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Volkskrant nu Volkshotel
‘IK HEB hier dertig jaar gewoond’,. 

constateerde oud-hoofdredacteur 
Pieter Broertjes vrijdag 27 juni 

bij de heropening van het oude Volkskrant-
gebouw aan de Wibautstraat, ‘en nu wil ik 
ooit nog eens in mijn eigen kamer slapen 
– al zeg ik hier niet met wie.’ De mogelijk-
heid ligt open nu het gebouw is herschapen 
tot Volkshotel met 172 kamers,

Pieter, tegenwoordig burgemeester van 
Hilversum, was een van de prominente spre-
kers tijdens de opening – evenals zijn op-
volger Philippe Remarque – in de bom-
volle hal van het gebouw, waar vooral 
jonge, creatieve ondernemers dit duidelij-
ke moment in de geschiedenis van de Wi-
bautstraat wilden meemaken. Pieter keek 
kort terug op de tijd in het gebouw, waar 
niet alleen een krant werd gemaakt, maar 
waar zelfs kinderen werden verwekt. (Het-
geen de presentator van het feest vrolijk 
deed concluderen dat er tijdens het werk 
ook geneukt werd.)

Met genoegen stelde Pieter Broertjes vast 
dat de inrichters, ondanks de ingrijpende 
vernieuwing, toch de ziel van krant terug 
hebben laten komen. Dat is vooral gebeurd 
door middel van allerlei verwijzingen naar 
het krantenverleden. Maar het deed Pieter 
ook genoegen te zien dat in het deel achter 
het hotel, de vroegere drukkerij, tussen de 
talrijke kleine startersbedrijfjes een collec-
tief van zeventien journalisten is gehuis-
vest, geheten Bureau Wibautstraat.

Zijn opvolger Philippe Remarque ver-
telde op de vierde etage (??, JqJ) te hebben 
gekeken op de plek van de vroegere hoofd-
redacteur Harry Lockefeer. Hij stelde vast 
dat de huidige kamer een duidelijke verbe-
tering was vergeleken met vroeger. 

‘De mensen hier in dit gebouw zien er ook 
leuker uit dan de redacteuren van toen’, stel-
de hij onder applaus vast. 

‘Het gebouw komt een beetje Oostblok-
achtig over’, vond hij ook, verwijzend naar 
de linkse opvattingen van de Volkskrant 

destijds. ‘Maar dat past wel in de enige 
communistische prachtstraat van Neder-
land – daar past een Volkshotel ook in. 
Daar zijn we blij mee.’

‘Het waren prachtige tijden toen’, besloot 
hij, ‘ik hoop dat het voor dit gebouw ook 
weer prachtige tijden gaan worden.’ Met 
assistentie van redactrice Sasja Kooistra 
overhandigde hij een nachtfoto uit de be-
gintijd van het Volkskrant-gebouw in 1965, 
gemaakt door Frits Rotgans.

Voormalig kraker Jaap Draaisma, di-
recteur van Urban Resort die als eerste 
het oude gebouw een nieuwe inhoud met 
‘broedplaatsen’ gaf, herinnerde aan de tij-
den van krakers en provo’s waarin het ge-
bouw was neergezet. ‘Eigenlijk is dit ge-
bouw op die traditie gevestigd, het is een 
soort 21ste-eeuws kraakpand, waarin voor 
jonge starters van alles mogelijk is om hun 
plannen uit te voeren.’

Na de officiële opening werd het groot 
feest door het hele gebouw heen. Vanaf 21 
uur was het gebouw open voor ‘de stad’. 
Ook zaterdag en zondag werd het feest 
voortgezet met exposities van de huurders 
in het gebouw, muziek, performances, film, 
rondleidingen. Om in stijl te blijven: het 
bleef nog lang onrustig in de Wibautstraat.

Jacques de Jong

Sasja Kooistra laat de foto zien, die Philippe Remarque namens de Volkskrant schonk bij 
de opening van het Volkshotel vrijdag 27 juni. Het is een nachtfoto van Frits Rotgans uit 
1965.  Onder: Pieter Broertjes tijdens zijn speech.              Foto’s Jacques de Jong

De ouwe knarren van de Volkskrant die in de Wibautstraat hebben gewerkt, krij-
gen op woensdag 16 juli een speciale behandeling in het Volkshotel. Hun wordt 
een borrel en een rondleiding aangeboden. Het gebaar past in de opvatting van 
de nieuwe eigenaars dat de voormalige redacteuren voor een belangrijk deel de 
sfeer in het gebouw hebben bepaald. Dat het gebouw nog altijd een gevoelige 
plek is voor de collega’s, blijkt wel uit het uitzonderlijk grote aantal aanmeldin-
gen voor de borrel. Al snel na de aankondiging waren er ruim veertig binnen.



In dit geval ligt de appel wel erg dicht 
naast de boom. Je bent vlak bij papa en 
mama gaan werken, voor dezelfde baas 
nog wel.

‘Zes uur vliegen! Jouw ‘vlakbij’ is al gauw 
vijfduizend kilometer. De wereld is gro-
ter dan Holland denkt. Vraagt de redac-
tie: “Kan je even naar de Philippijnen?” 
Ja hoor. Dat is dus drie uur vliegen. Mijn 
moeder zegt zelfs dat het nu verder weg 
is. Tussen China en Nederland konden we 
goed skypen. Tussen China en Indonesië 
is het bereik minder. Er schijnt in Vietnam 
een knik in de kabel te zitten.’

Je bent de eerste in deze serie die, in 
1982, in een Volkskrant-bed van twee 
dertigjarigen is geboren. Willemijn was 
er al telefoniste vanaf 1976, Oscar kwam 
vanaf Trouw in 1977. 
‘Er moet tussen hen ergens in 1980 iets 

moois zijn ontstaan. Ze zijn in 1986  ge-
trouwd, toen we naar België verhuisden, 
naar het huis van voorganger Jan Luijten, 
in Overijse. Daar heb ik veel herinneringen 

aan. Ik was er deze week, met mijn dochter 
van vier, en dat bracht die tijd weer sterk 
terug. 
‘Brussel is voor mij veel meer thuiskomen 

dan Amsterdam. Daar heb ik wel gewoond, 
maar heb er emotioneel veel minder mee. 
Na Brussel zes jaar Washington. Toen Mui-
derberg, omdat mijn vader 
Joop van Tijn opvolgde 
als hoofdredacteur bij Vrij 
Nederland. Ik ging rech-
ten studeren in Maastricht. 
In 2005 verhuisde ik naar 
Amsterdam, werken voor 
een lobbykantoortje. Vond 
ik vreselijk, een ware hel. 
Je moest geloven in produc-
ten waarin je niet geloofde. 
Maar verhalen vertellen en opschrijven 
vond ik wel leuk. Dus ben ik naar de PDOJ, 
postdoctorale opleiding journalistiek in 
Rotterdam gegaan. Ik liep stage bij Het Pa-
rool, zomer 2007.’

Ging het met twee zulke ouders ooit over 
iets anders dan journalistiek?

‘Journalistiek was altijd aanwezig. Altijd 
kranten, altijd radio aan, altijd televisie 
aan: er kan altijd iets gebeuren. Moesten 
we weer plannen wijzigen. Zo’n sfeer. 
Door al dat verhuizen is Willemijn degene 
geworden die beter muren kan verven dan 
Oscar. Al was hij wel betrokken bij die ver-
huizingen: hij kroop niet metéén achter z’n 
laptop. Ik merk nu zelf, door de verhuizing 
naar Jakarta, hoe pittig het is alles op te 
pakken en aan de andere kant van de we-

reld een leven op te bouwen. Zij hebben dat 
vijf keer gedaan: behalve genoemde stand-
plaatsen, vanaf 2003 nog Tel Aviv.’

Op zeker moment ben jij in Nederland 
gebleven.

‘Toen zij naar Tel Aviv gingen. Ik leerde 
mijn vrouw Femke in Maas-
tricht kennen, waar ik van 
haar het voorzitterstokje 
overnam van De Jonge So-
cialisten in de PvdA, gezel-
lig debatclubje.’

Op vragen of hij daarmee 
heeft gecompenseerd dat 
zijn vader na twee jaar VN 
in 2000 politiek ‘afdwaal-
de’ naar een al even kort 

hoofdredacteurschap van het Algemeen 
Dagblad, geeft Melle slechts ontwijkende 
antwoorden. 

‘Voor Oscar speelde dat niet. Dat Volks-
knarren er misschien zo over denken: 
okee. Geen idee of politiek een rol speelde 
bij Oscars beslissing hierover. Het zou in 
elk geval niet erg logisch zijn, gezien de 
verscheidenheid aan kranten waarvoor hij 
heeft gewerkt. En nu speelt de politieke ge-
zindheid toch helemaal minder mee?’

Ook de vraag of de – korte – hoofdredac-
teurschappen Oscar minder gemakkelijk 
zijn afgegaan, vindt Melle moeilijk te be-
antwoorden.
‘Twee vond hij in elk geval wel genoeg. 
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Melle Garschagen.                 Foto Jacques de Jong
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Maar verhalen vertellen en opschrijven 

tricht kennen, waar ik van 
haar het voorzitterstokje 
overnam van De Jonge So-
cialisten in de PvdA, gezel-
lig debatclubje.’

Op vragen of hij daarmee 
heeft gecompenseerd dat 
zijn vader na twee jaar 
in 2000 politiek ‘afdwaal-
de’ naar een al even kort 

hoofdredacteurschap van het 

Oscar en Willemijn Garschagen.

Melle Garschagen over zijn skypende ouders Oscar en Willemijn

Samen even zeiken over de krant
In Appel & Boom vragen we 
kinderen van Volksknarren naar 
de invloed van hun journalisi-
tieke ouder(s) op huiselijk le-
ven en beroepskeuze. Meer dan 
wie ook is Melle Garschagen 
(32) Volksknar-appel: vader Os-
car (62), NRC-correspondent in 
China, en moeder Willemijn Out-
huyse waren doorgewinterde 
Volkskranters. Willemijn als te-
lefoniste, Oscar als verslaggever 
her en der. Maar pas in Brussel, 
op zijn vierde, begon Melle, nu 
NRC-correspondent in Indone-
sië, iets te dagen.



Hij was blij dat hij weer als schrijvend 
journalist de wijde wereld in kon, te begin-
nen in Israël. Dat kan hij goed, vindt hij 
leuker, ligt hem beter. Hij heeft het in elk 
geval geprobéérd bij VN en AD. 
‘Een van de mooie dingen van zeker de 

schrijvende journalistiek is dat je door de 
platte organisatie na een chef- of  hoofd-
redacteurschap, weer kan terugkeren, door-
gaan als schrijvend journalist. De hiërar-
chie bij een krant wordt niet bepaald door 
de functie, maar door ervaring, schrijfstijl, 
netwerk, noem maar op. Juist bij de NRC 
zie je dat veel: Laura Starink, Marc Chavan-
nes, Folkert Jensma, Ben Knapen; in maar 
weinig bedrijfstakken is dat normaal.’

Na het handwerk te hebben geleerd tij-
dens zijn stage bij Het Parool – poepende 
ganzen op een Amsterdamse kade – begon 
Melles loopbaan bij NRC Handelsblad in 
2007 op wat toen de Europa-redactie heet-
te. Dat ging vooral over de uitwerking van 
de Europese Unie in Nederland. Anders dan 
veel collega’s op de PDOJ, die echt wilden 
switchen naar de journalistiek, wilde Melle 
zijn studie (internationaal, Europees recht) 
te gelde maken in de journalistiek.

Toen de Europa-redactie werd opgedoekt, 
kwam Melle op Economie. Schrijven over 
de euro: ‘Leuk, op het hoogtepunt van de 
eurocrisis’. In 2013 kwam Indonesië vrij. 
‘Heel gaaf. Eerder was India niet gelukt. 

Maar mijn voorkeur was Azië, gezien de 
economische ontwikkelingen daar. Hier 
was alles somber, daar gebeurt van alles. 
Opkomende economie, tot en met obesitas 
toe. Mijn vrouw, econoom, afkomstig van 
De Nederlandsche Bank, werkt daar nu bij 
de Europese Kamer van Koophandel als 
lobbyist, zoals ik dat destijds heb gedaan.’

Oscar en jij, Tel Aviv-Rotterdam, Shang-
hai-Jakarta, hebben misschien weinig 
over het vak gesproken.

‘Als we elkaar zien, in China, Indonesië 
of Nederland, gaat het wel gauw over jour-
nalistiek, maar eerder nog over onze krant 
zelf. Even zeiken, even stoom afblazen. 
Meestal gebeurt dat dus skypend. Vooral 
mijn dochter moet even met opa en oma 
skypen, zo om de week. Wij praten door 
de week als collega’s: als er ruzie is tussen 
China en Vietnam over een olieboorschip, 
moeten we even taken verdelen.’

Oscar heeft niet de behoefte jou als va-
der wijze lessen te geven?

‘Nee, niet in die sfeer. Als ik ergens boos 
of chagrijnig over ben, ruzie heb met een 
bepaalde chef of collega, adviseert hij wel. 
Maar op een gewone manier, niet pater-
nalistisch, relaxed. Uiteindelijk ken ik de 
NRC-mensen beter, omdat ik op de redac-
tie heb rondgelopen. Hij niet. Hij kent het 
systeem op een krant, op een redactie weer 

beter. Bij het zoveelste rapport over een 
nieuwe koers relativeert hij: “O, maar dat 
was in 1983 bij de Volkskrant precies zo. In 
de praktijk vallen die wilde plannen voor 
enorme veranderingen wel mee.” Wat niet 
wil zeggen dat hij de ontwikkelingen op de 
redactie niet serieus neemt.

‘Omgekeerd ben ik eigenwijs en brutaal 
genoeg om hem ook feedback te geven. 
Maar niet in de sfeer van: hé ouwelul. Ik 
heb op de internetredactie gewerkt. Daar-
door kan ik hem uitleggen wat in die hoek 
van belang is.’

Je werkt inmiddels ook voor RTL.
‘Ook daarvoor ben ik deze week hier. Ik 

heb geen speciale tv-opleiding gehad. Het 
is leuk te laten zíén wat je anders alleen be-
schrijft. Indonesië is een mooi land. Mooie 
kleuren, mooie mensen. Het is nog gezellig 
ook om op pad te gaan met een cameraman 
en een producer.’

Wat zou je nog willen? Niet zelden re-
sulteert dit soort zware buitenlandse 
correspondentschappen in een hoofdre-
dacteurschap.

‘Weet ik niet goed. Het is al prettig van 
kranten dat je om de vijf, zes jaar kunt wis-
selen. Ik wil ook graag nog in politiek Den 
Haag zitten. Zo’n loopbaan lijkt me leuk. 
Alle mogelijkheden open.’

Maurits Schmidt
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Vervolg van pagina 2               MELLE GARSCHAGEN

Lodewijk Bouwense (vroe-
ger Binnenland, Kabelkrant 
en Internet) en zijn vrouw 
Koosje zijn zaterdag per auto 
naar Beijing vertrokken, sa-
men met vier andere teams/
auto’s. Ze rijden een van de 
‘zijderoutes’, 17 duizend ki-
lometer door dertien landen. 
Op 24 augustus stappen ze 
in Beijing op het vliegtuig 
terug naar Amsterdam. De 
auto komt later terug met 
de boot. Speciaal voor de 
Volksknar doet deze collega 
met regelmaat verslag van 
zijn ervaringen. Hij heeft ook 
een weblog: loko-op-reis.nl

HET ONBEKENDE. Dat is 
wat mij aantrekt in China. 

Ik lees er hier en daar wat over 
– meestal politieke verhalen. 
Maar wie zijn de Chinezen, 
hoe zijn de Chinezen, hoe 
leven ze, wat zijn hun ideeën 

over niet-Chinezen als wij? 
Het is geen specifieke nieuws-
gierigheid naar China, maar 
naar ‘het onbekende’. Daarom 
reis ik graag, en zelden twee 
keer naar dezelfde omgeving. 

De daaropvolgende opwar-
mingsfase treden we binnen 
met het besluit een boek over 
China te kopen. Klinkt ratio-
neel, maar dat is het niet. Er 
is namelijk niet één boek over 
China, er zijn honderden boe-
ken over China. Dat zie je pas 
als je in de boekhandels op de 
afdeling Reizen loopt. Over 
Chinese kunst zijn trouwens 
ook belachelijk veel boeken 
geschreven. Chinese restau-
rants zijn er nog veel meer dan 
je ooit had gedacht. 

Overal waar het woord China 
staat, valt het je onmiddellijk 
op. Zo ook in die advertentie 
in het regionale ochtendblad: 
‘Amsterdam –Beijing. Rij zelf 

de zijderoute’. In twee maan-
den door 13 landen 17.000 km 
afleggen, in je eigen auto. 

Mijn vrouw Koosje, met wie 
ik bijna tien jaar samenleef 
en drie jaar geleden mee ge-
trouwd ben, zag de advertentie 
het eerst. Nu kan ik (68) het 
nog, dacht ik stoutmoedig. 
Dat lijkt me geweldig, zo’n 
reis. Maar vreesde tegelijk dat 
Koosje dat niks zou vinden. Ik 
bleek me te vergissen. ‘Gaaf, 
hè?’, zei ze.

De informatiebijeenkomst 
van organisator Trophy Jour-
neys is druk bezocht. We be-
sluiten snel – bang als we zijn 
dat het maximum van twintig 
auto’s (veertig deelnemers) 
snel bereikt zal worden of dat 
het minimum van tien niet ge-
haald wordt. Ik vergis me voor 
de tweede keer. 

Op Chinees nieuwjaar komen 
de avonturiers  voor het eerst 

bij elkaar in de drijf-Chinees 
bij het Centraal Station Am-
sterdam. Zes teams melden 
zich, van wie er later nog een-
tje zal afvallen. Maar we gaan 
rijden. Chinees voor dummies 
gaat mee.      

Lodewijk Bouwense

amsterdam————————beijing



In de serie over jong talent bij de Volkskrant deze keer Eric van den Ou-
tenaar (35). Begonnen bij enkele vakbladen in de ondernemerssfeer, is hij 
nu bezig met zijn omslag naar het dagblad, ‘het ambachtelijke timmerwerk’. 
‘Daar kan een magazine of weblog niet tegenop.’

Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?
‘Er zijn twee voor mij belangrijke signalen die aangeven dat ik 

als redacteur op mijn plek zit en het lekker gaat. Het brute geweld 
waarmee ik na een telefoongesprek de hoorn er weer op smijt en 
het overdreven luide getik op mijn toetsenbord. Hoe harder hoe 
beter, niet omdat ik agressief ben - ik ben een tamelijk rustig per-
soon - of ontdaan over het zojuist gevoerde gesprek, maar meer als 
uiting van een prettig soort concentratie.

‘Toen ik deze week collega Peter de Waard, naast 
wie ik zit op de redactie Economie en met wie ik de 
telefoon deel, enigszins bezorgd naar het apparaat zag 
kijken en me vroeg of ik misschien boos was, wist ik: 
het zit wel goed. 

‘Ik ben nu een kleine twee maanden aan de slag als 
redacteur en mag me storten op macro-economische 
onderwerpen, financiële thema’s en ik kan me ook 
vaak genoeg uitleven in het maken voor een mooi 
bedrijfsverhaal. Erg afwisselend allemaal.’  

Was dit je droom: werken bij de Volkskrant?
‘Ja, dit is zeker mijn droombaan. Het voelt als voor-

recht om dit podium te betreden bij de krant die ik ook 
jaren geleden als student al onder mijn arm droeg. Ik 
ben nu zes jaar actief in de financiële journalistiek 
en heb voor verschillende zakenbladen gewerkt. De 
krantenwereld is relatief nieuw voor me en alles voelt 
daarom als een spannend avontuur. Ik ga hier ongetwijfeld veel 
leren.’

‘Ik heb de PDOJ gedaan. Daarna ben ik bij weekblad Fem Busi-
ness begonnen en de laatste vier jaar heb ik gewerkt bij Sprout 
(tijdschrift voor ondernemers) en bij Management Team, ook van 
VNU Media. Daar leverde ik dagelijks bijdragen voor de website 
en verder deed ik voornamelijk interviews en ik schreef achter-
grondverhalen en portretten van ondernemers en grote bedrijven.

‘Het grote verschil met de krant zijn het ritme en  de urgentie, 
denk ik. Bij een krant ben je meer met het nieuws bezig, bij een 
tijdschrift zoek je meer een creatieve interpretatie van  actuele za-
ken, minder urgent misschien, maar je leert er wel goed nadenken, 
ook over beeld en grafieken, om een productie beter te maken. Dat 
kan ook bij de krant goed van pas komen. 
‘Wat ik erg leuk vind – en waar een magazine of weblog niet 

tegenop kan – is het ambachtelijke timmerwerk bij het maken van 
een goed bericht of nieuwsverhaal.’

Wat is je grootste ambitie?
‘Laatst zag ik de documentaire over een van de grootste finan-

ciële schandalen in de recente Amerikaanse bedrijfsgeschiedenis 
Enron: The Smartest Guys in the Room. Fortune-journalist Beth-

any McLean, mede-auteur van het gelijknamig boek, 
zegt daarin op een bepaald moment: “Journalisten 
maken de fout het verhaal te willen vertellen als iets 
dat gaat over cijfers, terwijl het in werkelijkheid een 
verhaal over mensen betreft.” 

‘Met die instelling het grote financiële verhaal van de ko-
mende jaren vertellen, staat wel op mijn ambitielijstje.’ 

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Nou, ik ben blij met het profiel dat ik van
Nationale-Nederlanden heb gemaakt voor de krant 

van vorig weekend. De verzekeraar gaat binnenkort 
naar de beurs en is vooral bekend vanwege de woeker-
polisaffaire. Hoe vertel je dan een verhaal dat zowel 
rekening houdt met dat voor consumenten gevoelige 
onderwerp als ook een beeld geeft van het zakelijke 
spel dat een topman speelt? Ik denk dat het een mooie 
balans is geworden.’

Maak je je zorgen over je toekomst?
‘Op dit moment heb erg ik weinig tijd om me zorgen te maken, 

alle aandacht gaat nu uit naar mijn stukken op tijd af krijgen. 
Verder probeer ik de wereld optimistisch tegemoet te treden en 
nooit te snel conclusies te trekken, wat in ieder vak heel nuttig 
kan zijn.’ 

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘Ik kom uit een tijdschriften- en onlinewereld en vind vanuit dat 

opzicht dat de krant qua vormgeving en inhoud een goede omslag 
heeft gemaakt naar een ander soort beleving, een die beter aansluit 
bij deze tijd. Er is meer beeld en ik word als lezer verrast. En o ja, 
soms niet geheel ten goede. Dankzij de Volkskrant weet ik inmid-
dels wie Roy Donders is, maar ik betwijfel ten zeerste of de krant 
me daarin een dienst heeft bewezen. Ik zou niet rouwig zijn om 
wat minder oranjegekte.’    

Eric van den Outenaar, redacteur Economie
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Wat minder 
oranjegekte
mag ook wel


