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Knor: Ik heb last van digibetes, Co.
Co: Diabetes bedoel je. 
Knor: Last van dat gek makende digitale 
pretpark. ‘Tijd om te wennen aan een nieuwe 
telefoon of tabletcomputer krijgen consu-
menten nauwelijks meer’, schreef onze krant 
over de nieuwste iPad. En toen kwam Neelie 
later op vrouwendag nog tetteren dat 
vooral vrouwen een leuke IT-car-
rière kunnen krijgen. Niet lullen, 
maar pushen!
Co: Toch smakelijke hebbedingen.
Knor: Op de werkvloer gaat veel 
tijd verloren vanwege compu-
tergedoe. Werknemers zitten 
gemiddeld vijf minuten per uur 
hulpeloos met collega’s naar een ontregeld 
computerscherm te staren. Staat allemaal in 
dezelfde krant.
Co: Die nieuwe systemen zijn hartstikke mooi. 

Je moet je er alleen even in verdiepen.
Knor: Bij de opmaak kunnen ze daarover 
meepraten. Ben je net gewend aan een goed 
werkend systeem, komt er een Belg en die 
gaat het allemaal anders doen.

Co: Met je tijd meegaan, Knor. Een 
hoorn op de haak, compleet met 
draaischijf, is definitief passé. 
Knor: Passé? Is ooit iemand afge-
rekend op historische kennis? De 
slag bij Nieuwspoort? Histobeten 
zijn het!
Co: Zoiets kun je makkelijk opzoe-
ken, met Google.

Knor: Hou toch op. Alleen maar 
handel. Geen gezeik, iedereen rijk. 

Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. De digibeten 
hebben het nakijken.
Co: Ja, jij wel.   

HvG
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Voormalig sportverslaggever Martien 
Schurink is vorig jaar de gemeente-
politiek in gegaan. Intussen is hij ver-
worden tot de kop van Jut in Hoorn, 
overgestapt van de Fractie Tonnaer 
terug naar de PvdA. ‘Zetelroof’, roe-
pen zijn tegenstanders.

Martien Schurink vertelt: ‘Vorige 
maand hebben vier van de vijf 
raadsleden van Fractie Tonnaer, 

een lokale partij, het vertrouwen in hun 
wethouder, de voormalige PvdA’er Roger 
Tonnaer, opgezegd wegens incompetentie 
en het achterhouden van relevante infor-
matie over een groot bouw- en renova-
tieproject in Hoorn. 
‘Wij hebben hem dringend verzocht ei-

gener beweging op te stappen en het niet 
te laten aankomen op  een motie van wan-
trouwen .
‘Op het moment dat wij onze wethouder 

de bons gaven, zijn onze vier raadsleden 
door het partijbestuur stante pede uit de 
partij geknikkerd. Daarop besloot de 
‘bende van vier’ als onafhankelijke raads-
fractie door te gaan en de coalitie te gedo-
gen. Dat laatste bleek makkelijker gezegd 

Na bijna een jaar in de gemeentelijke politiek

Martien Schurink ligt dwars in Hoorn

dan gedaan. Er kwamen al gauw grote poli-
tieke tegenstellingen  aan het licht. 
‘Onze fractievoorzitter Jos Renckens, 

belastinginspecteur te Amsterdam, trok de 
teugels aan en eiste absolute loyaliteit aan 

de door de VVD gedomineerde coalitie, 
ook als het ging om ingrijpende bezuini-
gingen in het sociale domein. 
‘Die eis schoot twee linkse fractieleden, 

Jacqueline Amesz (ex-GroenLinks) en 
mijn persoon, in het verkeerde keelgat. 
Vervolgens werd, overigens in goede har-
monie, besloten om de fractie te ontbin-
den en ieder van ons ging zijns weegs in 
de raad.
‘Het laat zich raden dat het ‘rode smal-

deel’ onderdak zocht bij een oppositiepar-
tij: Amesz bij GroenLinks, ik bij de PvdA. 
Daardoor is de coalitie haar aanvankelijke 
meerderheid in de raad vrijwel kwijt en 
ligt een bestuurlijke impasse op de loer.
‘Het deed mij deugd dat verschillen-

de fracties mij graag wilden adopteren: 
GroenLinks, SP en PvdA. GroenLinks 
is het voor mij niet geworden vanwege 
Kunduz. SP kansloos vanwege het bruut 
schrappen van de republikeinse paragraaf, 
de bekrompen ideeën over Europa, de 
stalinistische bestuurscultuur en, niet in 
de allerlaatste plaats, vanwege de absurd 
hoge afdracht van emolumenten aan de 
Osse partijkas.’

Oppositie
‘De PvdA heeft zich liefdevol over mij 

ontfermd. Daar ben ik blij om. Oppositie 
voeren ligt mij als erkend dwarsligger toch 
een stuk beter dan verplicht meestemmen 
met de neo-conservatieve VVD. 
‘In de zeven maanden dat ik deel uit-

maakte van een coalitiepartij, is het gere-
geld voorgekomen dat ik vanwege mijn 
dwarse opvattingen en grote mond op het 
matje werd geroepen door deze of gene 
wethouder. 
‘Als PvdA’er kan ik eindelijk zeggen wat 

ik denk en zelfs een beetje donderjagen, 
als dat zo van pas komt. Bijvoorbeeld 
over de heikele vraag wat te doen met het 
standbeeld van Jan Pieterszoon Coen of 
over de potsierlijke olympische ambities 
van Hoorn.
‘In de zeven maanden dat ik in de 

bankjes zit, heb ik al met al twee fracties 
versleten. Daar zal het zeker bij blijven. 
Oude liefde roest niet.
‘Ik ben de laatste dagen overigens de kop 

Martien Schurink voor het standbeeld van 
Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. 

Foto Barbara Schurink

Gepromoveerd
tot kop van Jut
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van-Jut in Hoorn. In het Noordhollands 
Dagblad word ik door sommige vrien-
den van ex-wethouder Tonnaer beticht 
van zetelroof en anderen nemen het mij 
kwalijk dat ik naar de oppositie overstap. 
Het partijbestuur blijft maar roepen dat de 
vier dissidenten hun zetel terug moeten 
geven.

 ‘Intussen maakt mijn dochter zich enige 
zorgen: Pap, gaat het nog wel goed met je? 
Dan roep ik stoer dat Achterhoekers tegen 
een stootje kunnen of dat het stormpje wel 
weer gaat liggen of dat je vooral stil moet 
zitten terwijl je geschoren wordt.
‘Het is overigens wel een rare sensatie 

om je naam in artikelen in de regionale 
krant te zien op ongebruikelijke plekken. 
Niet boven of onder het stuk, maar in het 

stuk zelf. Dat wil maar niet wennen. Je 
voelt je vooral journalist. 
‘Elke keer als ik een stukje over mij 

lees, denk ik: die collega had het allemaal 
wel wat zuurder mogen opschrijven en 
wat zwaarder mogen aanzetten. Kromme 
zinnen, slap geleuter, stukkie van niks. 
Dat had ik honderd keer beter gedaan.’

Jacques de Jong

‘Wat een  non-valeur’, verzuchtte iemand over Pieter 
Broertjes na diens weinig flatteuze optreden als 
juryvoorzitter bij het Nederlands filmfestival in 

Utrecht, twee jaar geleden. Half op weg naar een reactie haalde 
ik mijn schouders op en dacht: moet je horen wie het zegt. En 
ik dacht meteen ook aan Pieters verzoek in 2002, toen ik weg-
ging bij de krant: ‘Laten we elkaar in ere houden’.

Het werd een stuk moeilijker toen Broertjes onlangs werd 
benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Inter-
nationale Film Festival Rotterdam en daar de vraag rondging 
wat de burgemeester van Hilversum eigenlijk met film en Rot-
terdam had. Niemand die het wist, dus werd ik geraadpleegd 
als ervaringsdeskundige. Tja, wat moest ik zeggen? Ik begreep 
ook niet wat hij daar te zoeken heeft, gezien zijn activiteiten op 
dit terrein. 
  Misschien wordt het tijd een paar herinneringen op te halen 
die met de krant, film, het Rotterdamse filmfestival en Broer-
tjes te maken hebben. Als voetnoot bij de 
lang niet volledige en soms wat eenzijdige 
geschiedschrijving in Dag in dag uit van 
Annet Mooij.
  In 1994 vond hoofdredacteur Harry Loc-
kefeer dat ik niet voldeed aan de eisen die 
gesteld mogen worden aan een filmredac-
teur van de Volkskrant. Twee weken nadat 
ik op een festival van de Europese film in 
het Italiaanse Viareggio was uitgeroepen 
tot Europese filmcriticus van het jaar. 
  Als adjunct-hoofdredacteur had Pieter 
Broertjes daar geen schuld aan. Hij waar-
schuwde mij wel dat ik het er ook naar 
maakte, omdat ik had geweigerd een stuk 
over filmbeleid te produceren. Geweigerd? 
Ik  printte het al weken daarvoor verstuurde stuk, Pieter las het 
en erkende dat Harry niet de waarheid sprak, maar ging dat niet 
zeggen ‘om zijn eigen positie niet op het spel te zetten’.  
  De ontslagprocedure werd gestaakt toen de sponsoring door 
de krant van het Rotterdamse festival  gevaar liep. De verhou-
ding tussen het festival en onze pr-afdeling was slecht, de NRC  
wilde het festival graag overnemen en bood een flinke som 
geld.  Festivaldirecteur Emile Fallaux noemde als  belangrijkste 
reden om bij de Volkskrant  te blijven dat ik er werkte, anders 
was hij allang weg geweest. 
  Bladmanager Herman van der Zande werd daarvan op de 
hoogte gesteld. Lockefeer staakte subiet zijn actie en vertrok 
niet lang daarna zelf. Toen Broertjes de leiding overnam, ging 
hij niet in op mijn herhaalde verzoeken de zaak nog eens uit te 
praten en schoon schip te maken.
  Een paar anekdotes. Het was gebruikelijk dat de hoofdredac-
teur en de directeur van het Rotterdamse festival vanwege de 
sponsoring  met elkaar dineerden. Broertjes sprak me na zijn 

etentje met de inmiddels aangetreden Simon Field briesend aan. 
Hij had er de pest in dat het steeds over mij ging, als Field het 
over de krant en film had. ‘Ik ben hoofdredacteur, het is mijn 
krant en ik wil dat het over mijn eigen mensen gaat en niet over 
jou.’
  Als verlengde van de onverkwikkelijke kwestie-Zeeman 
meende de hoofdredactie in 1995 dat niet alleen Zeeman als 
chef Kunst weg moest, maar dat ook ik wat anders moest gaan 
doen. 
Broertjes noemde als een van zijn argumenten dat het natuur-
lijk logisch was dat de krant rond het festival veel aandacht 
besteedde aan die Rotterdam-films. Per slot waren wij sponsor, 
maar waarom ook in de rest van het jaar? Er moest meer Hol-
lywood in de krant en niet alleen wat adjunct en zelfverklaarde 
filmkenner Bert Vuijsje omschreef als ‘Bulgaarse praatfilms’. 
Met die Rotterdam-films had Broertjes weinig op. 
  Toen ik uiteindelijk in 2002 wegging bij de krant, gaf het fes-
tival me een Life Time Achievement Award. In alle kranten en 

op radio en televisie werd dat gemeld, be-
halve in de Volkskrant. Toen de chef Kunst, 
Bob Witman, er wat lacherig niet meer om-
heen kon, werd  alsnog een bericht geplaatst.
  De prijs kreeg ik mede omdat ik de sponso-
ring tot stand had gebracht - met tegenwer-
king van Lockefeer, die mopperend zwichtte 
voor de druk van de pr-afdeling. Die spon-
soring bleek een groot succes. Het 25-jarig 
bestaan  van de band tussen de Volkskrant en 
het filmfestival, waar tachtig procent van de 
bezoekers lezers van onze krant was,  werd 
in 2003 gevierd met een speciale avond voor 
Volkskrant-lezers. 
  Festivaldirectrice Sandra den Hamer vroeg 
me wat ik daar als initiator ging zeggen. Zij 

was stomverbaasd dat ik nergens voor was gevraagd en zelfs 
niet wist dat die viering zou plaatsvinden. Sterker nog: door 
wat later als misverstand werd omschreven, had ik niet eens 
een uitnodiging gekregen.  
  Broertjes stond in zijn eentje op het podium om het applaus 
in ontvangst te nemen. Zonder blikken of blozen nam hij de 
ego-strelende hulde in ontvangst voor wat de Volkskrant  en het 
festival  voor elkaar betekenden.
   De betekenis van film, de Volkskrant en het Rotterdamse fes-
tival, en een vermeende positieve betrokkenheid van Broertjes 
moeten wel de redenen zijn dat hij nu voorzitter van de Raad 
van Toezicht is van dit festival, waar hij tot nu toe bij openin-
gen  schichtig rondloopt in een poging de hand te schudden van 
wat autoriteiten.
  Als Baas Toezicht is een van Broertjes’ zorgen goed op te letten 
dat mijn verblijf als gast voor het leven tot in de puntjes ver-
zorgd blijft. Nieuwe kans om elkaar in ere te houden.

Peter van Bueren

Broertjes en het Filmfestival

Peter van Bueren. Foto Jacques de Jong
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Familie van?
‘De vraag ‘familie van?’ krijg ik sinds ik bij de Volkskrant 

werk gemiddeld één keer per week. Helaas, ik ben geen familie 
van illustere Haarlemse Wittemannen als Paul en Sylvia, tenzij 
we misschien vele honderden jaren teruggaan in de geschiede-
nis,  Ik ben een loot van de wat minder sjieke Wittemannen uit 
de Bollenstreek, waar de achternaam even epidemisch is als 
hyacinten en Duitse toeristen. 
‘Overigens placht Hein Witteman, wijlen de broer van mijn 

opa, vroeger tijdens verjaardagen op te scheppen dat 
hij eind jaren veertig als dienstplichtige aan uitzen-
ding naar Indië was ontsnapt dankzij P.J. Witteman, 
de vader van Paul Witteman. 

Hein zou de Hollandse Uncle Sams hebben voorge-
logen dat zijn vader niemand minder was dan Petrus 
Johannes Witteman, op dat moment minister van 
Binnenlandse Zaken. Blijkbaar hoefden ministers-
zonen niet ten oorlog.Uit piëteit voor de overledene 
heb ik dit verhaal nooit doodgeverifieerd.’

Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?
‘Bij economie, sinds september. Ik heb een van de 

meest stinkende en vlekmakende portefeuilles van 
de krant: Akzo Nobel (verf), ArcelorMittal (metaal), 
DSM (wat niet). Hoewel de bagger- en olieporte-
feuilles zware concurrenten zijn. 
In de praktijk schrijf ik over van alles en nog wat: 

de (bij nader inzien toch niet zo) ethische investeringen van 
pensioenfonds ABP in Mozambique, discriminatie door uit-
zendbureaus, groene energie.’ 

Was dit je droom: de Volkskrant?
‘Sinds ik tot mijn grote schrik ontdekte dat ik ambities had 

- ergens ver na mijn twintigste - wilde ik bij de Volkskrant wer-
ken. Hoewel ik als kind ook wel dromen had: brandweerman 
worden en het Nederlands elftal halen. Godzijdank heeft de 
Volkskrant het wel met me aangedurfd, anders had ik me een 
enorme mislukkeling gevoeld.’ 

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Met dit soort vragen moet je oppassen als beginnend jour-

nalist. Drie jaar geleden, op mijn eerste stagedag bij de Volks-
krant, vertelde ik bij het handjes schudden met hoofdredacteur 

Pieter Broertjes trots over mijn mooiste wapenfeiten: twee arti-
kelen gepubliceerd in Het Parool! ‘Hmpf’, zei Pieter Broertjes. 
‘Het Parool is eerste divisie. Dit is de eredivisie.’ 
  ‘Maar goed, ik heb een aantal artikelen geschreven over de 

ontwikkelingsorganisatie SNV, onder meer over vriendjespoli-
tiek en interne salarisruzies. Sinds Lodewijk de Waal moest 
opstappen als toezichthouder bij SNV, lijkt hij elk interviewver-
zoek van de Volkskrant te weigeren. 
‘Trots was ik ook wel op een artikel over de vermeende 

asielzoeker Ranjit Edward uit Sri Lanka, die door 
bureaucratische blunders anderhalf jaar in Neder-
land vastzat, omdat de IND hem als asielzoeker had 
aangemerkt, terwijl hij helemaal geen asiel wilde in 
Nederland. Hij wilde terug naar zijn villa in Oman. 
Mede dankzij het artikel kon Edward uiteindelijk 
Nederland verlaten. 
‘Maar ik beleefde ook veel plezier aan minder 

nieuwsmakende artikelen, zoals over het kort geding 
tussen Joop Schafthuizen en Nop Maas, of over de 
ontsnapte circustijger die de Alphense kameel Iwan 
vermoordde.’  

Maak je je zorgen over je toekomst?
‘Pessimisme is een luxe die ik me tot nu toe niet 

heb kunnen veroorloven. Ik ben de afgelopen ja-
ren alleen maar bezig geweest met doelen najagen: 
aangenomen worden bij de journalistiek-opleiding 

van de UvA.Daarna binnen geraken bij de Volkskrant. Dat is 
allemaal gelukt, dus misschien houd ik nu wat tijd over om me 
zorgen te gaan maken.’ 

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘De krant straalt veel energie uit en een lichte vorm van anar-

chie. Er wordt veel aandacht besteed aan stijl en presentatie. 
Dat bevalt me.  Nu is mijn historisch bewustzijn wat de Volks-
krant betreft ongeveer even groot als dat van een Korsakov-
lijder, dus ik vind het moeilijk om te vergelijken met eerdere 
koersen en stuurlieden.
‘In ieder geval moeten we onszelf als krantenmakers plechtig 

beloven dat we zullen waken voor zelf-felicitatie en dat we bij 
elk stuk zullen streven naar de origineelste invalshoek en de 
helderste formulering, zonder te vervallen in behaagzucht en 
versimpeling. Amen.’                Han van Gessel

Jonathan Witteman (28) studeerde geschiede-
nis en journalistiek & media aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij liep stage bij de Volkskrant van 
maart tot juni 2009 en werkte van december 2009 

tot mei 2010 als redacteur bij Buitenhof. Sindsdien 
zit hij bij de Volkskrant, eerst als cao-contractant 
bij Den Haag, verslaggeverij en kunst, en nu voor 
vast bij economie. 

‘Niet vervallen 
in behaagzucht 
en versimpeling’

Jonathan
Witteman
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De befaamde muur van Opland 
blijft behouden voor het persmin-
nende nageslacht. Het Persmuse-

um in Amsterdam wil de muur graag voor 
de toekomst in een historierijke omgeving 
neerzetten. Het liefst in een nieuwe de-
pendance in de binnenstad, maar daarover 
moet de beslissing nog vallen.

Er is nog één hobbel te gaan. De tussen-
tijdse opslag. Het Persmuseum gaat pro-
beren het Internationaal Instituut voor So-
ciale Geschiedenis (IISG) te bewegen om 
het (niet zo omvangrijke) erfgoed van de 
Muur van Opland in depot te herbergen. 
Als dat idee in goede aarde valt, is de kous 
af. Dan gaan Janpeter van der Kamp en ik 
in de slag om de boel te verkassen. 
Geld speelt geen rol. Het Persmuseum 

krijgt de restanten van de Muur om niet. 
Kosten voor de verkassing regelen we via 
de Volksknar.
Het gaat  bovenal om het behoud van 

cultureel erfgoed, al is het in fragmenten. 
De muur van Opland ligt nu in verzaagde 
stukken in de kelder van de drukkerij. 
Het is niet de hele muur zoals die oor-

spronkelijk was neergezet in een deftige 
vergaderzaal in de Wibautstraat. Bewaard 
zijn gebleven vooral brokstukken van de 
muur die te maken hadden met de druk-
kerij. Met name zijn tekening van het 
productieproces (denk aan Modern Times 
met Charley Chaplin) spreekt tot de ver-
beelding.

Los van dit alles is er een ander initiatief  
gaande. In de binnenstad van Amsterdam 
zijn de erfgoedvereniging Heemschut en 
de stichting Cuypersgenootschap tot actie 
overgegaan in verband met de renovatie 
van de metrolijn naar de Bijlmer. Zij be-
pleiten bij de gemeente een gemeentelijke 
monumentenstatus voor de ondergrondse 
metrostations.

Wat hebben die stations op dat gebied te 
bieden? Veel in historisch opzicht, zeg-
gen zij. De ontwerpen werden gemaakt 
door twee architecten van de toenmalige 
Dienst Publieke Werken. ‘Hun ontwerpen 
zijn geïnspireerd op het brutalisme, een 
stroming die populair was in deze periode. 
Opvallend is de grootschalige toepassing 
van kaal beton en betonsteen. 

‘Ook is er sprake van een uitgekiend 
kleurgebruik. Zo kwam de rode kleur van 
de metrodeuren in de oorspronkelijke op-
zet terug op belangrijke voorzieningen als 
informatieborden, toegangshekken, lift-
deuren, vuilnisbakken en als accent op de 
bewegwijzering.’
Lopen we even de betrokken stations 

na,  aan de hand van de aanvrage voor een 
monumentenstatus.
* In de stations van de Oostlijn en tussen 

de buizen in de ondergrondse stations is 
een grote diversiteit aan kunst te vinden. 
Het hele scala van moderne kunst - van 

conceptueel tot abstract, lichtkunst, col-
lages en betonreliëfs - is in de metrolijn 
te vinden. 
‘In de tunnelbuis tussen Centraal Station 

en het Amstel Station bevindt zich een 
doorlopend lijnenspel van de kunstenaars 
Caveto, Wladimir Zwaagstra, Woody van 
Amen, Bob Bonies. Dit werk is deels ver-
stopt door een aantal lagen graffiti. 
*Station Nieuwmarkt. Werken van Louis 

van Gasteren, Bert Griepink, Roel van de 
Ende, Tine Hofman.
*Station Waterlooplein. Belettering van 

de hand van Willem Sandberg. Voetstap-
pen (lichtkunst) van de hand van Dirk 
Muller.
*Station Weesperplein. Werken van on-

der anderen Charles Bergmans. Tot voor 
kort waren ook plafondstukken van Mat-
thijs van Dam aanwezig. Karakteristiek in 
dit station zijn de grote kleurvlakken bij 
de traphuizen.
*Station Wibautstraat. Werk van Opland, 

en de in beton gedrukte zetplaten (vlak-
stypes).
En dan de schuilkelders.
‘Onder de stations Weesperplein, Wa-

terlooplein en Wibautstraat bevinden zich 
schuilkelders uit de periode van de Koude 
Oorlog.
‘In de hal van bijvoorbeeld station 

Weesperplein bevinden zich de ingangen 
van de kelders van acht bij vijf meter. De 
kelders waren zo ingericht en bevoorraad 
dat zestienduizend mensen honderd dagen 
achtereen konden schuilen in de kelders. 
‘De organisatie Bescherming Bevolking, 

die namens het ministerie van Binnen-
landse Zaken verantwoordelijk was voor 
de schuilkelders, is begin jaren tachtig 
opgeheven. Sindsdien zijn de kelders niet 
meer onderhouden. Deze kelders verte-
genwoordigen cultuurhistorisch een grote 
waarde.’

Han van Gessel

Persmuseum koestert erfenis
van politiek tekenaar Opland

Dit is de wand zoals Opland deze tekende/schilderde toen de 
Volkskrant nog in het gebouw aan de Wibautstraat zetelde. De 
rode balk geeft aan welk deel nog bewaard is gebleven en dat bij 

de drukkerij ligt opgeslagen, een versimpelde impressie van de 
rotatiepers. Mogelijk dat het Persmuseum er een plaatsje voor 
heeft.          Foto Wim Ruigrok

Sticker voor de actie om de kunst in de 
metrostations te behouden.

Amsterdammers

in actie voor 

metrokunst


