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QR MEDE
15 mei 2002, verkiezingsavond.
De uitslag van de schaduwverkiezin-
gen op de redactie - grote winst voor 
de SP - slaat de hoofdredacteur met 
stomheid. 
Broertjes: ‘Extreem linkse club hier. 
Wat heeft die Marijnissen dat ik niet 
heb?’
Een uur later voorspellen de eerste 
officiële peilingen 47 zetels voor het 
CDA. Broertjes: ‘47 zetels? Wat is er 
gebeurd? Ik kan jullie ook geen mo-
ment alleen laten.’

CORRESPONDENTEN IN HET ZONNETJE

Zie verder pagina 3

Op initiatief van pensionado/fotograaf Wim Ruigrok werden vo-
rige week donderdag de buitenlandse correspondenten letterlijk 
in het zonnetje gezet voor de deur van het café onder de krant. 
Ze dronken een borrel samen met de collega’s van de bureaure-
dacties, plus een aantal ouwe knarren. Die staan er ook tussen. 

In de groep ook de nieuwe hoofdredacteur, Philip Remarque, links 
achterin met roze stropdas. Wie voor de foto belangstelling heeft, 
kan bij Wim Ruigrok een exemplaar nabestellen Even bij Wim 
melden wie je bent en op welke plek je staat. 
E-mail: wimruigrok@xs4all.nl

Kogel in Michel Maas: Thailand betaalt
‘Na de vakantie gaat de kogel er-

uit,’ meldt correspondent Michel 
Maas droogjes, met vrouw Yu-

livia enzoontje Hugo over uit Indonesië 
voor enkele weken vakantie, en voor de 
‘correspondentendagen’ van de Volks-
krant. Hij liep drie weken tevoren het pro-
jectiel op tijdens de rellen in Bangkok tus-
sen Roodhemden en het Thaise leger. 

Het was een kogel uit een M-16 ‘en die 
zijn ervoor gemaakt om door het lichaam 
te zigzaggen’. Het projectiel kwam achter 
in zijn rechterschouder, maar zijn zij ter 

hoogte van het middel ziet nog bont en 
blauw. Met waardering vertelt hij dat de 
Thaise regering heeft aangeboden al zijn 
kosten te vergoeden.

‘Het leger begon meteen gericht te 
schieten, terwijl de demonstranten niet 
méér gebruikten dan een simpel soort 
molotov-cocktails van blikjes Red Bull.’ 
Michel kon zijn verhaal meteen voor de 
Nederlandse radio kwijt: terwijl hij met 
de menigte mee vluchtte, liep hij met zijn 
mobiel in de hand. In Nederland was zo 
te horen hoe hij werd getroffen. ‘Wat is er 
aan de hand, Michel?’ riep de presentator 
geschrokken.

‘I’m hit’, waarschuwde Michel al hol-
lend enkele Roodhemden. Die zetten hem 
op een brommer en reden in razende vaart 
naar het ziekenhuis.

Daar werd hij behandeld, terwijl hij 
buiten de granaten rond hoorde vliegen 
tussen allerlei ander oorlogslawaai. De 
volgende ochtend kwam een Nederlandse 
vriend hem ophalen. ‘Maar we konden 
amper het ziekenhuis uit, want links zaten 
sluipschutters en rechts lag een bom voor 
het politiebureau.’

In het internationale ziekenhuis van 

Bangkok liet hij zich scannen en verder 
behandelen, totdat de dokter zei dat het er 
allemaal goed uitzag. De kogel kon hij be-
ter laten zitten totdat hij kon bepalen of er 
mogelijk meer schade was aangericht.

Toen hij maar net voor het eerst was 
verbonden, kwam een Thaise journalist 
hem vertellen dat een Italiaanse collega 
was doodgeschoten en dat een Canadese 
journalist ook was neergeschoten. ‘Er zijn 
daar trouwens 88 doden en 1600 gewon-
den gevallen. Dus ik heb steeds gedacht: 
het valt wel mee met mij’.

Nooit uitgepraat
over Pieter

pagina 3 en 4

Michel Maas 
tijdens de bij-
eenkomst van 
buitenlandse 
corresponden-
ten.
Foto Jacques de Jong
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Dag in Dag uit is weer terug als koptitel 
van de achterpagina. Maar is het nog 
wel Dag in Dag uit? Hoe lang hebben 
wij niet gestreden voor het behoud van 
een gouden formule? Adriaan de Boer 
duikt in de historie.  

‘Sensationele onthullingen over Cen-
suur in de Volkskrant’, belooft een rood 
buikbandje. Het smalle boekje zelf, re-
sultaat van vlijtig knip- en plakwerk 
in een exclusieve oplage van veertig 
stuks, is iets breder dan een toenmalige 
krantenkolom.

Bij haar - tijdelijke - afscheid van de 
krant in 1968 heeft Ineke Jungschleger, 
eindredacteur van de rubriek die ze 
twee jaar eerder had opgezet, voor col-
lega’s een verrassing in petto. Een met 
Martin Ruyter samengestelde bloemle-
zing: Het beste uit Dag in Dag uit.

Zo de bijdragen al tot hoogtepunten 
in het genre mogen worden gerekend, 
vrijwel niemand  (en zeker geen lezer) 
die er een oordeel over kan vellen. Het 
boekje bevat vooral drukproeven van 
stukjes waarmee hoofdredacteur Jan 
van der Pluijm (of adjunct Jan Damen) 
op advies van de chef Nacht korte met-
ten had gemaakt. 

Not fit to print. 
Pennenstreken door de bijdrage over 

de Amerikaanse president Johnson, 
bevriend staatshoofd. (LBJ was ‘naïef, 
onevenwichtig en sentimenteel en daar-
door een zeer gevaarlijk individu dat 
rampzalige beslissingen kan nemen’). 
Gevolgtrekkingen van een Zweedse 
psycholoog (36), ondanks bronver-

melding ongeschikt voor publicatie. 
Terwijl San Francisco nahijgt van de 
Summer of Love, gaat het gros van de 
afgekeurde bijdragen over seks. 

In haar scriptie Dag in Dag uit, de 
rebelse uitlaatklep, een grenzeloze 
speeltuin tekent Maja Froeling uit haar 
mond op dat Ineke Jungschleger van 
sommige stukjes nog steeds niet weet 
waarom ze niet door de beugel konden. 
Wel duidt de geringe omvang van de 
collectie, zestien bladzijden, ‘op een 

aan het ongelooflijk grenzende tole-
rantie die de hoofdredactie de laatste 
maanden aan de dag legde’.

Froeling schreef de scriptie in op-
dracht van haar Groningse hoogleraar 
Harry Lockefeer.  Onderwerp: de halve 

pagina die drie keer in de 
week verscheen en een 
bijzondere plek inneemt 
in de geschiedenis van 
de Volkskrant. ‘In 1966 
begonnen als rubriek 
voor alternatief nieuws, 
verwierf Dag in Dag uit 
al snel een grote popu-
lariteit: voor kritische 
jonge Volkskrant-jour-
nalisten bood de rubriek 
de ruimte om hun eigen, 
afwijkende mening en 
commentaar te leveren 
en bij lezers boekte de 
rubriek groot succes.’ 

Met Dag in Dag uit 
bindt de krant in de jaren 

zestig ‘een heel nieuw, jong lezerspu-
bliek’ aan zich. Froeling onderstreept 
hoe bepalend ook DiDu is geweest bij 
de ‘identiteitsvorming’ van de krant. 
Haar onderzoek bestrijkt net geen der-
tig jaar, tot de rubriek in 1995 verdwijnt 
van de voorpagina van het tweede ka-
tern. Niet langer is de inhoud grensver-
leggend, dwars, kritisch, tegendraads, 
verrassend.

Sterverslaggever Henk Huurdeman, 
‘Mister Volkskrant’ in wording, neemt 
eind 1968 DiDu van Ineke over en 
beheert de volgende zeven jaar de ze-
ven kolommen. Bescheiden als altijd 
meent de sociaal bevlogen, bij uitstek 
creatieve en veelzijdige collega in deze 

periode ‘de gelegenheid te hebben ge-
kregen beter te leren schrijven’. 

DiDu, tv-recensies en columns van 
Jan Blokker zijn geregeld controver-
sieel. ‘Lager opgeleide en traditionele 
katholieke lezers’ keren de krant we-
gens ‘zedenverwildering’ of ‘anti-ge-
zagshouding’ de rug toe - verliezen die 
royaal worden gecompenseerd door 
een aanwas van jongere lezers, linkse 
studenten vooral. 

Voortdurend sust Van der Pluijm per 
brief verontwaardigde lezers. Ach, 
zo’n kleine rubriek, niet meer toch dan 
‘een speeltuin voor wilde jongeren’. 

Na haar terugkeer in 1978 borduurt 
Ineke Jungschleger voort op de for-
mule door ook feministen en alloch-
tonen een podium te verschaffen. Zij 
handhaaft de cartoons van Stefan Ver-
wey en benadert columnisten als Edgar 
Cairo. Wel kampt ze met het probleem 
dat meer en meer onderwerpen die 
altijd als ‘typisch DiDu’ golden, va-
ker een plaats krijgen in de uitdijende 
krant. Voor het eerst valt het o-woord, 
opheffen.

Als laatste gezichtsbepalende eindre-
dacteur treedt Wouter Klootwijk aan. 
‘Ik heb Dag in Dag uit ontpolitiekt en 
er een huishoudrubriek van gemaakt, 
een soort ‘Margriet Groot Vakantie-
boek’, maar dan om te lachen.’ 

Hij verruilt Stefan Verwey voor een 
nog onbekende Kamagurka, nu de 
WiBo van NRC Handelsblad, en richt 
zijn aandacht op consumentenzaken.

 ‘De Hollandse Nieuwe uit Denemar-
ken is al twee dagen te koop. Een zeld-
zaam smakelijk visje waarbij asperge-
puddinkjes en de met kaviaar gevulde 
kwarteleitjes qua delicatesse verbleken 
tot nuffige snacks’ (juni 1982).

Lezers geven in periodieke onderzoe-
ken blijk van hun waardering. In 1991 
is de conclusie dat Dag in Dag uit een 
van de meest gelezen rubrieken is. Van 
de ondervraagden leest 79 procent 
DiDu regelmatig. Waarderingscijfer: 
7,9.

Dag in Dag uit lijkt niet écht terug.

door Adriaan de Boer

Dwars en kritisch

Ineke Jungschleger, toen ze met Dag in Dag uit begon. 
Foto Wim Ruigrok



3

Vandaag moest ik aan Nescio den-
ken, die in de Titaantjes schreef: 
‘Jongens waren we - maar aardige 

jongens’, en: ‘Wat hebben we al niet wil-
len opknappen’.

Drie waren het er, hoofdredacteuren, 
die ik als redactieadministrateur (inmid-
dels een verouderd begrip) mocht bij-
staan bij het op de centjes letten!

Pieter, de laatste in het rijtje van Van 
der Pluijm, Lockefeer, Broertjes, gaat 
nu ook weg bij de krant. Bij Pauw & 
Witteman zag ik hoe hij ontspannen zijn 
besluit toelichtte.

Het is gek, maar voor mij voelt het, 
nadat ik toch al weer bijna twaalf jaar 
weg ben, ook als een soort afsluiten van 
een tijdperk. Dit zeg ik overigens zon-
der daar sentimenteel over te doen. Met 
Pieter had ik zo nu en dan nog een goed 
contact. In december 2009 schreef hij me 
nog: ‘Rond de krant blijft het nog wel 
even stormen, maar dat zijn we gewend 
geraakt.’

Vijftien jaar geleden ging ik met een 
koffertje, waarin de door de redactie 
uitgebrachte stembiljetten waren verza-

meld, van de Wibautstraat naar de Nari-
taweg naar het FNV-kantoor, waar Jakob 
Draijer, voorzitter van de Stichting de 
Volkskrant, kantoor hield. Na de telling 
van de stembiljetten kwam Pieter uit de 
bus als nieuwe hoofdredacteur en kon 
de Stichting hem benoemen. (Wat nu de 
rol van de Stichting zal zijn bij de be-

noemingsprocedure binnen de Persgroep 
Nederland, baart mij zorgen.)

Mijn ‘nieuwe baas’ trad aan en ik 
mocht hem inwerken op het gebied van 
begrotingen en wat daar zoal mee samen-
hangt. Onze verstandhouding was van 
het begin af aan goed.

Hoewel. Vlak voor mijn afscheid, toen 
er gekeken moest worden wie mijn taken 
zou overnemen, kwam mij ter ore dat 
Pieter in een gesprek met iemand had ge-
zegd: ‘Erwin doet niet altijd wat ik zeg.’

Nu ja, een zekere mate van eigenwijs-
heid is mij niet vreemd. Een dienstbevel 
heb ik echter nooit van hem gekregen. 

In mijn nadagen op de redactie drong 
een bepaalde chef hier wel op aan. Het 
ging om gegevens die deze chef voor 
zijn deelredactie wilde inzien en die 
naar mijn mening alleen in overleg met 
de - op dat moment afwezige - Pieter te 
bemachtigen waren. 

Hoe dit eigenlijk afliep, weet ik niet 
meer, maar het is in ieder geval niet uit-
gemond in een dienstbevel.

Een minpunt van Pieter is dat hij vaak 
te laat kwam op afspraken buiten de deur. 
Dat resulteerde dan weer in te hard rij-
den, hetgeen vervolgens dan weer tot 
verkeersboetes leidde, die hij  trouw zelf 
betaalde. 

Een mooi verhaal herinner ik me nog. 
Hij moest naar Den Haag naar een bij-
eenkomst, waar ook de koningin zou 
zijn. Hij kwam als laatste op het nip-
pertje binnen en volgens Pieter zei zij: 
‘Komt u hier maar zitten’, op de vrije 
stoel naast haar. 

Ik heb begrepen dat na het grote Bern-
hard-interview de verstandhouding tus-
sen Pieter en de Majesteit tot een nulpunt 
is gedaald.

door Erwin Horwitz

Nooit een dienstbevel gekregen

Celebrities
Pieter Broertjes zag zichzelf graag in gezelschap 
van ‘celebreties’, bekende Nederlanders. Vaak 
nodigde hij ze uit om voor de redactie hun visie 
te geven op de krant. Zo heeft hij naast talrijke 
prominenten gezeten, zoals Hans Wiegel en 
Dries van Agt (op de foto’s), hoofdcommissaris 
Nordholt, Andrée van Es, en vele, vele anderen. 
Op rechts ook Jan Tromp en Paul Brill. 

Foto’s Wim Ruigrok

Zijn neiging tot understatement was ook 
duidelijk in de sms’jes aan zijn vrouw. 
Achtereenvolgens: ‘I’m fine’, vervolgens 
‘Slightly wounded’ en dan ‘Bullet still in-
side’. ‘Ja, ik vroeg me af: hoe vertel je het 
je partner?

Toch kreeg hij wel kippenvel, toen uit de 
foto’s in het ziekenhuis bleek dat het drie 
millimeter had gescheeld of zijn long was 
geraakt. 

Thuis in Jakarta maakte iemand een foto 
van hem en zijn gezin aan het diner, die 

op internet terecht kwam met het onder-
schrift: ‘Reunited in Jakarta.’ ‘Toen ik dat 
zag, realiseerde ik me dat het ook anders 
had kunnen aflopen, niet reunited dus.’

Michel deponeerde zijn belevenissen 
ook op Twitter, sociaal netwerk op inter-
net. ‘De lezers begonnen mij te volgen en 
berichten te sturen. Het waren er zeker  
tweeduizendtweehonderdzoveel.’

Niet alleen Twitter-lezers ook allerlei 
kranten mailden en sms’ten met hartelij-
ke boodschappen. De NOS, voor wie hij 
ook werkt, stuurde zelfs een collega ‘om 
op me te passen’. ‘Ik heb trouwens een 
goede cameraman, Tim Deagle, met veel 

oorlogservaring. Die wist precies wat ik 
nodig had.’

‘Dit was anders dan wat ik eerder heb 
meegemaakt’, erkent Michel. ‘Wat chaos 
betreft, leek het in Bangkok misschien nog 
het meest op Belgrado tijdens de val van 
Milosevic. Er was daar een menigte die 
een overheidsgebouw bestormde. Een be-
waker begon er op los te schieten. Ik zag 
dat links en rechts van mij iemand werd 
geraakt. Maar deze keer was ik het zelf.’

‘Ik denk wel eens: ’t is toch bijzonder 
dat ik zoveel geluk heb. Geluk bestaat 
misschien niet, maar ik geloof er wel in’.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1
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Doctorandus Beroerdjes, socioloog

Op staande voet ontslaan!

Dat waren momenten waar hij ook lol in had: 
zeilen met de Volkskrant-collega’s en koken voor 
de dames- dan wel de herenclub. Zeilen is een 
van Pieters passies. Enkele jaren geleden nog 
is hij de oceaan overgestoken en kwam terug 
met zo’n Prins Bernhard-baard. Regelmatig 
is hij met een hele club zeilende collega’s de 
Loosdrechtse Plassen op geweest. De vraag 
was dan altijd wie mocht meevaren in zijn boot 
- en vooral waarom. Voor de lunch was het 
dobberen, daarna wedstrijdzeilen. De laatste 
jaren is dat zeilen met de redactie een beetje 
in het slop gekomen. Boven: portret van Pieter 
als schipper. Onder: portret van Pieter als kok 
tijdens een herendiner. Hij gaf ook damesdiners. 
Dan kookte hij voor enkele tientallen collega’s 
en kwam dat hoogstpersoonlijk uitserveren. Dat 
kan hij ook goed. JqJ               Foto’s Rolf Bos

POLITIEVERSLAGGEVER Bram 
Brakel (ex-Volkskrant, ex-Telegraaf 
en voorheen een groot man in de 

basketbalwereld) vroeg me eens: ‘Wie 
vond jij nou de beste hoofdredacteur bij 
de krant? Jij hebt ze allemaal meege-
maakt.’ 
 Nou, mijnheer Lücker was en bleef 

mijnheer Lücker, en was voor gewone 
mensen ongenaakbaar. Mijnheer Van 
der Pluijm werd gaandeweg Jan van der 
Pluijm. Hij was een duidelijke primus in-
ter pares. Harry Lockefeer was van begin 
tot eind Harry Locke-
feer. Hij had de tijd mee 
en bleef opmerkelijk 
naïef. En Pieter Broertjes werd Pieter B. 
Ambitieus met geheime vakjes.
 En de beste? Laten wij zeggen: ze wa-

ren allemaal de beste in hun periode.
 
Slappe dag

Pieter is wel de enige bij wie ik een 
keer heb gedacht dat hij me op staande 
voet zou ontslaan. Dat was op 15 juli 
1996. Ik had avonddienst en Pieter deed 
de centrale tafel overdag. Het was een 
slappe dag. Bijna geen nieuws.  
 Nadat ik op de Weesperzijde op mijn 
gemak de middagkranten heb doorgeno-
men, fiets ik rond kwart voor zeven door 
naar de krant. Naar gewoonte heb ik Hil-
versum 1 op mijn oorradio. Juist als ik 

mijn fiets in de rijwielstalling op slot 
zet, komt er een extra uitzending. Radio 
nieuwsdienst ANP: kort na zes uur is 
bij Eindhoven een vliegtuig neergestort. 
Nadere gegevens ontbreken nog. 

Voorpagina
Ik loop de trappen op met de gedachte: 

hebben we in ieder geval geen proble-
men met de voorpagina. Op de redactie 
is het tot mijn opperste verbazing heel 
rustig. Er heerst een lacherige sfeer, zoals 
vaak bij de wisseling van de wacht. 

Pieter zit aan 
het hoofd van de tafel 
en begroet me met de 

woorden: ‘We hebben mooie spullen, we 
hebben goed ons best gedaan.’ ‘Het ANP 
ook’, het is eruit voor ik er erg in heb.

Pieter verschiet van kleur. Als ogen 
konden doden, dan was ik in het har-
nas gesneuveld. ‘Wat ben jij toch een 
klootzak’, hoor ik nog.

Met drie woorden heb ik de dag van de 
hoofredacteur volledig bedorven. 
 Nadat ik heb verteld wat ik zojuist op de 
radio had gehoord - het was dus de dag 
van wat later de geruchtmakende Hercu-
les-ramp zou gaan heten - was het uiter-
aard al snel alle hens aan dek. 

Maar voor Pieter was de lol eraf. Hij 
voelde zich verslagen. Door het ANP. 
Ik hield mijn baan.

ZIJN RIJBEWIJS was hij voorlopig 
kwijt. Teleurgesteld, kwaad, maar 
vooral vol onbegrip meldde hoofd-

redacteur Broertjes zich kort na afloop 
van de rechtszitting op de redactie.

Wat hij er ook tegenin had gebracht, 
hoe schadelijk en maatschappelijk on-
gewenst het zijns 
inziens zou zijn een 
hoofdredacteur van 
een landelijke kwali-
teitskrant in zijn mobiliteit te beknotten, 
het mocht niet baten. Een motoragent  
had hem, door Broertjes onopgemerkt, 
vanuit Het Gooi gevolgd, tot aan de 
Wibautstraat. Het aantal verkeersover-
tredingen was nauwelijks te tellen, elke 
snelheidslimiet had de coureur uit Naar-
den aan z’n laars gelapt. En als het nou 
de eerste keer zou zijn geweest… 

Douw
Het was ergens in de tweede helft van 

de jaren negentig. Pieter kreeg een enor-
me douw, conform de eis van de officier 
van justitie, ‘een kruising tussen Goebert 
en Beusekamp, dus ik had het kunnen 

weten’, zoals  de recidivist enkele col-
lega’s op kantoor  toevertrouwde. ‘Al-
les wat ik ter mijn verdediging te berde 
bracht, alle voorstellen voor alternatieve 
straffen werden door die klootzak bela-
chelijk gemaakt.’

Zoals het destijds in de rechtszaal ging, 
zo is het lange tijd ter redactie gegaan. 

Ook toen hij hoofd-
redacteur werd, 
bleef het ‘docto-
randus Beroerdjes’, 

de socioloog  in roze spijkerpak, later in 
lederen broek (‘Pieter, je hebt nu wel een 
leren broek, maar heb je ook leren…’), 
die via veel vakbondskopij en een adem-
benemende presentie in ‘het vertegen-
woordigende overleg’ met hoge snelheid 
de weg naar boven was ingeslagen.

De hatelijke aanvallen vanuit vooral 
Sport en Financiën (deze deelredactie 
werd later door Broertjes geliquideerd) 
ten spijt bleek hij uiteindelijk toch de 
goede man op de goede plaats, al deed de 
onder zijn bewind, alweer snel, dalende 
oplage anders vermoeden. Een fenomeen 
waaraan hij weinig kon doen. 

Het aantal banen op de redactie nam 

enorm toe. Er kon naar hartenlust wor-
den geëxperimenteerd; katernen kwamen 
en verdwenen, en de meeste redacteuren 
behielden een grote vrijheid. 

Hij ontpopte zich tot een buitengewoon 
fatsoenlijke werkgever. En hij bleef jour-
nalist,  zelf ook gek op nieuws maken, 
zoals hij verschillende keren demon-
streerde.

Op de valreep presenteerde Pieter 
Broertjes zijn erfenis, dit keer niet te 
snel, maar precies op tijd: de nieuwe 
Volkskrant, een fantastisch product. 

Daar kan hij trots op zijn.

Ontspannen
gastheer

door Willem Beusekamp

door Jan van Capel


