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Theo Klein als vrijwillliger in management van museum

‘De Cruquius: populairste trouwlocatie’

Theo Klein voor het gemaal De Cruquius, dat grondig wordt verbouwd.        Foto Jacques de Jong

Theo Klein, sportverslaggever (bij regio-
nale bladen en GPD), en tussen 1979 en 
2001 achtereenvolgens chef Verslagge-
verij, chef Den Haag en ombudsman bij 
de Volkskrant, is als vrijwilliger manager 
geworden bij het museum De Cruquius 
in Haarlemmermeer.

Hoe kwam je bij De Cruquius terecht?
‘Een paar jaar geleden via de Vrijwilli-

gerscentrale. Tot april dit jaar leverde ik 
alleen incidentele bijdragen zoals samen-
vattingen en beleidsstukken voor de direc-
teur, en persberichten. Ik was snel moe en 
kon maar heel weinig werk aan. Maar na 
drie open-hartoperaties gaat het beter en 
ben ik voor een paar ochtenden per week 
lid van het managementteam. Dat is een 
modieus woord voor drie betaalde krach-
ten en twee vrijwilligers (onbetaald, want 
het geld is op), die ervoor zorgen dat de 
ruim honderd vrijwillige medewerkers 
hun werk goed kunnen doen.’

Wat moet je zelf doen? 
‘Ik ben verantwoordelijk voor de recep-

tie, dertig vrijwilligers die zeven dagen in 
de week de balie bemannen, de nieuws-
brief, publiciteit en marketing. Cruquius is 
een van de drie stoomgemalen die halver-
wege de negentiende eeuw het Haarlem-
mermeer leegpompte. Het is nog steeds 
de grootste stoommachine ter wereld. De 
machine werkt nog, zij het niet meer op 
stoom, maar hydraulisch. Cruquius is be-
kend in de regio. 

‘We trekken ruim twintigduizend bezoe-
kers. Veel scholieren, maar ook veel bui-

tenlanders. Ik moet er voor zorgen dat er 
meer bezoekers komen. Dat doen we on-
der meer via directe voorlichting (op scho-
len), folders bij VVV’s, hotels, de website 
en berichten in de (lokale ) pers.’

Hoe verzin je zoal de promotieplan-
nen? 

‘Je staat er versteld van hoeveel bedrijf-
jes en instellingen zich (al dan niet via de 
overheid) bezighouden met de promotie in 
de culturele sector. Die krijg je allemaal 
op bezoek. 

‘We laten zelf soms door stagiairs van 
InHolland onderzoeken wat onze zwakke 

en sterke punten zijn. Op basis daarvan 
en onze eigen informatie bepalen we wat 
er verbeterd moet worden om de aan-
trekkingskracht te vergroten en op welke 
nieuwe doelgroepen we ons moeten rich-
ten. Voor de komende jaren zijn dat bij-
voorbeeld vmbo-scholen uit de regio, 
transitpassagiers van Schiphol en groepen 
die een bezoek aan het museum combine-
ren met andere attracties in de buurt, zoals 
de Keukenhof.’

Was het feit dat je in de journalistiek 
hebt gewerkt, een pre voor die baan?

‘Ik merk dat je overal van harte welkom 
bent als je gemakkelijk schrijft. Met het 
formuleren van beleid of het opstellen 
van een lesbrief of een persbericht hebben 
veel mensen grote moeite. Als oud-jour-
nalist doe je in een uurtje, waar anderen 
soms dagen op zitten te zweten. Mijn jour-
nalistieke ervaring komt me op de meest 
uiteenlopende manieren van pas. Kennis 
van het openbaar bestuur en ervaring met 
de politiek komen bijvoorbeeld goed van 
pas bij het promoten van onze plannen aan 
subsidiegevers en sponsors.

‘Toen in oktober sprake was van een be-
zoek van Willem-Alexander en de Indone-
sische president aan De Cruquius dreigde 
er in het museum een hype.’

Gek, je verwacht na het draaien van 020 
5629222 nog altijd de stem van Inge of Da-
niëlle: ‘Met de Volkskrant, ik verbind je door.’ 
Maar sinds een klein jaar zit er een computer-
gestuurde robot. 
Die draait een langdurig menu af: 
‘Welkom bij de Volkskrant.  Voor de 
bezorgservice kies 1,  voor klanten-
service kies 2, voor advertenties en 
familieberichten kies 3, voor redactie 
kies 4, voor overige zaken kies 5.’
Na het indrukken van 4 kan ik weer kiezen uit 
zeven verschillende redacties. Na het kiezen 
van 1 (algemeen) gaat er inderdaad een bel-
letje over. Viermaal , vijfmaal.
Intussen is er zeker een minuut verstreken.

Met een beetje geluk klinkt er dan een leven-
de stem: ‘Met de redactie, wat kan ik voor u 

doen?’ 
Maar vaker gebeurt dat niet, en vooral 
niet na vijf uur.
Eerst het hele menu gevolgd, dan ein-
delijk, eindelijk misschien de redactie 
aan de lijn. Mis! 
Daar komt die robot ertussen: ‘Helaas 

kan op dit moment de telefoon niet worden 
opgenomen.’
Of we maar een e-mail willen sturen naar 
redactie@volkskrant.nl.
E-mail zit niet op mijn telefoon.
Zo kan ik die brandende wereldprimeur toch 
nooit kwijt!       JqJ
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‘Toen kwam mijn eigen ervaring met 
dergelijke circusvoorstellingen me tijdens 
de ambtelijke voorbereidingen goed uit.. 
Het bezoek ging overigens niet door.’

Spreekt het museum als zodanig je aan 
en waarom? 

‘Het is niet toevallig dat ik daar terecht 
ben gekomen. De Cruquius is niet alleen 
interessant als een unieke machine, het 
gemaal is ook een symbool voor het be-
gin van de industrialisatie van Nederland. 
Voor het eerst werd gekozen voor stoom-
kracht in plaats van windmolens. De 
machines moesten uit Engeland komen. 
Maar op gezag van koning Willem I werd 
die sprong gewaagd. 

‘Daarna is het snel gegaan. We proberen 
niet alleen waterbeheer in het verleden 
zichtbaar te maken, maar ook het belang 
ervan nu en in de toekomst. Veel van onze 
medewerkers zijn vooral geïnteresseerd 
in de techniek, maar ook de sociale en 
economische gevolgen van een grote in-
poldering zijn erg boeiend. Zonder de 
Cruquius zou Schiphol nu vijf meter on-
der water staan.’

Wat gebeurt daar allemaal?
‘We hebben een ruim aanbod aan pro-

gramma’s en rondleidingen voor kinderen, 
techneuten en andere groepen.  Er worden 
films gedraaid, onder andere over de wa-

tersnoodramp. Er is een groep acteurs die 
in het museum optreedt met een stuk over 
Nicolaus Cruquius, de naamgever van het 
gemaal, een collega van Leeghwater in 
de zeventiende eeuw. De Cruquius is de 
populairste trouwlocatie van de Haarlem-
mermeer en er worden op zaterdagavond 
klassieke concerten gegeven. 

‘Als er voldoende belangstelling is bij de 
Volkskrant-knarren, kan ik wel een speci-
aal programmaatje voor ze maken.’

Kun je het vinden tussen de mensen 
daar, beroeps en vrijwilligers?

‘De omgang met vrijwilligers bevalt me 
wel. Er zitten uiteenlopende types onder. 
Van de oud-directeur die na zijn pensioen 
alleen nog simpel kaartjes wil verkopen, 
tot de werkloze die niet meer aan een baan 
kan komen. Omdat ze geen geld verdie-
nen, moet er een sfeer gekweekt worden 
waarin ze toch graag willen werken. Dat 
lukt aardig. Je maakt vaak situaties mee 
die je niet voor mogelijk hield. Daar wil ik 
nu niet over uitweiden, maar volgens mijn 
vrouw (Margreet Vermeulen –  red.) zit er 
in De Cruquius een boek Het Museum, als 
variant op Het Bureau van Voskuil.

‘Mijn baas bij het museum is oud-minis-
ter Tineke Netelenbos, voorzitter van het 
stichtingsbestuur. Het is interessant om 
haar bezig te zien met de behartiging van 
onze belangen.

‘De stichting heeft ons gebouw per 1 
januari 2010 verkocht aan de vereniging 
Hendrick de Keyser. Die is nu tegen zeer 
gunstige voorwaarden de komende dertig 
jaar onze huisbaas. Dat was een slimme 
zet. Binnen vier maanden begon Hendrick 
de Keyser met een omvangrijke renova-
tie. Wij zijn daar nauw bij betrokken. Erg 
boeiend om van dichtbij te zien hoe zulke 
professionals dat werk uitvoeren.’

Had je al eerder vrijwilligerswerk 
gedaan? 
‘Hoewel mijn fysieke mogelijkheden  be-
perkt zijn, ben ik na mijn vertrek uit de 
journalistiek toch steeds bezig gebleven.
Voordat ik naar het museum ging, heb 
ik een tijdje meegeholpen om de Heem-
steedse radio-omroep in de lucht te hou-
den. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
schreef ik het concept-programma voor 
D66 Heemstede en ik selecteerde met 
twee anderen de kandidaten voor de ge-
meenteraad. 

‘Ik vind het aantrekkelijk om steeds 
weer een ander milieu binnen te stappen 
en nieuwe mensen te ontmoeten. 

‘Dan blijken er buiten de journalistiek 
nog vele andere werelden te bestaan. Die 
zijn doorgaans minder spannend, maar dat 
helpt me om mijn adrenalineniveau laag 
te houden.’

Jacques de Jong
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Op 21 januari verschijnt het boek Werken 
na kanker, dat de collega’s Maria Hen-
driks, Malou van Hintum, Ineke Jung-
schleger en Tia Lücker hebben samenge-
steld met medewerking van deskundige 
Ragna van Hummel.

Maria Hendriks had al eerder veel ge-
publiceerd over vermoeidheid na kanker. 
Dit boek is er het vervolg van. Weer aan 
het werk gaan als je kanker hebt gehad, is 
niet makkelijk. Eenderde van de ex-kan-
kerpatiënten die een baan hadden, komt 
niet meer aan de slag; anderen kost het 
veel moeite of moeten aangepast werk 
zoeken. De meesten hebben behoefte aan 
informatie en begeleiding. 

Werken na kanker biedt inzicht in de 
rechten en plichten van kankerpatiënten 
en geeft concrete tips en voorbeelden. Het 
boek volgt het hele proces van diagnose, 
behandeling, revalidatie en weer aan het 
werk zijn. Werken na kanker is bestemd 
voor zowel kankerpatiënten die werkne-
mer zijn, als voor zelfstandigen. Het is 
ook goed bruikbaar voor werkgevers, col-
lega’s, bedrijfsartsen, huisartsen en verze-
keraars.

Uitgeverij Thoeris, Amsterdam, € 19,95.

Boek over kanker
als coproductie

Willem de Bruin, Maria Hendriks, Jan Luijten en Joris Cammelbeeck in café Scheltema tijdens de 
Knarrenborrel van 21 december. Ondanks koude, blubber en gladheid waren er toch nog zestien 
collega’s naar de Nieuwezijds geglibberd. Zoals altijd een aangename bijeenkomst. Deze keer werd 
het driemaandelijkse ritme hernomen na een onderbreking van een half jaar. Verrassende ontmoe-
ting: de schrijver Geert Mak, die zich meteen meldde als abonnee van de Volksknar. De volgende 
knarrenborrel is in maart.           Foto Jacques de Jong

KNARRENBORREL IN KERSTSFEER
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Afscheidscadeau van redactie

Pieter leeft zich uit 

als hulpkok 

in toprestaurant
Pieter Broertjes kreeg bij zijn afscheid 
als hoofdredacteur een cadeau van 
de redactie om een keer als hulpkok 
mee te draaien in het gerenommeerde 
sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. 
Dat gebeurde woensdag 22 december, 
vlak voor Kerstmis. Radio 1 was erbij om 
hem te interviewen (uitzending Tweede 
Kerstdag). 
Zijn relaas van die dag.  

STAGIAIR Broertjes mag een dagje meelopen in het 
driesterrenrestaurant De Librije van Jonnie en Thérèse 
Boer in Zwolle. Met dank aan de redactie van de 

Volkskrant en speciaal aan Mac van Dinther die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Mijn mooiste afscheidscadeau. 

Het is die woensdagochtend 22 december een komen en gaan 
van leveranciers. Iedereen rent van hot naar her om zich voor te 
bereiden op de lunch en het diner voor zo’n honderd gasten.

Ik doe mijn werkkledij (zwart) aan en begin bij de vis. 
Dat is overzichtelijk. Handen wassen, 
handschoenen aan. Vrij snel word ik aan 
het schoonmaken van honderd sardientjes 
gezet. Het lijkt vrij simpel, totdat ik zelf 
het mes in handen krijg. Vanaf het kopje het mes erin tot aan 
de graat en dan tot aan de staart in één beweging doorhalen. En 
dat om en om. Dan hou je twee fileetjes over en een graatje. De 
kop mag weg. En dat honderd keer. 

Het lukt steeds beter, maar ik doe er veel te lang over, zeggen 
mijn twee begeleiders. Ongeveer een uur. Het zijn jonge 
jongens die na hun opleiding ervaring opdoen in de keuken 
van de beste chef-kok van het land. De meesten willen zelf een 
restaurant beginnen, als ze groot zijn. Geen enkele twijfel. Mijn 
god, waar beginnen ze aan? Snoeihard werken, voor weinig 
geld. 

Na de partij sardientjes (‘Goed gedaan, Pieter, want ze zijn 
niet supervers. Vanwege het ijs op het water kunnen de vissers 
niet elke dag uitvaren’) krijg ik tweehonderd rivierkreeftjes 
(zeg maar gerust kreeften, want ze waren zeker twintig 
centimeter groot) onder handen. 

Mijn vismaatje van de dag zet zijn mes tussen hun ogen en 
dan mag ik de kop van de romp scheiden. ‘Gewoon draaien, 
flink kracht zetten.’ De vorige stagiair was bijna flauwgevallen 
vanwege het moorddadige karakter van deze handeling. 
Vandaar enige bezorgde blikken. Ik geef geen krimp, maar voel 

mijn maag wel draaien. 
Om uiteindelijk drie kreeftenlijfjes op het bord te krijgen, 

moeten ze eerst worden gekookt. Dan moet het darmkanaal 
worden verwijderd (uiterst lastig klusje, vereist fijne motoriek) 
en dan moet de harde schaal worden weggebroken. Logisch dat 
zo’n gerechtje een vermogen kost. 

En dan nog maar te zwijgen over de sardientjes die als amuse 
komen. Het graatje wordt schoongewassen en gefrituurd, en 
dan wordt een klein beetje van de filet erop gelegd en nog een 

mengseltje van ei met nog iets. Hap, slik, 
weg. Dank u, kokkie (zo heten de hulpjes 
in de keuken van Jonnie). 

Om half één komen de eerste bonnen aan 
het bord te hangen en dan begint het echt te lopen. Er wordt 
goed opgelet wie wat en wanneer doet. Net als bij de krant. 
Toen ik daar 31 jaar geleden begon, had ik geen flauw idee hoe 
die verschillende stukjes tot een pagina, laat staan tot een krant 
worden gesmeed. De chef Nacht leek mij een tovenaarsleerling. 

Zo ook Jonnie Boer, die voortdurend rondloopt, meekijkt, 
proeft, corrigeert en zelf af en toe een bord omtovert tot een 
schilderij (‘Als ik had kunnen schilderen, was ik geen kok 
geworden’). Zoals hij zijn ploeg inspireert en aanstuurt, zo 
maakte ik graag de krant. Niet zelf meer achter de kachel, 
maar wel aanspreekbaar en aanraakbaar voor advies en lastige 
keuzes. En de hele dag nadenken over nieuwe recepten, nieuwe 
smaken, nieuwe presentaties.

IK STA inmiddels aan de aardappelschijfjes. Een soort 
ronde frieten zonder inhoud, dus hol van binnen. Heerlijk, 
maar monnikenwerk om te maken. De jongen die ik mag 

helpen, staat al maanden dit klusje te doen. Hij zegt blij te 
zijn als hij in het nieuwe jaar naar de vis mag. Daarna ga ik de 
kastanjes pellen: dertig stuks. Voor garnering. 

door Pieter Broertjes

Zie verder op pagina 4
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Foutje!
Veel waarderende lezersmail kregen 
we na het herdenkingsnummer voor 
Harry van Seumeren en Paul Beu-
gels. 
Enkele lezers maakten ons ook attent 
op de tijd waarin de foto op pagina 3 
was gemaakt. Niet veertig, maar der-
tig jaar geleden. Blijven er nog twee 
onbekende gezichten over.

Heel hartelijk dank voor de toezending en 
het maken - dat vooral - van dit exem-
plaar van de Volksknar. Goed dat al die 
ouwe knarren nog eens op deze manier 
bij Harry van Seumeren en Paul Beugels 
- ja ook die, ik was hem niet vergeten - 
kunnen stilstaan. Dank dus. 
Max de Bok

Ik was helaas niet in de gelegenheid om 
bij de crematie van Harry aanwezig te 
zijn. Zeer tot mijn spijt overigens. Des te 
meer waardeer ik deze speciale editie van 
de Volksknar.
Ik ken Harry natuurlijk uit de tijd dat ik 
het personeelswerk voor de Volkskrant- 
redactie deed (tweede helft jaren tachtig 
en eerste helft jaren negentig). Maar 
ook vanuit de Raad van Uitvoering waar 
hij als lid vaak van de partij was om de 

gerezen geschillen mede te beslechten. 
Daarin was hij altijd een wijs man.
Ruud Schets

Mooi nummer!
Martine Breunesse

Bedankt voor het mooie en actuele Volks-
knar-nummer over Harry en Paul. Ik kon 
helaas niet aanwezig zijn op de crematie. 
Ook op de laatste borrel moest ik verstek 
laten gaan. Nog een goed en gezond 
2011 toegewenst met vele mooie Volks-
knarren.
Hans Emans

Complimenten, wederom, voor het snelle 
doch kundige werk.
As always: onward and upward!
Bert Vuijsje

Compliment voor mooie en waardige 
extra editie van de Volksknar. Bedankt!
Hugo Schneider

Hartelijk dank voor de snelle service! 
Leuk om te zijn ingelijfd bij de knarren. 
Houd me op de hoogte!
Annegreet van Bergen

Wat een prachtig herdenkingsnummer, 
eentje om als dierbaar te bewaren. Dank 
je wel! Fijn om elkaar weer terug te zien. 
Riëtte Kuin - Krapman

Goed werk en wat een snelheid.
Overigens: de nieuwe leiding was niet 
aanwezig.
Willem Beusekamp

Is de onbekende collega achteraan op de 
groepsfoto van pagina 3, misschien
muziekredacteur Marcel Weltak? 
(‘Een onbekende collega’ is een contra-
dictio in terminis, je moet hoogstens de 
informatie in je geheugen toegankelijk 
maken.)

Ben benieuwd, het wordt nu een soort 
kwis want hij heeft veel gezichtsverhul-
lende elementen, bril, baard, lang haar. 
Maar hoe langer ik naar het gezicht kijk, 
hoe meer ik denk dat hij het is.
Jeanne van Hoof

Dank voor de meer dan snelle verslag-
geving van de uitvaart van Harry.
Hulde!!
Een correctie. De foto van de plenaire 
vergadering moet van jongere datum
zijn. Veertig jaar geleden was ik 24. Dus 
ik denk dat dit dertig jaar geleden was. 
Peter van Bakkum

Goed werk van de Volksknar, maar weet 
dat ik onmogelijk op de foto van de ple-
naire vergadering in de jaren zeventig 
kan staan (bijschrift beweert van wel).
Ik ben in 1992 in dienst van de Volks-
krant gekomen, of 1991 als we het jaar-
contract meerekenen. 
Wel oud dus, maar niet zo oud.
Martijn van Calmthout

Hugo Schneider (rechts) in gesprek met Peter 
van Bakkum.

De lunch verloopt prima; geen klachten van boven. Het is echt 
een kwaliteitsmachine, zoals Jonnie vaak zegt. Ook nu weer 
komt de redactie op mijn netvlies. Iedereen is supergemotiveerd 
om de beste gerechten te maken en de lekkerste sauzen.   

Radio 1 meldt zich voor een sfeerreportage. Wat doet de oud-
hoofdredacteur van de Volkskrant tegenwoordig?

‘Kom maar langs als ik bij De Librije in de keuken sta, dan 
ben ik waarschijnlijk op mijn best.’ 

In de krant stond abusievelijk dat ik zou koken voor alle gas-
ten in de studio als een soort sterrenkok. In werkelijkheid was 
het iets minder spannend, maar minstens zo leerzaam en inspi-
rerend. 

Als de laatste lunchgasten om vijf uur afdruipen, gaat de 
kookbrigade eten. Een apart ploegje heeft zich daartoe gezet. 
Vandaag is het ossenhaas met een heerlijke, frisse salade. Na 
een halfuur moet iedereen weer op zijn post zijn. Voorbereidin-
gen treffen voor het diner en spullen/sauzen klaarmaken voor 
de rest van de week. 

De muziek gaat keihard en er is even een moment van ont-
spanning. Normaal zou nu een nieuwe, verse ploeg opkomen. 
Maar niet in de tophoreca. De keukenbrigade komt om 9 uur ’s 
morgens en blijft  tot einde dienst, en dat is nooit vóór elf uur ’s 

avonds. Dat is veertien uur per dag, vijf dagen in de week. Wie 
wil?

Ik zet me aan de bietjes. Met een rond buisje stans ik keu-
rige rondjes, die later worden gelakt en op het bord met warm 
avondeten een mooie en lekkere versiering zijn. Je blijft door-
gaan, omdat iedereen dat doet. 

Vanaf zeven uur wordt het regime voor mij iets milder. Mac 
van Dinther en Jon Sistermans (chef-kok van het Wilhelmina-
park in Utrecht) arriveren om te kijken wat ik heb uitgevreten 
en of het te eten is. Ik moet ze teleurstellen, omdat ik niet echt 
aan het fornuis heb gestaan, maar ik vertel honderduit wat ik 
wél heb gedaan. 

Ze zijn onder de indruk. Een stagiair kan bij FC Barcelona 
ook niet meespelen in het eerste team. Dat is logisch, zou Johan 
Cruijff zeggen. 

Ze likken hun vingers af bij de gerechten die Jonnie hoogst-
persoonlijk voor ze maakt. Ook Jon moet toegeven dat dit de 
hoogste vorm van topsport is. De presentatie is origineel, de 
borden zijn feestelijk en het eten is zeer smaakvol. De hazenrug 
is zelfs uitmuntend. 

Ik eet wat mee en drink een glas wijn. Ik ben kapot van veer-
tien uur staan.          Pieter Broertjes
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