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 ‘The greatest threat to freedom is 
the absence of criticism.’
Wole Soyinka (1934), Nigeriaans 
dichter en toneelschrijver, kreeg in 
1986 als eerste Afrikaan de Nobelprijs 
voor literatuur. Hij heeft herhaaldelijk 
gevangen gezeten wegens zijn 
onvermoeibare kritiek op de militaire 
dictators in zijn geboorteland. Een 
groot deel van zijn werk gaat over ‘the 
oppressive boot and the irrelevance of 
the colour of the foot that wears it.’

Tekst en foto Bert Vuijsje

POYNTER
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Waarom ging je naar Indonesië na je 
overdracht? Dierbare herinneringen?

‘Ik ben deze zomer naar Indonesië, 
Noord-Sulawesi, geweest. Op bezoek bij 
een goede vriend van me, Willie Smits. 
Hij is de grote man van de orang-oetangs 
op Borneo. Ik heb hem via prins Bernhard 
leren kennen. 

‘Ik ben iemand die graag 
vernieuwt en dingen uitprobeert’

Pieter Broertjes neemt op 2 okto-
ber afscheid als hoofdredacteur 
van de Volkskrant met een gala 
in de Sint Olofskapel in Amster-
dam (vlakbij de Sint-Nicolaaskerk 
en het Centraal Station). ‘Het ge-
zicht en de ziel van de Volkskrant’, 
aldus de uitnodiging. Hij kan nog 
één keer zijn hart luchten. Hoe  
verder, Pieter?

door Han van Gessel

‘Mijn zoon Bas heeft twee jaar geleden 
een film gemaakt over zijn milieupro-
jecten. Hij is een groot voorstander van 
palmsuiker en het planten van palmsui-
kerbomen in plaats van palmolie. Hij heeft 
een heel systeem ontwikkeld waarmee de 
energiecrisis in de wereld kan worden be-
streden.

‘We hebben allerlei projecten bezocht en 
hebben gesnorkeld op de Bunaken-eilan-
den. Een prachtig resort, waar je heerlijk 
tot rust komt. We hebben ook duizenden 
dolfijnen gespot in de Stille Oceaan. Een 
indrukwekkende ervaring. Van dolfijnen 
in open zee wordt een mens blij. Van de 
rotzooi die er in de zee drijft, iets minder.

‘In augustus regende het te veel en waai-
de het vaak te hard om lekker te zeilen. 
Helaas.’

Hoe voelt het afkicken in jullie leven?
‘Het is echt hard werken om van een ver-

slaving als de Volkskrant af te komen. Dat 
is me ook nog niet gelukt. Dat kost meer 
tijd dan drie maanden. Sommigen zeggen 
dat zoiets jaren duurt. 

‘Dat hoop ik niet, want het is een fysiek 
proces. Ik word nog altijd om zes uur wak-
ker en dan begint - met het lezen van de 
ochtendkranten - de adrenalinepomp als 
vanouds te werken. Alleen kan ik er niets 
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meer mee. Behalve dat je op de hoogte 
blijft van het nieuws-van-alle-kanten. 

‘Er zijn mensen die vragen of ik me be-
vrijd voel, omdat ik die verantwoordelijk-
heid niet meer draag. Het antwoord is: 
nee. Ik hou van verantwoordelijkheid dra-
gen. Een leven zonder stress vind ik saai. 
Het gaat beter als ik veel te doen heb. En 
dat heb ik inmiddels. 

‘Deze weken ben ik fulltime bezig met 
het bekijken en beoordelen van films voor 
het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Ik 
ben gevraagd als onafhankelijk juryvoor-
zitter, en dat is erg leuk en leerzaam. We 
moeten op vrijdag 1 oktober zeventien  
Gouden Kalveren uitreiken aan de beste 
film, de beste acteur, de beste actrice, de 
beste documentaire et cetera.

‘Dat houdt me behoorlijk van de straat. 
Gelukkig maar, want anders krijg ik heim-
wee. Vooral naar de redactie; de rest kan 
me gestolen worden. Maar het samen ma-
ken van de krant is een waanzinnig leuk 
tijdverdrijf, en dat mis ik.’ 

Je begon je loopbaan als hoofdredac-
teur met het statement dat alles anders 
moest. Vooral de jongeren moesten bo-
ven aan de agenda staan. Hoe kijk je 
terug op die machtswisseling?

‘Met gemengde gevoelens. Ik heb mijn 
aanvaardingsspeech in maart 1995 nog 
eens nagelezen en zo erg was het nu ook 
weer niet. Maar de ambitie spatte er wel 
van af. Logisch ook, maar het kan op 
vele manieren. Ik zou het nu anders doen. 
Met iets meer empathie voor mijn directe 
voorganger. Blijkbaar voelde ik me als 
adjunct te veel gemuilkorfd, zodat ik he-
lemaal losbrak toen ik eenmaal de verant-
woordelijkheid had gekregen. Onder het 
mom: geen tijd te verliezen. 

‘Ik zit nu aan de andere kant, als oud-
hoofdredacteur, en ik merk hoe prettig het 
is als je opvolger een paar waarderende 
woorden voor je heeft. Dat heeft Philippe 
Remarque beter gedaan dan ik destijds. 
Een mens is nooit te oud om te leren. 
Maar ook Philippe zal zich af en toe af-
zetten tegen het oude regime en keuzes 
maken die de mijne niet zijn. Dat hoort 
erbij en dat vind ik ook prima.’ 
 
Je werd ingehaald door de tijd. Wan-
neer kwam je voor het eerst tot het be-
sef dat de tijden snel veranderden? 

‘Eigenlijk al vrij snel. In 1998 heb ik als 
kersverse voorzitter van het Genootschap 
van Hoofdredacteuren al gewaarschuwd 
voor de snelle technologische veranderin-
gen die ons vak op zijn kop zouden zet-
ten. 

‘In 1999 ben ik naar Zweden geweest 
om te zien hoe Metro en gratis nieuws de 
kwaliteitskranten bedreigden. Toen dach-
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ten we nog dat kwaliteit altijd zou over-
winnen,  en misschien is dat nog steeds 
een goed uitgangspunt. Maar we zijn on-
derweg wel veel geld (marge) en redac-
teuren en advertentieomzet kwijt geraakt. 

‘De economische crisis hielp niet mee 
in dat proces, maar de opkomst van gra-
tis nieuws en online hebben onze mono-
poliepositie in de nieuwsmarkt de laatste 
tien jaar definitief en structureel aange-
tast. Niemand heeft nog het afdoende 
antwoord op die nieuwe ontwikkelingen 
gevonden, ook Rupert Murdoch niet. Dat 
stemt me dan nog wel vrolijk. Als deze 
mediagigant het al niet weet en voortdu-
rend van koers verandert, hoe zou ik het 
dan allemaal kunnen weten?’ 

Je had toen te maken met een oude en 
een nieuwe garde. Had je een idee hoe 
je die twee bij elkaar kon houden?

‘Door een gezamenlijk doel te formule-
ren: de beste kwaliteitskrant van Neder-
land te maken. Maar wel met een goed 
oog voor de nieuwste ontwikkelingen en 
een strategische koers die het bedrijf PcM 
zou omvormen tot een multimediaal kran-
tenbedrijf. 

‘Een krant die zich alleen toelegt op de 
papieren editie heeft geen overlevings-
kans. Oudere redacteuren waren soms en-
thousiaster over die koers - en zagen het 
nut van een newsroom - dan de jongeren. 
Dat heb ik nooit begrepen. In de redactie-
raad waren jonge redacteuren soms con-
servatiever dan de ouderen. 

‘Behoudzucht heeft mij nooit aange-
sproken. Ik ben iemand die graag ver-
nieuwt en dingen uitprobeert. Soms lukt 
het, soms niet. DAG bijvoorbeeld niet. 

Dat is all in the game. Alleen als je niets 
doet, kun je ook niet mislukken.’ 

Tegenover de oudjes heb jij je altijd za-
kelijk én sympathiek opgesteld. 

‘Iedereen die heeft bijgedragen aan het 
succes van de Volkskrant in de voorbije 
jaren,  verdient het respect van de hoofd-
redacteur van dienst. Ik heb ook weleens 
woorden gehad met ‘de oudjes’. Vraag 
maar aan Ben de Graaf of Ronald ten 
Brink. Maar ik heb iedereen altijd met 
egards behandeld. 

‘Wat ik minder goed begreep, is waarom 
dik zestigers tot de laatste snik hun kar-
wei wilden afmaken, terwijl ze wisten 
dat als zij plaats zouden maken, jongere 
collega’s aan boord konden komen. Maar 
ik heb het wel altijd aanvaard. Soms met 
pijn in het hart. Ik had zelf misschien ook 
wel tot mijn 65ste hoofdredacteur willen 
blijven: heerlijke baan tenslotte. 

‘Maar ik besefte op een gegeven mo-
ment dat het beter was als ik plaats zou 
maken voor een jongere generatie. En zo 
geschiedde.’ 

Heb je nagedachten bij deze of gene 
bij wie je het misschien iets anders had 
moeten aanpakken?

‘Eerlijk gezegd niet. Uiteindelijk is het 
allemaal maatwerk geworden. Voor de 
meesten althans. Ik ben wel dolblij dat 
we niet tot gedwongen ontslagen moesten 
overgaan dit voorjaar. Dat dreigde lange 
tijd, maar dankzij uitstekend werk van 
Corine de Vries en Brita van Riemsdijk is 
dat onheil afgewend. Dat zou een drama 

Pieter Broertjes en Jan Tromp op televisie na het verschijnen van hun boek over prins Bernhard.
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zijn geworden en zou enorm veel nega-
tieve publiciteit hebben betekend. 

‘We hebben er geen vrienden door ge-
maakt bij de Persgroep, maar uiteindelijk 
telt het resultaat. Met die 190 fte redac-
tie kunnen we de komende jaren goed uit 
de voeten. Ervan uitgaande dat alle in-
novatieve taken door de Belgen worden 
overgenomen. In dat opzicht betreur ik 
dat we met de iPad niet vooroplopen. Een 
moderne Volkskrant moet zo’n innovatie 
als eerste omarmen en naar zijn hand zet-
ten.’  

Waarop kijk je met de meeste trots te-
rug?  

‘Het interview met prins Bernhard, dat 
ik samen met Jan Tromp heb gemaakt. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de 
Volkskrant werden ’s middags kranten bij-
gedrukt, omdat mensen in de rij stonden 
bij Albert Heijn. Daar doe je het voor als 
journalist en krantenmaker. 

‘Maar het meest trots ben ik op de om-
slag die de krant en de redactie de laatste 
tien jaar hebben gemaakt door niet alleen 
de papieren krant belangrijk te vinden, 
maar ook online. Dankzij mensen als Jan 
‘t Hart en Geert Jan Bogaerts en Marjan 
van den Berg hebben we de meest swin-
gende en alerte newsroom van Nederland. 
Daar moeten we echt heel zuinig op zijn. 

‘Ook: een paar interviews die ik heb 
gemaakt - alleen of samen met anderen - 
zoals met Cor Boonstra en Herman Wijf-
fels en vroeger met Piet Thoenes en Kees 
Kwant. Prachtige sociologen die niemand 

Het overkomt je alleen in je zwartste 
nachtmerrie: dat je bankpas blijft steken in 
een automaat en echt niet meer terugkomt.

Het gebeurt! Bij het trekken van een treinkaartje 
naar Arnhem blijft mijn bankpas onbereikbaar 
achter in de zwaarbeveiligde gleuf van de 
kaartjesautomaat. ‘Pas uitnemen’, waarschuwt 
het ding. Maar er valt weinig uit te nemen. De 
pas zit diep weggestoken.

NS-beambte erbij geroepen. Die kijkt bezorgd 
in de gleuf, leent een pincet van zijn vrouwelijke 
collega en constateert na tien minuten dat het niet lukt. Ook 
een uitgebogen paperclip biedt geen oplossing. Mijn trein is 
intussen allang vertrokken. Dan diept de beambte ergens twee 
aardappelschilmesjes op en frutselt er langdurig mee in het 
apparaat. Tevergeefs.

Hij belt een helpdesk en bestelt een monteur.
‘Hoe lang kan dat gaan duren?’ vraag ik, ongeduldig intussen. 

‘Dat kan ik u niet zeggen, want ik weet niet waar de monteur 
op dit moment zit,’ antwoordt de beambte. 

‘Maar die heeft toch een mobiele telefoon waarnaar u kunt 
bellen?’ 

‘Nee, wij kunnen alleen met de helpdesk contact opnemen.’
Hij frutselt verder. Het zweet breekt hem uit en dat ruik je.

Ik word steeds ongeduldiger, nerveuzer ook, ik zie 
mijn dag vervliegen. Kwaad worden kan niet eens, 
want de man doet zo zijn best. Maar van mijn reis 
naar Arnhem heb ik al afgezien. En ik ga niet op 
reis zonder bankpas.
‘Als de monteur uw pasje eruit haalt, is hij 

verplicht het te vernietigen’, meldt de nijvere 
beambte tot overmaat van somberheid. ‘Maar 
misschien geeft hij het terug als ik het vraag.’
Ik heb het helemaal gehad. Zie een omslachtige gang 

naar de bank voor me om een nieuwe pas te krijgen. Ik 
geef mijn 06-nummer op en ga terug naar huis.

Ik wacht het niet af. Bel de Rabobank. Wat te doen? 
Opgewekte vrouwenstem: ‘We blokkeren meteen uw pas en 
vragen een nieuwe aan.’

Opluchting!
Dat het vijf tot tien werkdagen kan duren, kan me niet meer 

schelen. Maar ik hoef niet op de NS te wachten.
Belt beambte twee uur later: ‘We hebben uw pas, u kunt hem 

ophalen.’ 
Te laat, het ding is al geblokkeerd.
Twee dagen later valt mijn nieuwe pincode van de Rabobank 

in de brievenbus, nog een dag later heb ik een nieuwe pas.
Jacques de Jong

Kaartjesautomaat NS verslikt zich in pinpas
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Pieter tussen zijn vroegere en huidige secretaresse.         Foto Jacques de Jong

meer kent. Daar ben ik best trots op. Ik 
vind het ook een eer dat ik in november/
december samen met Wilma de Rek zeven 
interviews ga maken over leiderschap. 
We hebben al toezeggingen van mannen 
en vrouwen met klinkende namen. Dan 
voel ik me weer helemaal journalist.’ 

‘En dat is toch waarvoor je het doet. 
Leider zijn is mooi, maar de romantiek 
van ons vak is toch het schrijven van de 
mooiste verhalen. Zo denkt Arie Elshout 
er ook over. Hij is tien jaar lang dag en 
nacht als adjunct mijn steun en toeverlaat 
geweest en gaat nu in Amerika de vrijheid 
tegemoet.’

Wat nu? Docent in Utrecht? De NOS? 

Het bedrijfsleven? De politiek?
‘Ik heb het eerlijk gezegd al weer veel 

te druk met lesgeven, werkgroepen met 
studenten begeleiden. In Utrecht, Am-
sterdam en Groningen. Ik word een soort 
reizend circus. Maar het is erg leuk en 
leerzaam om te doen. College geven gaat 
me goed af. Ik weet veel en ik kan mijn 
kennis nu wat ordenen. 

‘En er komt nog meer aan, maar dat 
moet nog even onder de pet blijven. Mis-
schien kan ik het op zaterdag 2 oktober 
al bekend maken. En ik word lijstduwer 
voor de Partij van de Arbeid in de nieu-
we gemeente Stichtse Vecht. Mijn eerste 
voorzichtige stap in de politiek. Ha, ha.’

Han van Gessel
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De Zwitserse krant Tages-Anzeiger 
meldde zaterdag 11 september dat 
gepensioneerde journalisten een nieuwe, 
digitale krant op het internet hebben 
gezet. Deze krant, helemaal gemaakt 
door voormalige redacteuren, belooft de 
lezer ‘journalistieke meerwaarde in een 
haastige mediawereld’.

door Jean-Martin Büttner

Ze schreven de  kranten van gisteren 
vol, ze becommentarieerden de 
hedendaagse wereld, ze spraken 

voor radio en televisie, nu geven ze hun 
eigen mening. Ze hebben  niets te maken 
met sluitingstijd en hangen niet af van 
advertenties, want ze schrijven gratis en 
wanneer ze willen. Ze hoeven zich niet in 
te houden en zijn niet verplicht achter het 
nieuws aan te hollen.

Bedoeld worden de rond tachtig ge-
pensioneerden en vuttende journalisten, 
zowel mannelijk als vrouwelijk, uit ver-
schillende landen en met verschillende 
talen, die vorige week vrijdag hun nieu-
we, eenvoudige maar stijlvolle krant op 
het net gezet hebben. Journal 21 heet de 
krant. Ze wordt vanuit Zürich gecoördi-
neerd en voegt al in de titel het oude met 
het nieuwe samen, de terugblik met de ac-
tualiteit: het getal 21 staat voor de eeuw 
waarin we leven. 

‘Journalistieke meerwaarde’ belooft de 
krant in de ondertitel. Meerwaarde waar-
op? 

De redactie zal geen incidentenjour-
nalistiek bedrijven, zegt initiatiefnemer 
Heiner Hug. Daarentegen wil ze de ac-

tualiteit aanvullen, verdiepen, duiden en 
becommentariëren. Daarbij is actuali-
teit weliswaar gewenst, maar het is geen 
voorwaarde. 

Hug, voorheen chef bij de Tagesschau, 
heeft de krant opgericht en de introductie 
op het internet met 20 duizend Zwitserse 
franken gefinancierd. 

Het gaat hem en de kerngroep van de re-
dactie erom het ‘immense, braakliggende 
potentieel’ te benutten van voormalige 
redacteuren, die gedurende tientallen ja-
ren als journalisten professioneel gewerkt 
hebben. 

‘Het zijn collega’s die zeer veel weten, 
goede contacten hebben en die zich ver-
der willen bemoeien met de openbare de-
batten.’

Voorbeeld Huffington Post
Journal 21 legt zichzelf geen beperkin-

gen op in politiek of in journalistiek op-
zicht. De krant laat ook deskundigen aan 
het woord komen. Hug: ‘Wat wij al dan 
niet publiceren, toetsen we aan dezelfde 
journalistieke normen waaraan wij zelf 
ook moesten voldoen’.

Thematisch, naar de vorm en stilistisch 
is iedereen vrij, de krant hanteert ook geen 
deadline. Duidelijk moet alleen zijn dat ze 
zich niet voor propaganda leent.

Het voorbeeld voor Journal 21 is de 
Amerikaanse internetkrant Huffington 
Post die onder dezelfde voorwaarden ont-
stond. Deze krant wordt inmiddels door 
een redactie gerund die zelf nieuws aanle-
vert en die daarvoor ook wordt betaald. 

Of het gaat lukken met de nieuwe Zwit-
serse krant,  weet Hug ook niet. In elk ge-

val heeft hij ervaren journalisten als Ro-
man Berger,  Peter Hug, Christoph Kuhn 
en Peter Müller van de Tages-Anzeiger en 
journalisten als Raul Lautenschütz, Karin 
Meier-Rust en Pia Horlacher van de Neue 
Zürcher aan zich weten te binden. Hij is 
met twintig anderen nog in gesprek, zegt 
Hug. Ook in Duitsland zou grote interesse 
bestaan voor Journal 21.

Meerwaarde
Hoe de journalistieke meerwaarde be-

doeld kan zijn, maakt Arnold Hottinger 
duidelijk. Hij is voormalig expert Mid-
den-Oosten van de Neue Zürcher. Zake-
lijk vergelijkt hij in zijn commentaar op 
9/11 de doden en de kosten van terreur-
aanslagen met die van de Amerikaanse  
oorlogen in Irak en Afghanistan.  

Waarom het de krant niet gaat, beschrijft 
mediaminister en militante pensionado 
Moritz Leuenberger. In zijn commentaar 
betreurt hij de onvrijheid van de journa-
listiek onder druk van adverteerders  -  hij 
heeft het zelfs over het ‘ontlopen van de 
journalistieke verantwoordelijkheid’.

Aan Leuenbergs artikel gaat een prik-
kelende redactionele inleiding vooraf: 
‘Scherp gaat Bundesrat Moritz Leuenber-
ger tekeer tegen de zondagskranten’. In de 
tekst is dan alleen sprake van ‘zondagse 
spitsvondigheden’ ten koste van het waar-
heidsgehalte. 

Zo blijken zelfs de oude journalisten met 
hun nieuwe journalistiek de trucs die de 
aandacht van de lezer trekken, niet afge-
leerd te hebben.

www.journal21.ch
Vertaling Jacques de Jong

Journalistieke
pensionado’s
maken eigen 
internet-krant
met 
meerwaarde


