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Knor: Jij houdt niet van voetbal, hè Co? 
Co: Daar moet ik niks van hebben. Al die 
egotrippers, dat opgeklopte gedoe en die 
verschrikkelijke Oranje-gekte. Doe mij maar 
gewoon een eind fietsen.
Knor: Heb ik toch nog iets leuks voor 
je. Je houdt van techniek, nietwaar? 
Oranje is in Mexico wereldkampioen 
robotvoetbal geworden! Finale met 
4-1 van Iran (!) gewonnen met een 
team van de TU Eindhoven! 
Co: Robotvoetbal? Dat kennen we toch al met 
dat stel voorgeprogrammeerde poppetjes in 
het veld? 
Knor: Maar dit is nieuw. Twee teams van 
vijf ingenieus uitgedokterde robots tegen 
elkaar. In de krant stond dat in de eerste helft 

een Oranje-robot geblesseerd naar de kant 
moest. De diagnose werd snel vastgesteld: 
draadje los. Even een schroevendraaier pak-

ken en speelklaar was Kees!
Co: Philips wereldkampioen robot-
voetbal! Gekte!
Knor: Nou, die gekte is overigens al 
behoorlijk losgebroken in de verkie-
zingsstrijd. Om in Oranje-terminolo-
gie te blijven: iedereen naarstig op 

zoek naar de splijtzwam, de zwartepiet, 
de zondebok, het zwarte schaap, de mol, en 
wat dies meer zij. Daar zitten volgens mij her 
en der ook aardig wat draadjes los.
Co: Net echte robots. Maar een schroeven-
draaier helpt daar geen mallemoer bij!   
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Jaap Huisman maakt jubileumboek Rijksgebouwendienst

‘Meer dan alleen architectuur’

Hoe belangrijk is dit boek, in het alge-
meen, voor de Rijksgebouwendienst en 
voor jou?
‘Er bestond eigenlijk geen totaalover-

zicht van de werken van de Rijksgebou-
wendienst, concludeerde de laatste direc-
teur-generaal terecht. En dat terwijl er in 
200 jaar tijd zoveel is verricht, ook door 
de voorlopers van de Rijksgebouwen-
dienst (die in 1922 ontstond). Denk maar 
aan postkantoren, arbeidsbureaus, stati-
ons, ministeries, rechtbanken en gevange-
nissen. De hele Staat der Nederlanden is 
ermee opgetuigd. 
‘Na de grote privatiseringsgolf in de ja-

ren zeventig – PTT is daar een belangrijk 
voorbeeld van – is de portefeuille wel 
uitgedund maar nog wel cruciaal geble-
ven. Volgend jaar gaat het vernieuwde 
Rijksmuseum open, er komt een nieuw 
gebouw voor de Hoge Raad en er valt een 
beslissing over Paleis Soestdijk, als een 
nieuw kabinet dat aandurft.
‘Er was een redactiecommissie voor dat 

boek gevormd, maar die kwam er niet 
goed uit. Het is immers een enorme ver-
zameling waaruit je een keuze moet ma-
ken. Je kunt niet alles in zo’n boek kwijt. 
Aangezien ik al eerder dergelijke boeken 
heb gemaakt en geschreven, heb ik voor-

gesteld een thematische opzet te kiezen en 
niet verstrikt te raken in volledigheid. Dat 
dreigde te gebeuren. 
‘Nu is het boek zo goed als klaar, het 

komt 6 september uit – en het ziet er in 
alle bescheidenheid bijzonder uit. Het is 
op verschillende manieren te lezen, brow-
send, zappend en langzaam. 
‘Voor mij was dit weer een mijlpaal, om-

dat er ook allerlei politieke en bestuurlijke 
gevoeligheden aan kleven. Ga je uitge-
breid in op de Schipholbrand of niet, hoe 
behandel je de brand in het Catshuis. Hoe 
spring je om met de oorlogsjaren, zoals 
bijvoorbeeld met de bouw van kamp Wes-
terbork.
‘Dus ja, een geweldige klus en een die 

niet over architectuur alleen gaat. Inte-
gendeel. Het gaat om het hart van de sa-
menleving, over de ontwikkeling van het 
bestuurlijke systeem. Een van de interes-
santste hoofdstukken die ik mocht schrij-
ven, is de ontwikkeling van het moderne 
kantoor met de kop Van kroontjespen naar 
USB-stick. Daar is ook nog niet veel over 
geschreven, terwijl dat voor menigeen 
een deel van hun werkzame leven vormt.’ 
 
Voor de goede orde: wanneer zat je pre-
cies bij de krant?
‘Ik ben nu 59, begon als ‘broekie’ op 

Binnenland in 1979, in een tijd dat er nau-
welijks jonge journalisten werden aange-
nomen. Ik begon vrijwel tegelijk met ad-

Na twintig jaar hield Jaap Huisman het bij de 
Volkskrant voor gezien. Hij had er allerlei mooie 
dingen gedaan op verschillende redactie-afde-
lingen. Maar toen ging hij van de ene dag op 
de andere als zzp’er zich alleen nog wijden aan 
zijn specialisme: architectuur. Dat lukte wonder-
wel. Twee jaar geleden kreeg hij van de Rijksge-
bouwendienst de opdracht het jubileumboek te 
schrijven. Dat verschijnt in september.

Zie verder pagina 2

Jaap Huisman.                  Foto Pieter Pennings Fotografie
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junct Jan Blokker, die veel voor me 
heeft betekend, en die me heeft gesti-
muleerd en geïnspireerd. Na vijf jaar 
stapte ik over naar de kunstredactie, 
coördineerde de dagelijkse kunstpa-
gina en begon geleidelijk te schrijven 
over design en architectuur. Dat wa-
ren toen gebieden waar nauwelijks 
aandacht aan werd besteed, terwijl ze 
wel steeds belangrijker werden. Te-
genwoordig staat de krant er vol mee, 
kijk maar naar het Magazine. 
‘Daarna ben ik de bijlage Vervol-

gens gaan coördineren, die bij de eer-
ste bezuiniging in de jaren negentig 
sneuvelde, de voorloper van V zou je 
kunnen zeggen. Vervolgens twee jaar 
stadsredactie en daarna was ik een van 
de samenstellers van de Voorkant, de ge-
zichtsbepalende opening van het tweede 
katern. Toen ook daar weer aan geknab-
beld werd, vond ik het tijd op te stappen 
en mijn horizon te verleggen.’

Goede herinneringen?
‘Ik bewaar aan de krant goede, om niet te 

zeggen geweldige herinneringen. De mo-
gelijkheden die ik kreeg, de vaak gezellige 
sfeer, die uitmondde in fietstochten, wandel-
trips, tennistoernooien, feesten en partijen.’  
 
Hoe ontstond jouw specialisme archi-
tectuur? Had je daar al iets mee, of ben 
je erin gerold?
‘Als ik bèta was geweest was ik archi-

tect geworden, nu kon ik als alfa er alleen 
maar over schrijven. Uiteraard vond ik 
de esthetische kant ervan interessant, de 
schoonheid van een gebouw, maar ook de 
maatschappelijke betekenis en de rol die 
een gebouw in een stad speelt. De context 
dus. 
‘Het is een kwestie van geluk geweest.  

De toenmalige architectuurrecensent 
Maarten Kloos werd directeur van  wat la-
ter Arcam zou gaan worden en een nieuwe 
generatie architecten en ontwerpers begon 
zich te roeren. Bekende namen nu, Philip-
pe Starck, Rem Koolhaas, Ben van Berkel, 
Mecanoo. Daar moest aandacht aan be-
steed worden. Ik prijs me gelukkig dat ik 
ze voor de krant heb mogen interviewen.’ 
 
Wat was je reden om zelfstandig te 
gaan werken?
‘Ik was klaar bij de Volkskrant – het zou 

alleen maar slechter worden, geen carriè-
rekansen bijvoorbeeld, korter schrijven. Ik 
merkte dat er cynisme ontstond, verzuring 
– en daar heb ik het karakter niet voor. Ik 
nam gewoon pardoes ontslag en dacht: ik 
zie wel wat er komt. Nou, een uur later 
hingen de eerste aanbieders aan de lijn. 
Van die stap heb ik geen seconde spijt ge-
had. Wel even van het feit dat ik een nest 

met zoveel aardige collega’s had verlaten.’ 
 
Kostte het moeite om op jouw gebied 
klandizie te vinden?
‘Het wordt nu moeilijker. De crisis in de 

bouw doet zich voelen, ook in journalis-
tiek opzicht, maar voor mij is het nooit 
een probleem geweest. Ik hoef niet aan 
acquisitie te doen bijvoorbeeld. Tot half 
volgend jaar is de portefeuille gevuld, met 
de Rijksgebouwendienst en een nieuw 
boek over het Rijksmuseum.’
 
Intussen heb je wel een zekere naam 
opgebouwd toch?
‘Ja, het gebeurt zelfs dat na dertien jaar 

mensen denken dat ik nog steeds voor 
de Volkskrant schrijf. Beetje pedant om 
te zeggen maar veel toegankelijk schrij-
vende journalisten over architectuur zijn 
er niet. Daarom komen ze  bij mij terecht. 
Ik word ook gevraagd door de AVRO als 
deskundige en in het land als jurylid.’ 
 
Hoe ben je aan de klus Rijksgebouwen-
dienst gekomen? Via Wim Ruigrok, of 
had Ruigrok zijn fotoklus in het Ko-
ninklijk Paleis via jou?
‘Ha ha. Nee, Wim heeft menige klus aan 

mij te danken, als ik dat zo mag zeggen. 
Mij werd in 2003 gevraagd het magazine 
van de Rijksgebouwendienst op te zetten, 
en ik wilde daar een goede journalistieke 
formule voor, dat wil zeggen behoorlijke 
schrijvers en fotografen. 
‘Aangezien Wim zo ongeveer om de 

hoek woont bij het Paleis op de Dam, heb 
ik hem gevraagd de renovatie fotografisch 
te volgen. Dat geldt deels ook voor het 
Rijksmuseum. Wim is een uitmuntende 
fotograaf van monumentaal erfgoed – dus 
kom je vanzelf bij hem uit.’
 

Wat hield de klus precies in?
‘De klus was dus het blad SMAAK, let-

ters die staan voor Stedenbouw, Monu-
menten, Architectuur, Architectuurbeleid 
en Kunst. Het magazine kwam tot begin 

maart vijf keer per jaar uit. Ik onder-
zoek nu een digitale editie. Dat gaat 
beslist lukken. Ik ben er trots op dat 
velen er voor geschreven hebben, ook 
oud-medewerkers van de Volkskrant 
en auteurs als Nelleke Noordervliet, 
Kees ‘t Hart, Jan Siebelink, Dirk van 
Weelden. Ik zoek de onderwerpen 
uit, waarbij ik geholpen wordt door 
de afdeling communicatie en benader 
auteurs en fotografen. En zo ontstaat 
er minimaal vijf keer per jaar iets 
fraais.’
 
Was het. moeilijk werken met zo’n 
instantie als de Rijksgebouwen-
dienst?

‘Ja, want er zijn beperkte vrijheden. Er 
is altijd een politieke gevoeligheid. Toen 
ik een keer al te vrijmoedig over het Cats-
huis had geschreven, werd ik op de vin-
gers getikt. Hoe de AIVD erbij zit, mag 
je ook niet uitputtend beschrijven. Toch 
maakt het dat allemaal interessant, omdat 
je altijd de grenzen opzoekt. Ik vind dat 
een democratie transparant moet zijn, de 
politiek en het bestuur dus ook – maar 
daar wordt in Den Haag soms krampach-
tig over gedaan. Overigens heeft het me 
altijd verbaasd dat de Volkskrant bitter 
weinig nieuws uit SMAAK heeft opge-
pikt, terwijl er bijna in elk nummer wel 
primeurs stonden en staan. Daar was 
De Telegraaf behendiger in, helaas.’ 
 
Lang aan het boek gewerkt?
‘Ja, al met al twee jaar. Niet dag in dag 

uit, maar wel consequent. De zwaarte zit 
hem in het controleren van de feiten en 
dat er velen meelezen, onder meer om 
politieke gevoeligheden te omzeilen.’ 

Je merkte op Facebook op dat het er 
goed uitziet? Tevreden?
‘Het resultaat is volgens mij opzienba-

rend. Het is rijkelijk opgemaakt, het is ver-
rassend, ook voor mij soms. En het betekent 
een prachtig slotakkoord voor de Rijksge-
bouwendienst die volgend jaar samengaat 
met RVOB, de vroegere dienst Domeinen.’ 
 
Anekdotes?
‘Ja, uit de tijd dat het ministerie van 

VROM nog in een aantal barakken huisde 
aan de Van Alkemadelaan. Het was het 
laatste ministerie dat nog geen nieuw ge-
bouw had. Daar scharrelden kippen en 
hanen voor de deur. Als een journalist op 
belde om de mening van de minister te 
vragen, hoorde hij aan de andere kant van 
de lijn gekraai en ander lawaai. Is dat uw 
officiële standpunt minister, werd er dan 
gevraagd. Kukeleku?’

Jacques de Jong 

Vervolg van pagina 1           Jaap Huisman

Het oude gebouw van de Hoge Raad. Ook een object 
van de Rijksgebouwendienst.
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Ana van Es aan het werk.

Ana van Es (26) is verslaggever Noord-Nederland. Ze 
studeerde rechten in Groningen en werkte eerder als cao-
contractant op de redactie in Amsterdam. ‘Ik mag hier de 
rafelranden van de Nederlandse beschaving verkennen, 
van Rottumeroog tot Nieuw-Buinen.’

Wat heb jij met het Noorden?
‘Goede vraag. Ik ben opgegroeid in Eelde, een bloedeloos 

Drents forenzendorp, studeerde in Groningen en verhuisde in 
mei 2010 voor de Volkskrant naar Amsterdam in de heilige ver-
onderstelling hier niet terug te keren. Na anderhalf jaar bij Eco-
nomie, Media en Verslaggeverij vroeg Corine de Vries me om 
rechtsomkeert te maken. Ze hadden iemand nodig in het Noor-
den. Daarom zit ik nu weer in Groningen.’

Gaat het lekker?
‘Wat werk betreft is dit geweldig. Hier mag ik buiten spelen, 

het is journalistiek op kaplaarzen. Mijn werk brengt me op de 
Luts bij Balk, berucht na de net-niet-elfstedentocht 
van afgelopen winter, maar ook tussen de regen-
ten van villadorp Haren, en in Nieuw-Buinen, een 
klomp tragedie op de grens van de Hondsrug. Daar 
interviewde ik een gezin dat speciaal voor mij de 
Senseo in stelling bracht. Dure koffie, dat hebben 
ze daar niet elke dag.
‘Lokale journalisten hadden me gewaarschuwd: 

in het Noorden is geen nieuws. Onzin. Ik mag hier 
de rafelranden van de Nederlandse beschaving 
verkennen, van Rottumeroog tot Nieuw-Buinen. 
Het bestuur hier moet het dualisme nog uitvinden 
en dit deel van Nederland promoot zichzelf steeds 
opnieuw als achtergebleven gebied. Dat is een ver-
haal op zichzelf.
‘Ik vind het jammer dat ik geen Fries spreek. Mijn 

vader komt weliswaar uit Joure, maar mijn moeder 
wilde dat apentaaltje niet horen. Hij is geheel geas-
simileerd, spreekt accentloos Nederlands en ik dus 
ook. Kijk, contact leggen in Groningen is simpel: 
‘moi’ snauwen als begroeting en alle deuren gaan 
voor je open. Inwoners van Drenthe schamen zich voor hun di-
alect, dus daar kom ik ook goed weg. Maar Fries is nationale 
trots. Wie dat niet beheerst, krijgt hun wereld niet te zien.’

Was dit je droom: de Volkskrant? 
‘Het zat er een beetje in. Toen ik 20 was, publiceerde ik samen 

met een journalist van het Dagblad van het Noorden een boek 
over probleemjongeren die voor hun eigen bestwil worden op-
gesloten in jeugdgevangenissen. Op een zeker moment kreeg ik 
een overheidsrapport in handen waar ‘vertrouwelijk’ op stond. 
Vol misstanden. Dat vond ik gaaf. ‘Moet jij de journalistiek niet 
in?’, vroeg mijn co-auteur toen.
‘Daarna ging ik schrijven voor de universiteitskrant – dat ging 

heel goed. Maar journalist als beroep: dat durfde ik lang niet aan. 
Wat me weerhield: vrienden - in tegenstelling tot ikzelf universi-
tair gediplomeerd als ‘journalist’ en in bezit van zelfvertrouwen 

en wereldwijsheid – vertelden horrorverhalen. Freelancen voor 
een hongerloontje – dat gold als het hoogst haalbare.
‘Ik heb even gedacht: ik ontkom niet aan een echte, akelige 

grotemensenbaan. Mijn scriptie, over de rol van criminologen 
in het publieke debat, mocht ik presenteren op een wetenschap-
pelijk congres. Maar in de academische wereld zie je zo zelden 
mensen lachen. Dus ik dacht: probeer eerst te doen wat je leuk 
vindt. De Volkskrant, die ik altijd al las, had een vacature, en 
daarop heb ik gesolliciteerd. Dat is goed uitgepakt.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Dat komt hopelijk nog. Maar toen ik hier net vier maanden 

werkte, mocht ik naar India om een verhaal te ma-
ken over uitbuiting van meisjes in een textielfabriek 
die kleding maakte voor C&A en H&M. Dat heeft 
tot politieke ophef geleid. Ik heb er een persprijs 
mee gewonnen en ben in India schijnbaar persona 
non grata verklaard. Het smaakte naar meer. Als ik 
klaar ben in het Noorden, zou ik vaker uitzoekver-
halen willen maken.’

Wat vind je van de koers van de Volkskrant?
‘We maken een uitstekende krant, die steeds be-

ter wordt. Ten opzichte van twee jaar geleden vind 
ik alles veel frisser en professioneler. Stukken zijn 
scherper, het is journalistiek die er toedoet. Ik ben 
iets meer van de nieuwskrant, maar lees de V met 
groot plezier. Soms interview ik mensen die jong 
waren in een vorig leven en aanvankelijk zeggen: 
de Volkskrant, jakkes, linkse azijn. Bij het zien van 
de krant van vandaag zijn ze aangenaam verrast. 
Verder doe ik niet aan abonneewerving, hoor.’

Zorgen over de toekomst?
‘Ik heb een vast contract en de Volkskrant staat stevig op de 

markt, daarover maak ik me nu geen zorgen. Maar ik kan wak-
ker liggen van de staat van de journalistiek. De GPD verdwijnt, 
het universiteitsblad waar ik ooit nieuws leerde doen, mag niet 
meer op papier verschijnen, De Pers is weg, alles staat onder 
druk. Bij regionale kranten die ik hier lees, tikken journalisten 
niet één stukje per dag, maar vijf. Qua inhoud knapt het daar 
niet van op.
‘Veel komt aan op de investeerder achter de krant. In een van 

de leukste journalistieke romans van dit moment, The Imperfec-
tionists van Tom Rachman, wordt een Amerikaans dagblad in 
Rome om zeep geholpen door een jonge uitgever die zich meer 
bekommert om zijn hond Schopenhauer dan om de krant. Laten 
we waakzaam zijn voor de man met het hondje.’

Han van Gessel

‘Moi’ snauwen en
alle deuren 
gaan voor je open
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‘Dit was geen 19 kilometer stoempen 
langs de dijk, zols in de Hel van Waar-
land, of stuiteren op kasseien. Nee, het 
was vooral móói!’ Dat was zaterdag 23 
juni de algemene conclusie van de deelne-
mers aan de eerste Waterschapsronde, ge-
organiseerd door Pieter Evelein. Hij had 
125 kilometer uitgezet in het Groene Hart 
van Holland. Zijn promotie bij de colle-
ga’s, compleet met uitgewerkte kaart (van 
Erik d’Ailly) en routebeschrijving, was 
ongeëvenaard compleet, en wervend.
Vijftien deelnemers, van wie vijf vrou-

wen gingen op weg. Van de Knarren reed 
Jan van Capel een gedeelte mee. Onder-
getekende moest helaas laten afweten.
De tocht begon en eindigde bij de krant, 

het INIT-gebouw in Amsterdam. ‘Er stond 
een stevige zuidwesten wind, maar we 
hebben er niet veel van gemerkt’, zei Bert 
Wagendorp na afloop bij de borrel op het 
terras van Roest, café-met-strandje achter 
het INIT-gebouw.
‘Inderdaad,’ concludeert organisator Pie-

ter Evelein na afloop, ‘afgezien van de 
eerste tien kilometer na de pauze in Ter 
Aar, de lange rechte weg naar Hoogmade, 
hoefden er geen brede waaiers te worden 
gevormd. Het was vooral een kwestie van 
je benen blijven ronddraaien, 126 kilome-
ter lang, en dat ging allen goed af. Som-
migen voelden het af en toe kriebelen en 
zouden maar wat graag ‘de pees erop leg-
gen’, maar – bravo! – de zelfbeheersing 
won het van de testosteron. En toch nog 
gemiddeld 27,1 kilometer per uur.’
Pieter Evelein signaleert twee hoog-

tepunten: de doortocht langs de Meije 
(‘Ooooh! Wat mooi!’) en die door Rijp-
wetering, de geboorteplaats van Joop 
Zoetemelk, waar de zuidwestenwind de 
fietsers met 5 Beaufort over het Joop Zoe-
temelkpad vooruit blies.

De koersdirecteuren van de Hel van 
Waarland, John Volkers en Bert Wagen-
dorp, reden allebei mee in het peloton van 
de Waterschapsronde. ‘Een nieuwe klas-
sieker is geboren’, vond Bert Wagendorp 
na afloop.

Fietsronde
door
Groene Hart
vooral mooi

De volgende komt er alweer aan, want 
op 8 september staat in België de rit Kob-
begem-Zottegem-Kobbegem op de agen-
da, dit jaar eenmalig omgedoopt in Tour 
de Cabooter Memorial. 
De Cabooter won in 1960 de Ronde van 

Vlaanderen en woonde 22 jaar in Zingem, 
waar in voorgaande jaren de permanence 
was van K-Z-K. Hij overleed op 26 mei.
Pieter Evelein: ‘Nu nog een rit door 

Zuid-Limburg en een door de Veluwe of 
het Waterland, en het kwintet Volkskrant-
topklassiekers is compleet.’

Jacques de Jong

De groep deelnemers voor de start bij het INIT-gebouw.  Staand van links af: Annema-
rie van den Bogaard (partner Erik d’Ailly), Janet van Toor, Pieter Evelein, Inge Klever-
laan, Marlou Zoon, Rob Gollin, Erik d’Ailly, Lucas van Esch, Tom Zaunbrecher, Just Fon-
tein, Bert Wagendorp. Zittend: Joost de Vries, Melissa Peen, John Volkers. 

Foto Jan van Capel

John Volkers masseert Joost de Vries in 
Ter Aar.              Foto Erik d’Ailly

Het Persmuseum slaat in de tweede helft van augustus zijn vleugels uit met de ope-
ning van een nieuwe expositieruimte aan het begin van de Gabriël Metsustraat, 
op de hoek van het Museumplein. De ruimte, voorheen een Fortis-bankkantoor, 
wordt voor vier maanden gehuurd om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Het museum is al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie in het centrum van 
Amsterdam om het publiek dichter bij huis kennis te laten maken met zijn rijke col-
lectie. Voor veel belangstellenden en toeristen ligt het ‘moedermuseum’ aan de Zee-
burgerkade toch iets te excentrisch. Alles wordt in het werk gesteld om op steenworp 
afstand van het Museumplein nog vóór de traditionele Uitmarkt met iets moois voor 
de dag te komen. 
  Volgens de plannen krijgt het muurtje van Opland (overblijfsel uit het oude Volks-
krantgebouw aan de Wibautstraat)  in een definitieve expositieruimte in het centrum 
een prominente plek als blikvanger. ‘Dat is steeds ons idee geweest’, zegt Niels Beu-
geling, hoofd collecties en presentatie van het museum. ‘Voor een presentatie in de 
Gabriël Metsustraat is het nog te vroeg. Het muurtje moet eerst grondig worden geres-
taureerd. En we hebben al een restaurateur gevonden.’
  De aangekondigde bezuinigingen in de museumwereld hangen als een donkere wolk 
boven het Persmuseum. Op 16 juli moet er een nieuw plan van aanpak op tafel liggen 
na het negatieve advies van de Raad voor Cultuur over de eerder ingediende subsidie-
aanvraag. 

Han van Gessel

Persmuseum zoekt Museumplein op


