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 ‘Just because your voice reaches 
halfway around the world doesn’t 
mean you are wiser than when 
it reached only to the end of the 
bar.’
Edward R. Murrow (1908-1965) werd 
beroemd als Amerikaans radioverslag-
gever vanuit Londen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Begin jaren vijftig 
stapte hij over naar de televisie, waar 
hij de controverse niet schuwde. Zijn 
moedigste uitzending was op 9 maart 
1954: een kritische special van een 
half uur over senator Joe McCarthy, die 
bijdroeg tot de politieke ondergang van 
de gevreesde demagoog.

Tekst en foto Bert Vuijsje
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Majesteit weigert lintje aan Pieter 
Was het de wraak van Beatrix, einde-
lijk, na het onthullende interview met 
prins Bernhard? Zeker is het niet, maar 
hoofdredacteur Philippe Remarque van 
de Volkskrant meldde bij het afscheid 
van zijn voorganger Pieter Broertjes 
dat het Huis van Oranje geweigerd had 
een lintje toe te kennen. 

De hoofdredactie had er zijn uiterste best 
voor gedaan. Zonder resultaat. De formele 
reden was het strafblad van het feestvar-
ken: een reeks overtredingen wegens te 
hard rijden. Met als gevolg, zo vertelden 
ingewijden, onder andere een half jaar 
ontzegging van de rijbevoegdheid, tijdens 
welke periode Pieter zich liet rijden in 
auto met chauffeur.

Philippe Remarque loste het gebrek aan 
lintje op met het opspelden van een speci-
ale witgouden speld in de vorm van een V 
(Volkskrant).

Het was een van de opmerkelijke mo-
menten tijdens het uitbundige afscheid za-
terdag in de St Olofskapel in Amsterdam. 
Enkele honderden gasten waren erheen 
gekomen, niet alleen de celebrities van de 
krant zelf, maar ook talrijke bekendheden 
van daarbuiten. En uiteraard veel Ouwe 
Knarren, die de bijeenkomst beschouw-
den als hun driemaandelijkse borrel, met 
deze keer gratis drank. Van Thillo roem-
de Pieter Broertjes al als echte gastheer: 
‘Dankzij zijn gulle hand, kunnen wij nu 
pret maken’.

We zagen onder anderen hoofdcommis-
saris Bernard Welten en oud-burgemeester 
Job Cohen, FNV-voorzitter Agnes Jonge-
rius, acteur Jeroen Krabbé, in gezelschap 
van Paul Haenen, demissionair minister 

Plasterk, SER-voorzitter Alexander Rin-
nooy Kan, hoofdredacteur Sjuul Paradijs 
van De Telegraaf, oud-hoofdredacteuren 
van NRC Sietse van der Zee en Birgit 
Donker, VVD-prominent Frits Bolkestein 
en oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder 
Courant Rimmer Mulder. Ook oud-Pers-
combinatie-directeur Wim van Norden liet 

zich zien: ‘Ik heb altijd een prettig contact 
gehad met Pieter. Dat was wel even anders 
dan met sommige van zijn voorgangers.’

Opvallend was het aantal D66’ers: Thom 
de Graaf, burgemeester van Nijmegen, 
Ernst Bakker, burgemeester van Hilver-
sum, Gerrit-Jan Wolfensperger, D66’er 
buiten dienst. En natuurlijk spreker Alex-
ander Rinnooy Kan, SER-voorzitter.

Uiteraard was er Christian van Thillo, 
directeur (ceo) van de Persgroep. Hij deed 
een humoristisch boekje open over de rol 
van Pieter Broertjes tijdens de onderhan-
delingen bij de overname van PCM. De 
kennismaking met de Volkskrant en de 
NRC vond hij ‘geen feest’. ‘Het was of ik 
bij de Stasi op bezoek kwam.’ 

‘Weet u wel iets van kwaliteitskranten?’ 
werd hem daar gevraagd, en ‘We hebben 
gehoord dat u wel eens op de redactie 
komt.’

‘Ik ben met de staart tussen de benen af-
gedropen’, aldus Van Thillo, die eraan toe-
voegde dat hij geen zin had ‘als een hond 
in een ketelspel op te treden’. ‘Ik voelde 
me als een klein jongetje.’

Daarna is het toch nog goed gekomen, 
ook met Pieter Broertjes. Zo merkte Van 
Thillo over de vernieuwingen van de laat-
ste tijd op: ‘Ik heb het zó geapprecieerd 
dat je wist dat je risico’s nam.’

Van Thillo had Pieter ook als ‘vakbonds-
man’ leren kennen. Had hem bij de redac-
tie horen zeggen dat hij ‘er alles uit ge-
haald had, wat erin zat’. Maar Van Thillo 

Arie Elshout: 

‘Pieter Broertjes

was een meester

in het beledigen’

Pieter Broertjes tijdens de toespraak van Philippe Remarque. Rechts van Pieter zijn vrouw Phlip 
Korthals Altes, links zijn 88-jarige moeder. Geheel rechts Christian van Thillo.  Foto Jacques de Jong
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Vervolg van pagina 1                afscheid Pieter Broertjes

Vakblad neemt primeur over uit de Volksknar
Het vakblad Villamedia heeft goed opgelet. Het viste op 
23 september uit de Volksknar de aankondiging dat Pieter 
Broertjes, vertrekkend hoofdredacteur, in de politiek gaat. Een 
hele eer voor de Volksknar, hoewel het nieuws als zodanig 
uiteraard weinig voorstelt. Pieter wordt lijstduwer voor de 
PvdA in zijn woonplaats Maarssen en dat betekent meestal een 
onverkiesbare plaats, zodat een actieve rol van Pieter nog even 
op zich laat wachten.

In één adem door meldt Villamedia nog andere wetens-
waardigheden uit het interview dat Han van Gessel met Pieter 
had.

Maar daarmee was het nog niet over: het ANP reageerde 
ook. Dezelfde dag nog kwam het met de mededeling dat het 
lijstduwerschap eigenlijk maar ‘een geintje’ was van Pieter. 
Bron van het ANP: Villamedia.

Vervolgens nam de Volkskrant het ANP-bericht weer letterlijk 
over op haar website. Daarmee was de cirkel rond.

Al die aandacht betekent in elk geval dat de Volksknar 
wederom is opgevallen in de offi ciële media. Eerder gebeurde 
dat bij de VPRO, die ook al door had dat dit blad de moeite 
waard is. 

Hartstikke leuk allemaal - en een reden om stug door te gaan.
Jacques de Jong

Zie de bronnen:
www.villamedia.nl/nieuws/bericht/pieter-broertjes-wordt-politicus
www.volkskrant.nl/binnenland/article1422620.ece/Pieter_Broertjes_
lijstduwer_voor_lokale_PvdA

wist dat dat niet waar was. Hij erkende 
overigens dat Pieter de redactie met de 
vernieuwde krant ‘een mooie erfenis’ 
heeft nagelaten en hij beloofde dat de 
Volkskrant wat hem betreft altijd ‘journa-
listiek onafhankelijk’ zal blijven.

Pieter reageerde op de toespraken van 
Philippe Remarque en Chr. van Thillo. 
Hij herdacht dat hij in december 1977 bij 
het betreden van café Hesp al meteen tot 
opvolger van toenmalig hoofdredacteur 
Harry Lockefeer werd gedoodverfd. Dat 
vond hij niet leuk. ‘Ik was 27 toen.’ Vijf-
tien jaar later werd hij het toch. ‘Maar 
of ik het nu ook aangedurfd zou hebben, 
weet ik niet.’

Als een van de hoogtepunten in zijn car-
rière noemde hij het grote interview met 
prins Bernhard, samen met Jan Tromp. 
‘Een Pietje Bell-achtige operatie’, want 
het moest allemaal in het diepste geheim 
gebeuren. Maar het was volgens hem een 
ervaring ‘bigger than life’.

Over de huidige krant merkte hij op: ‘We 
hebben onszelf opnieuw uitgevonden, de 
crisis overleefd.’ En tot slot, speciaal aan 
de redactie: ‘Ik heb alles aan jullie te dan-
ken.’

Aan het slot van het offi ciële deel kwam 
Arie Elshout het podium op, lange jaren 
adjunct-hoofdredacteur. Elshout bezet 
binnenkort een post in Amerika, samen 
met zijn vrouw Steffi e Kouters. Elshout 
speelde in op het begrip ‘vader’ dat ook 
in Pieters privéleven een grote rol heeft 
gespeeld en nog speelt. ‘Hij hield wel van 
ons’, constateerde Arie Elshout, ondanks 
harde woorden en menige ruzie. ‘Zo kon 

hij mopperen op de Volksknar, als deze 
iets schreef wat hem niet zinde, maar hij 
was ook de eerste om te zeggen dat ze niet 
vergeten mochten worden.’

(De Volksknar heeft trouwens prominent 
twee pagina’s gekregen in de 40 pagina’s 
dikke krant, die de redactie van de Volks-
krant voor haar vertrekkende hoofdredac-
teur heeft samengesteld.)

Elshout beschreef Broertjes verder als 
‘het oerbeeld van een calvinist, met on-
miskenbaar een ascetische kant’,  die hard 
voor zichzelf en hard voor anderen kon 
zijn, buitendien een ‘hondsbrutale fl apuit’ 
en een ‘meester in het beledigen’. 

Maar anderzijds kon Pieter ook goed in-

casseren, vond Arie.
Hij overhandigde namens de redactie 

een liber amicorum.
En voor het eerst kreeg het van oudsher 

gezongen For he’s a jolly good fellow 
totaal geen respons. Daar deed zich het 
gemis aan een fi guur als Opland gelden. 
Daarentegen was er wel een aanstekelijke 
gelegenheidsband van de redactie met het 
fraaie lied ‘Houd moed,’ stopwoordje van 
Pieter Broertjes. Philippe Remarque heeft 
laten blijken dat hij die term op de redac-
tie nooit meer wil horen.

Jacques de Jong
met medewerking  van Jan van Capel en 
Han van Gessel

Lidy Nicolasen op de saxofoon bij het optreden van de redactieband. Rechts op gitaar Peter de 
Waard, links Ernst Clowting op basgitaar.     Foto Jacques de Jong
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Ben de Graaf staat naast zijn vrouw Thea 
te glunderen, omdat de cd die dochter 
Jacqueline onder zijn arm door steekt, 
speciaal aan hem en zijn vrouw is op-
gedragen. Jacqueline (vrouw van Henk 
Brandsma, fotoredactie) treedt de laatste 
jaren met grote regelmaat op als Jessica 
van Noord, samen met Joop Visser, links 
op de foto. Hun derde cd draagt de titel 
‘Voor Thea en Ben’.

‘Zij zijn onze grootste fans, ze komen re-
gelmatig luisteren, vaak zonder dat ik het 
vooraf weet.’, vertelde Jacqueline/Jessica 
aan het Haarlems Weekblad toen de cd 
werd gepresenteerd. 

‘Toen ik begon met zingen, was ik nog 
gymjuf, maar nu is zingen mijn baan ge-
worden. Joop is echt een maestro van het 

Nederlandse lied. Zijn geniale teksten, 
daar sta ik helemaal achter. Wat gegroeid 
is, is het gesproken woord tussen de lied-
jes door. Dat zijn conferences geworden, 
die vaak met de actualiteit te maken heb-
ben.’

Op de cd voor Thea en Ben staan, naast 
Joops eigen teksten, onder andere een 4 
mei-gedicht van Neeltje Maria Min op de 
klassieke tonen van de Taptoe en ‘Thuis-
keer in Zeeland’, een gedicht van Hans 
Warren op muziek van Joop Visser. Van 
Joops eigen hand zijn de hit ‘Geert’ (meer 
dan 30 duizend keer op YouTube beke-
ken), het meesterlijke ‘Sinterklaas’ over 
de monarchie, het romantische ‘Meubel-
boulevard’ en nog achttien nummers.

JqJ

Cd speciaal
voor 
Thea en Ben
de Graaf

Hartelijk dank!
Dankzij de financiële bijdrage van vele 
lezers, kan de Volksknar zeker weer 
een jaar verder, financieel gezien. 
Hartelijk dank, donateurs! Wie zich 
geroepen voelt nog een bijdrage te 
leveren (voor een eerlijke verdeling 
van de lasten), kan zijn/haar tientje 
storten op nummer 3328 13 398, ten 
name van J. de Jong.

Directie en hoofdredactie 
de Volksknar

Vervolg foto’s feest
Van boven af: Wim van Norden, oud-directeur 
Perscombinatie met zijn vrouw tijdens de toe-
spraak van Philippe Remarque.

Jet Bruinsma in gesprek met hoofdredacteur 
Sjuul Paradijs van De Telegraaf.

Voormalig adjunct Yvonne Zonderop wilde van-
wege de fraaie shirts op de foto met Peter de 
Waard en Joost Ramaer.

OP HET FEEST VAN PIETER BROERTJES

Hierboven: dikke pret van Paul 
Haenen en Jeroen Krabbé.

Boven: Margreet Vermeulen in gesprek met Birgit Donker van NRC Handelsblad. Op de achter-
grond Cisca Dresselhuys, oud-hoofdredacteur van Opzij. Hieronder links: twee prominente D66-
ers: burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen en Gerrit Jan Wolffensperger. Rechts: Christian 
van Thillo in gesprek met tekenaar Stefan Verwey.   
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‘Integratie in een handomdraai’

AL JAREN loop ik rond met de vol-
gende droom: mobiliseer driehon-
derdduizend Nederlanders, breng 

ze in contact met evenveel mannen of 
vrouwen uit het buitenland die hier zijn 
komen wonen en laat ze koppelsgewijs 
regelmatig met elkaar praten. Integra-
tie en inburgering in een handomdraai. 
Eenvoudig en plezierig en het houdt de 
mensen van de straat. Nu het kabinet 
wil gaan bezuinigen op de kosten van de 
inburgering, is het wellicht nuttig mijn er-
varingen op dit gebied eens te delen.

Sinds ik acht jaar geleden stopte met 
werken, ben ik aangesloten bij Gilde 
SamenSpraak. Deze vrijwilligersorgani-
satie doet al ruim tien jaar waar ik in de 
eerste zin van droomde. Alleen het aan-
tal van driehonderdduizend wordt nog 
bij lange niet gehaald. Volgens de laatste 
gegevens zijn in het hele land momenteel 
rond 2800 ‘koppels’ actief bij het Gilde. 
Er zijn overigens nog andere (kleinere) 
organisaties op dit terrein bezig.

Ik ben nu doende met m’n achtste cli-
ent, zoals dat wordt genoemd. Het begon 
in 2002 met Anna uit Indonesië, daarna 
in volgorde van opkomst Patrick uit Ni-
geria, Ahmed uit Afghanistan, Valentijn 
uit Oekraïne, Hamed uit Iran, Xiujuan uit 
China, Kylie uit Australië en nu Beatríz 
uit Mexico. Aan al deze mensen zit een 
verhaal vast. Maar de ruimte is helaas be-
perkt.

Hoe verloopt zo’n contact. De vrijwilli-
ger (meestal 55-plus) meldt zich bij Gilde 
SamenSpraak en wordt uitgenodigd voor 
een introductiegesprek. De buitenlanders 
(vaak wordt bij inburgering vooral ge-
dacht aan Marokkanen en Turken, maar 
er zijn nu cliënten uit 67 verschillende 
landen) melden zich ook, zijn dus gemo-
tiveerd en krijgen ook een eerste gesprek. 
Daarna wordt door de coördinatoren van 
het Gilde bekeken wie met wie een goed 
koppel kan vormen. In principe voor een 
jaar. Geheel vrijblijvend, want als een van 
de partijen na een paar weken de combi-
natie niet geslaagd acht, dan is een tele-
foontje genoeg om het contact te stoppen. 
Niemand boos.

Het draait allemaal om het spreken van 
de taal. In de praktijk blijkt dat op regio-
nale opleidingscentra en bij echte inburge-
ringscursussen te weinig tijd is voor pra-

Jan van Capel concludeert uit zijn werk 
als vrijwilliger bij het Gilde SamenSpraak 
dat inburgeren niet zo veel hoeft te 
kosten. Als er maar genoeg vrijwilligers 
waren…

door Jan van Capel

Beatriz in de Jordaan.                Foto Jan van Capel

luikje in het restaurant. De paar keer dat 
ik hem ontmoette, begroette hij me (ook 
in juni) met happy christmas, de enige 
woorden Nederlands die hij kende. Dank-
zij het doorzettingsvermogen van Xiuju-
an beheren ze nu samen een Chinees res-
taurantje in het centrum van Leiden. Hij 
kookt, zij bedient.

M’n huidige ‘client’ Beatríz is een ver-
haal apart. Ze is nog geen twee jaar in Ne-
derland, getrouwd met een Nederlander. In 
Mexico hield ze zich onder meer bezig 
met het restaureren van oude muurschil-
deringen uit de Maya-tijd, maakte ze kle-
ding voor theatervoorstellingen, speelde 
ook zelf toneel en schildert. Kunst is haar 
leven. Ze maakte me enthousiast voor het 
werk en de levensgeschiedenis van de 
roemruchte Mexicaanse schilderes Frida 
Kahlo en haar man Diego Rivera.

Hier in Amsterdam controleert ze nu via 
een uitzendbureau vijf dagen per week de 
minibars in de kamers van een groot ho-
tel. Vreselijk werk. Maar ik heb haar nooit 
horen klagen. Ze is zo goed als klaar met 
de inburgeringscursus en beseft volledig 
dat een betere baan alleen mogelijk is als 
ze beter Nederlands spreekt. Op het mo-
ment komt er vooral grappig Nederlands 
uit. We gaan dus nog even door.

Binnenkort komt haar verhaal in het 
blad Esta. We hadden samen gereageerd 
op een mini-advertentie in de Perscom-
binatie-kranten waarin contact werd ge-
zocht met mensen die met inburgering 
bezig zijn. Beatríz werd geselecteerd met 
drie anderen.

 
 Beetje tijd over en interesse in dit boei-

ende vrijwilligerswerk? Iets voor Pieter 
ook?  Tik Gilde SamenSpraak in op Goog-
le en de rest wijst zich vanzelf.

ten. In principe komen de twee één keer 
in de week een paar uur bij elkaar. Thuis 
bij de een of bij de ander. Maar leuker is 
samen de stad in te wandelen, naar een bi-
bliotheek te gaan, een museum te bezoe-
ken of bij mooi weer op een bankje in het 
park te gaan zitten. Als er maar gepraat 
wordt, liefst alleen maar Nederlands. Al-
les wordt in onderling overleg geregeld. 
De Gilde-coördinator belt om de zoveel 
maanden belangstellend op hoe het loopt. 
Verder is het vrijheid-blijheid.

Uiteraard komen in de gesprekken aller-
lei zaken over het leven in Nederland aan 
de orde. Maar het leuke van dit systeem 

is dat je er zelf ook wat van opsteekt. Van 
Ahmed leerde ik over de geschiedenis 
van Afghanistan. Patrick vertelde over 
de problemen in Nigeria tussen moslims 
en christenen. Hamed voorspelde al vier 
jaar geleden opstand van de jeugd in Iran. 
Volgens Valentijn maakt het in Oekraïne 
niets uit wie de verkiezingen wint, ze zijn 
daar allemaal even corrupt. Kylie nam me 
in gedachten mee naar noord-Australië 
waar haar vader een groot veebedrijf be-
zat en mango’s teelde. 

Van Xiujuan hoorde ik over het harde 
bestaan op het Chinese platteland waar 
ze was geboren. Zij kwam vier jaar ge-
leden naar Nederland om te trouwen met 
een Chinese man die al vijftien jaar hier 
woonde, maar die als kok Nederland al-
leen maar kende van achter het doorgeef-

Als er maar
Nederlands
gepraat wordt


