welke opeenvolgende func-
ties?

‘Ik hoopte destijds, 26 jaar geleden, ei-
genlijk stilletjes muzikant te kunnen wor-
den, dus ik was in het begin nog niet eens 
zo enthousiast. Dat is met de jaren geko-
men. Ik heb bijna vijf jaar in Den Haag 
gewerkt (stad en Binnenhof), daarna acht 
jaar bij Kunst, veel geleerd van Willem 
Ellenbroek en veel opgestoken van de 
collega’s daar. Veel avonturen beleefd,  
in Nederland en ver erbuiten. Daarna vijf 
jaar chef Foto. En nu ben ik coördinator 
van katern 2, sinds het jammerlijke ver-
trek van Nicoline Baartman.’  

Hier ligt nu je debuut. Nog een plan 
voor een nieuwe roman?

‘Na de zomer begin ik aan een nieuwe 
roman. Ik ga dan, in elk geval voor een 
periode van zo’n twee jaar, een dag per 
week minder werken voor de krant. De 
literatuur heeft me echt  in de ban. Wat 
geenszins wil zeggen dat mijn liefde voor 
de journalistiek is gedoofd. Maar zo’n sta-
pel romans op de voorste rij van de boek-
handel te zien, is toch echt kicken. Bijna 
alsof de plaat van je band in de schappen 
ligt.’         

Han van Gessel

gouden regel is dat vernieuwing een 
voortdurend proces is, dat geleidelijk en 
met kleine stapjes dient te gebeuren, zo-
dat de lezer er niets van merkt. Dat ver-
eist voortdurend en moeizaam peuteren 
en kommaneuken. Daar heeft Pieter niet 
zo veel mee of om hem zelf te citeren: 
‘Daar ben ik niet van.’

Pieter is  meer van het stoutmoedige 
initiatief, het Grote Gebaar, het Master-
plan. En dus vielen de vernieuwingsplan-
nen in snel tempo over elkaar heen. Het 
afmaken van een plan tot achter de kom-
ma of tot in de puntjes ging hem vaak te 
langzaam. Het was hem te moeizaam en 
vooral te weinig spectaculair. Liever dan 
maar weer een nieuw plan.

Vlucht naar voren 
De vlucht naar voren werd in de loop 

der jaren een steeds vaker terugkerend 
nummer op het repertoire van de hoofd-
redactie. Kijk in de vuilnisbakken naast 
de fietsenstalling van de Wibautstraat en 
je vindt er de restanten van Hart en Ziel, 
de driekaternenkrant, het Economie-
katern en andere gesneuvelde, grootse 
plannen.

Maar mislukkingen horen bij vernieu-
wing, en het is Pieter niet aan te wrijven 

dat hij het antwoord op de uitdaging van 
internet en al wat dies meer zij, niet heeft 
gevonden. Dat heeft niemand tot nu toe. 
Hoogstens kan hem worden verweten dat 
hij de uittocht van lezers niet heeft afge-
remd door de krant ideologisch op koers 
te houden. Hij heeft lijdzaam toegezien 
hoe een lid van de hoofdredactie jaren-
lang de oorlogen van Bush te vuur en te 
zwaard verdedigde.

Ernstiger nog is de openlijke verdeeld-
heid van de redactie over wat kortweg 
als het integratievraagstuk kan worden 
aangeduid.De hoofdredacteur heeft er in 
de jaren na 2002 voor gekozen geen par-
tij te kiezen in de verbale strijd binnen de 
redactie tussen de verlichtingsfundi’s en 
de multicultisupporters. 

Dat de hysterica van de Karpaten, Nau-
sicaa Marbe, groteske onzin mag uitkra-
men in haar column op de Opiniepagina 
is tot daaraan toe. Zoals gezegd: het is 
een column. 

Maar dat de Haagse redactie elk boer-
tje van Wilders prominent in de krant 
brengt, zullen weinig lezers begrijpen. 

Er staat geen gedoodverfde opvolger 
klaar. Pieter heeft in de loop der jaren 
vele adjuncts versleten, maar niemand 
heeft zich de status van kroonprins kun-
nen toe-eigenen. Ze zijn zelf afgehaakt 
of weggewerkt. Meestal naar de VS, het 
Siberië van de Volkskrant, hoewel de ba-
rak van Jan Tromp aan het Central Park 
er best mocht wezen.

Loyaal
De Belg vroeg Pieter een jaar geleden 

aan te blijven om de overgang naar ta-
bloid en de sanering van de redacatie 
mogelijk te maken. Want niemad geniet 
zo’n groot vertrouwen op de redactie 
als hij. Die klussen heeft hij, loyaal als 
immer, geklaard en dus is het tijd om te 
vertrekken.

Vrijwillig, zegt hij. Maar het uitblijven 
van een verzoek om te blijven, staat in 
dit soort gevallen gelijk aan een bevel 
om te vertrekken.

Nico Goebert
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Pieter Broertjes bij Pauw & Witteman om zijn 
afscheid toe te lichten.           Foto Jacques de Jong


