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Eeuwige strijd tegen de kwakzalverij
Onder de mensen is een serie over 

de manier waarop Volkskrant-pen-
sionado’s zich nog maatschappelijk 
nuttig maken. Niet achter de gerani-
ums, maar buiten, onder de mensen. 
Broer Scholtens, voorheen redac-
tie Wetenschap, spant zich in om de 
kwakzalverij uit te bannen. 
Redactie: Adriaan de Boer.

Ik tik stukjes voor de website van de 
Vereniging tegen de Kwakzalverij. In de 
krant heb ik vanaf april 1994 tot mijn 
vertrek een rubriek gehad in het weten-
schapskatern, respectievelijk het katern 
Gezond over producten waarop gezond-
heidsclaims waren geplakt. De eerste was 
vanwege de introductie van Yakult in Ne-
derland. Mijn hobby was uit te zoeken of 
die claim terecht was, mede op basis van 
de wetenschappelijke literatuur. 

Ik doe voor de webstukken niet anders: 
als een naam/kwakmethode opduikt, via 
brieven van leden bijvoorbeeld, ga ik uit-
zoeken wat iemand doet en leg de claims 
langs de wetenschappelijke meetlat. Met 
hulp van bestuursleden met een breed 
scala van expertise en connecties/litera-
tuur.

Ik heb zelf geen slechte ervaringen met 
kwakzalvers. Wel heb ik veel gelezen over 
enge types als Jomanda. De persoonlijke 
drijfveer is basaal: onzin moet uitgeban-
nen worden, zeker als financieel gewin in 
beeld is. Mensen met gezondheidsproble-
men hebben zwakke momenten, ze zijn 
op zoek naar een oplossing en vaak nog 

niet zover dat het ze helder is dat er niets 
meer is.

Kwakzalverij is laakbaar, maar er zijn 
gradaties. Homeopathie is iets waarvoor 
geen enkele wetenschappelijke onder-
bouwing is. Kan ook niet. Er zitten in die 
potjes alleen maar oneindig verdunde 
spullen. Niets dus, alleen geloof. Daar 
maak ik me minder druk over. Ze claimen 
geen grootse dingen, een beetje eerder 
de griepaanval afslaan of zo. Boos kan 
ik worden als kanker of aids in beeld ko-
men, ziekten die kwakzalvers menen te 
kunnen genezen.

Het is niet bekend hoeveel mensen zich 
storten in de kwakzalverij, al helemaal 
niet als je de gradaties in aanmerking 
neemt. Iedereen heeft weleens Arnica 
gesmeerd, nietwaar?

Een schrijnend voorbeeld is Jomanda, in 
relatie tot het overlijden van Sylvia Mil-
lecam. Denk niet dat dit een incident was. 
Vorig jaar is nog een arts (dat maakt het 
wranger) veroordeeld wegens schuld bij 
overlijden. Lees de uitspraak en je schrikt 

je dood: een vrouw heeft etterende 
borstwonden, ze stinkt het huis uit en de 
arts denkt het te kunnen genezen met 
suikerkorreltjes, driemaal daags. Een arts! 
Een van de weinige overigens die ook 
is aangepakt. Had ze zich overgegeven 
aan de reguliere zorg, een chemokuur, 
dan had ze vermoedelijk nog geleefd. 
Jomanda heeft vele opvolgers, onder wie 
Henk Fransen, ook een arts (meestal zijn 
het basisartsen die nooit verder zijn geko-
men). Onthoud die naam (de vereniging 
doet aan naming and shaming).

De vereniging heeft door discussies en 
politiek overleg in de wandelgangen een 
bijdrage geleverd aan het besluit dat al-
ternatieve hulpverleners, acupuncturisten, 
reflexzoolwrijvers en krakers niet langer 
btw-vrijstelling genieten, zoals reguliere 
behandelaars. 

De vereniging heeft in een procesgang 
van meer dan tien jaar tot aan de Hoge 
Raad weten te bereiken dat glashelder 
is gedefinieerd wat kwakzalverij is. In 
Nederland zijn procentueel veel minder 
kwakzalverbezoekers dan in bijvoorbeeld 
Duitsland of de VS. Of dat is toe te schrij-
ven aan de vereniging (de leden zijn in 
overgrote meerderheid arts/specialist): 
een beetje.

Af en toe, als ik me echt boos heb ge-
maakt, stuur ik een zeikerig mailtje naar 
een Volkskrantredacteur als die een kwak-
zalver te weinig kritisch heeft benaderd. 
Ze zullen er niet blij mee zijn.

Het zij zo.
Broer Scholtens

Gefeliciteerd, 
collega’s!

De Volkskrantredactie heeft vier Tegels in de wacht 
gesleept: voor het onderzoeksduo John Schoorl en 
Merijn Rengers, verslaggever Willem Feenstra en 
Afrika-correspondent Kees Broere. 
Een eervolle vermelding kreeg Maud Effting.
Genomineerd waren ook Olaf Koens, Remco Ander-
sen en Antoinette Scheulderman.
Onze felicitaties gaan naar de hele redactie.

de Volksknar

(Niet meer) gratis
Als oud-redacteur ontvang ik NRC Handels-
blad gratis, al sinds mijn pensionering in 
2002. Iemand van NRC Media belt mij om te 
zeggen dat hier nu een einde aan komt. Dat 
kan ik billijken, na al die jaren: ik neem met-
een een betaald abonnement.
Ik heb alleen nog één vraag: vervalt ook 
de mogelijkheid om gratis te adverteren in 
de rubriek familieberichten, bijvoorbeeld 
als mijn zonen ooit mijn overlijden willen 
melden? 
Het antwoord volgt na enig nadenken: ‘Eh 
ja, dat is eenmalig, dat blijft dus.”
Hans Ulrich

Klein leed
Rechts: Een zogehe-

ten Ikje in 
NRC Handelsblad 

vorige week. 
Het voordelige 

abonnement voor 
oud-medewerkers is 
ook daar vervallen.
De vraag die zeker 
ook bij de Volks-
krant aan de orde 

komt: die allerlaat-
ste gratis rouwad-
vertentie, gaat die 

ook niet meer door?
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Nog voordat hij zit, merkt geert-
Jan Bogaerts op: ‘Ik voel me nog 
steeds journalist.’ Hij is nu 52, vijf 

jaar weg bij de Volkskrant, zit bij de VPRO 
als Hoofd Digitaal. Het is een logisch ver-
volg op zijn laatste klus bij de Volkskrant, 
waar hij chef Internet was.

‘Sommige collega’s vonden het maar 
een rare move toen ik, na een correspon-
dentschap Brussel, naar de digitale krant 
vertrok, omdat het weinig met journalis-
tiek te maken zou hebben. Dat vond ik een 
vreemde opvatting. Ik zoek een journalis-
tieke benadering bij alles wat ik doe.’ 

In zijn huidige jargon: ‘Ik onderzoek hoe 
het publiek een digitaal platform betreedt 
en geef daaraan een journalistieke verta-
ling’.

Zo’n uitspraak smeekt om uitleg. geert-
Jan: ‘Neem een tv-programma als Te-
genlicht. Dat doet het goed op de televi-
sie. Maar je kunt het niet één op één on-
line zetten, op YouTube bijvoorbeeld. Dat 
vraagt een heel andere aanpak, een andere 
taal, een andere mores dan die de televisie 
hanteert, veel persoonlijker, authentieker. 
Neem nogmaals YouTube: hoe meer je daar 
van jezelf laat zien, hoe beter het aanslaat. 
Voor journalisten is dat wat vreemd; die 
zijn gewend zichzelf buiten het verhaal te 
houden.

‘Daarom moeten we met de makers 
van Tegenlicht een vertaalslag maken. 

Misschien moeten we het programma 
indikken, misschien meer van achter de 
schermen laten zien, de makers in beeld 
brengen. op die manier kunnen we ook 
een Facebook-variant maken, waarbij je 
je publiek meer betrekt dan op tv. Daarin 
zit voor mij het journalistieke aspect, daar 
zit de creativiteit’.

Het is een van de poten onder zijn hui-
dige baan. ‘Ik werk met een club van 
twintig medewerkers. Een deel bestaat uit 
techneuten die zich bezighouden met het 
maken van websites, een ander deel maakt 
programmaconcepten, zoals  Tegenlicht, 
dat omgebouwd moet worden voor andere 
media.’

Ambachtelijk
In 1991 kwam geert-Jan, afgestudeerd 

als politicoloog, na een stageperiode in 
vaste dienst bij de Volkskrant. ‘Daar heb 
ik bij Financiën de ambachtelijke kant van 
het vak geleerd van mensen als Nico Goe-
bert, die toen de chef was, en Peter van 
Bakkum: de opbouw van een bericht of 
verhaal, het op maat schrijven. Ik denk dat 
je eigenschappen als kritisch vermogen, 
het stellen van vragen, niets zomaar gelo-
ven, in je moet hebben.’ 

In 1997 kreeg hij de post Brussel. Daar-
over: ‘Ik vond het geweldig. Ik heb nooit 
zo hard gewerkt als daar, maar ik heb zes 
jaar lang een soort vakantiegevoel ge-

had. Het was voor mij een journalistieke 
speeltuin. Ik had de vrijheid te doen wat 
ik wilde, moest veel reizen in Europa. Ik 
schreef mooie verhalen over relevante 
onderwerpen, gekoppeld aan een goede 
presentatie in de krant, in het Vervolg, in 
het Magazine. De droom van elke journa-
list. Een plek op de Haagse redactie zou 
daarna misschien ook leuk zijn, maar dat 
zou voor mij niets toevoegen.’

Manager
Een ‘strategische uitdaging’ zag hij daar-

entegen in 2003 als chef van de Internet-
redactie, waar toen zeven medewerkers 
zaten. Het eerste jaar viel tegen. ‘Ik had 
niet bepaald het managersgevoel. Wat dat 
betreft was het een ramp. Ik was een so-
list, deels van nature, maar ook omdat ik 
in het vak nu eenmaal altijd zo gewerkt 
had. Na dat jaar en vele gesprekken gin-
gen mijn ogen open: ik moest leren met 
een team te werken. Toen heb ik een be-
wuste switch gemaakt om samen met 
het team een strategie te ontwikkelen en 
besluiten te nemen, in plaats van in mijn 
eentje. Ik beleefde daar wat je noemt een 
wake-up call. En dat was maar goed ook, 
want dat was immers waarom ik die baan 
wilde. Daarna ging het een stuk beter.’

Geert-Jan Bogaerts in virtuele studio.

Geert-Jan Bogaerts hoofd Digitaal bij de VPRO:

Journalistiek in alles wat ik doe
Geert-Jan Bogaerts 

begon in 1991 bij de 

redactie Financiën. Daar 

leerde hij het vak van 

journalist. Intussen leeft 

hij bij de VPRO als ma-

nager in een digitale 

wereld. ’Ik werk hier op 

drie fronten: praktisch, 

creatief en strategisch.
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‘We moesten zo goed mogelijk de web-
site vullen en onderhouden. Daarvan had 
ik het idee dat we het werk van onze spe-
cialisten op de redactie over zaten te doen.  
We bewerkten over hetzelfde nieuws voor-
namelijk berichten van de persbureaus. 
Toen ontstond het idee van de Newsroom, 
waar alle binnenkomende kopij gesplitst 
zou worden voor de papieren krant en de 
digitale krant. De Newsroom moest dat 
coördineren. Dat ging Jan ’t Hart doen.

‘Ikzelf ben de andere kant opgegaan: de 
online uitgeverij. Veel techniek: bouw en 
onderhoud. Maar ook moesten we nieuwe 
manieren vinden om het publiek te binden 
en nieuwe verdienmodellen te ontwikke-
len. Maar ik heb het gevoel dat een deel 
van de redactie nooit heeft begrepen wat 
daarvan de bedoeling was.’

De Belgen
Hij vertrok in 2010. geert-Jan: ‘Mijn 

vertrek had alles te maken met de komst 
van de Belgen. Na de overname door De 
Persgroep was er steeds minder ruimte 
voor nieuwe journalistieke initiatieven. 
Het was ‘redden wat er te redden valt’. Ik 
vond het niet leuk meer.’

Zijn huidige baan, hoofd Digitaal bij de 
VPRO, leek een logische stap. Daarvoor 
werd hij anderhalf jaar geleden gespot 
door een headhunter, terwijl hij intussen 

nog druk bezig was met een eigen bedrijf, 
Raker, waarin hij vooral adviseur was op 
het gebied van nieuwe media, docent en 
trainer.

‘In deze baan als hoofd Digitaal word ik 
ook als journalist aangesproken. Stel dat 
we hier van een tv-programma een Face-
book-versie willen maken, om het dichter 
bij het publiek te brengen. Daar is echte 
creativiteit voor nodig. Net als toen ik in 
Brussel zat te bedenken hoe ik aan mijn 
lezerspubliek duidelijk zou kunnen maken 
wat ze daar allemaal uitvreten. Het beden-
ken van creatieve concepten spreekt mij 
aan als journalist.’

‘Zo hebben we ook het idee om over 
plekken waar geen digitale verbinding be-
staat, een programma te maken – er zijn 
mensen die zich afsluiten voor elke digi-
tale invloed. Je kunt denken aan een tv-
format, iets op een website. Je kunt ook 
een app maken op je mobieltje, die jou 
zegt dat je in zo’n dicht netwerk zit, dat 
je van je omgeving niets meer ziet, alleen 
in je apparaat. Daarmee laat je zien hoe al 
die op zich nuttige verbindingen je tege-
lijk het zicht op de werkelijkheid ontne-
men. Naarmate die verbindingen minder 
worden, wordt het beeld van de werkelijk-
heid scherper. Zo’n onderwerp uitzoeken 
en vorm geven is pure journalistiek, naar 
mijn gevoel.

‘Ik heb hier dus een praktische kant, een 
creatieve kant, maar ook een strategische 
kant aan mijn werk. Ik zit in het manage-
mentteam van de VPRo. Daar gaat het 
over politiek, over de NPo, die steeds 
meer macht naar zich toe trekt,  het gaat 
over strategische samenwerking met ande-
re partijen, het gaat over veranderend me-
diagebruik. Daar proberen wij antwoorden 
op te verzinnen en als VPRo stelling te 
nemen. Dat is echt beleid maken.’

Zijn secretaresse, terwijl ze in het grilli-
ge gebouw van de VPRo een vrije ruimte 
zoekt: ‘Hij is zó druk, ik snap niet hoe hij 
het allemaal doet.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

POMPOENEN 

‘Redactie vecht tegen taalfouten,’ staat boven een stuk van 
Annieke Kranenberg, de ombudsvrouw van de Volks-

krant. Het klinkt krijgshaftig, maar is het ook waar? 
Ik geloof de ombudsvrouw. Ik heb veertig jaar bij kranten en 
een uitgeverij gewerkt en ken ’s mensen 
taalkundige feilbaarheid uit eigen erva-
ring. Ik vraag me alleen af of ertegen 
vechten de juiste aanpak is. 

Ik houd niet van medische metaforen, 
maar als het om taaldingetjes gaat moet 
je misschien eerder van psychopatholo-
gie spreken. Strijden helpt niet. Hoog-
uit therapie. 

Maar nóg beter is het als kranten hun 
eindredacties versterken. Die eindredac-
ties maken immers – samen met de lay-out – de krant.  Een 
eindredacteur doet meer dan fouten vlooien, hij werkt mee aan 
opbouw, samenhang en stijl van stukken en beïnvloedt zo in 
alle bescheidenheid het niveau van de krant. Heeft hij een stuk 
grondig gelezen en in orde bevonden, dan tuigt hij het  op met 
koppen, tussenkoppen, citaten en intro’s.

In onze doorgedesignde kranten zijn deze versieringen gaan 
gedijen als pompoenen op een mesthoop. Het is te veel en 
er gaat dan ook veel mis. De tijd die een redacteur in dit op-
leuken steekt, kan hij niet besteden aan het lezen en herlezen 
van stukken. Zo werkt hij zichzelf in de nesten en wordt alles 
haast – en slordigheid.  
Het wreekt zich in gemelijke intro’s, willekeurige tussenkop-
pen en soms ronduit dwaze koppen. 

Een opvallend symptoom van deze  werkwijze is het fre-
quente gebruik van het vraagteken in koppen (en intro’s), 
ooit terecht verboden, want pure gemakzucht. 
Een dieptepunt was onlangs, nota bene op de voorpagina van 
de Volkskrant, de kop: ‘Zal Hillary het ditmaal wél redden? 

– gevolgd door een tamelijk horkerig 
geschreven analyse waarin, zoals te 
verwachten viel, het raadsel alleen 
maar werd vergroot. 

Sommige stukken moet een kritische 
eindredacteur, fouten of niet, helemaal 
niet willen plaatsen, zoals onlangs 
het verslag van een lezing door Joris 
Luyen dijk onder de kop ‘Erasmus, Spi-
noza, Luyendijk.’ Dat ging, kort samen-

gevat, helemaal nergens over. 
Fouten zullen er gemaakt blijven worden. Het is mensen-

werk, zoals Annieke Kranenberg zegt. Maar overbodige stuk-
ken kan de krant ons besparen. Scheelt weer in de hoeveel-
heid fouten.                   

Willem Kuipers

‘Al die digitale
verbindingen
kunnen het 
zicht op de

werkelijkheid
ontnemen’

Willem Kuipers heeft een antenne voor verande-
ringen in het taalgebruik: beter, slechter, in elk 
geval anders. In deze rubriek signaleert hij ver-
schuivingen in het taalgebruik bij de media.
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Je bent bijna op de krant ge-
boren, niet?

‘Mijn eerste kennismaking 
met de krant was toen ik nog 
erg klein was. Mijn vader, Adri-
aan, woonde destijds naast de 
krant, in de gijsbrecht van 
Aemstelstraat. Hij kon van-
uit ons huis zijn eigen bureau 
zien. Dat was eind jaren zestig. 

‘op een zondagmiddag 
mocht ik als ventje van een 
jaar of vier mee naar zijn 
werkplek, de fotoredactie. Dat 
maakte wel indruk. Kasten met 
foto’s erin, de buizenpost, erg 
interessant. En thuis kwamen 
veel collega’s over de vloer. 
Voor mij was dat allemaal gro-
te-mannen-praat, daarmee be-
moeide ik me natuurlijk niet.’

Hoe kwam je op de krant te-
recht? 

‘Zonder diploma ging ik van 
de middelbare school toen ik 
18 jaar was in 1984. Ik werd 
geacht een baantje te zoeken, 
dus ging ik solliciteren. op 
de Volkskrant was plaats voor 
een redactie-assistent. Ik weet 
nog dat een van mijn belang-
rijkste concurrenten een zoon 
was van Jan Blokker, de latere 
adjunct-hoofdredacteur van de 
krant. Een moeilijk sollicita-
tiegesprek met Jan Blokker en 
Cees gloudemans. Hoe was 
mijn Frans, want ik moest te-
lex scheuren ook van het AFP. 
Ik begon dus als redactie-

assistent, later werd ik zelfs 
productie-assistent.

‘De sfeer op de krant was 
in die tijd prettig, niet hiërar-
chisch. ook nog overzichte-
lijk. Bovendien kende ik al 
veel mensen dankzij mijn va-
der. Later ben ik op de sport-
redactie terechtgekomen als 
assistent, ik zorgde voor de ra-
dio- en tv-programma’s en nog 
later deed ik het secretariaat 
voor Cicero, waar Adriaan ook 
werkte. Ik heb 25 jaar bij de 
Volkskrant gewerkt. Tot 2009.’

 ‘In de tussentijd ben ik een 
studie begonnen: theater-
wetenschap richting film en 
Zweeds. Voor de Toneelschool 
werd ik afgewezen, maar ik 
werd wel geplaatst op de Vrije 
Academie in Den Haag. Daar-
na heb ik de Rietveld Acade-
mie afgemaakt. Ik heb een 
aantal korte films gemaakt,  
die zijn vertoond in Paradiso 
en ze zijn aangekocht door de 
VPRo.’

Was je vader een makkelijke 
kruiwagen?

‘Mijn vader vond het leuk 
wat ik ging doen, maar ik heb 
het allemaal op eigen kracht 
bewerkstelligd. Wel stimu-
leerde hij mijn creativiteit. Hij 
hield van films kijken, lezen, 
het bezoeken van musea, hij 
nam me altijd mee. Dat heeft 
mij zeker wel beïnvloed. 

‘Toen ik naar de Rietveld 
Academie ging, was dat ook 
een begin van een nieuw le-
ven. Ik ben in die tijd gestopt 
met blowen en drinken. In de 
tijd dat ik veel blowde, viel ik 
gelijk in slaap. Dat wilde ik 
niet meer.

‘Ik ben heel bewust niet in 
de voetsporen getreden van 
Adriaan. De periode dat ik bij 
de krant heb gewerkt, was be-
doeld voor een paar maanden, 
een baantje erbij, maar het 
werden uiteindelijk 25 jaren. 
In die tijd heb ik wat gespaard, 
ik kreeg ook nog een bedrag 
bij mijn afscheid en zo kon ik 
langzaamaan een eigen car-
rière beginnen, zij het allemaal 
heel marginaal. 

‘Zo’n leven leid ik nog 
steeds. Ik rook niet, blow niet, 
ben niet de hele dag aan het 
feesten. Ik leef betrekkelijk 
sober, maar ik voel me vrij en 
onafhankelijk.’

Heeft hij je gepusht in een 
bepaalde richting? 

‘Adriaan heeft achteraf ge-
zien toch een behoorlijke in-
vloed op mij gehad. Als kind 
maakte ik mee dat hij al met 
blaadjes in de weer was, stuk-
jes redigeren, opmaken, ik 
kreeg toen al het gevoel dat 
ik zoiets ook wel wilde. Een 
beetje fröbelen. Hij had een 
sterke ambitie om iets moois 
te schrijven, meer dan gewoon 

een stukje, tegen het literaire 
aan. Dat heb ik ook wel, moet 
ik nu toegeven. 

‘Ik maak mijn eigen maga-
zine, Zine, waarin veel van 
mijn foto’s staan gepubliceerd. 
Daarnaast schrijf ik wat korte 
verhalen, die ik soms ook ver-
film. Ik kan daarmee niet echt 
in mijn levensonderhoud voor-
zien, maar doordat ik sober 
leef, gaat het net allemaal. Ik 
ben vrij en onafhankelijk. Daar 
gaat het om. 

‘Zijn passie voor muziek deel 
ik niet zo. Vroeger ben ik wel 
een tijdje dj geweest, ik ver-
zamel ook wel platen en cd’s, 
maar zelf muziek maken, zo-
als hij doet, is niks voor mij. 
Ik heb geprobeerd basgitaar 
te spelen, maar dat is moeilijk 
onder de knie te krijgen.’

Wel tevreden?
‘Soms wel, soms niet. Het 

ouder worden houdt me wel 
bezig. Als kind was ik wat 
bangelijk, altijd op mijn hoe-
de. Ik vond veel dingen dood-
eng. gelukkig is dat voorbij, 
maar ik kijk nog steeds wel 
de kat uit de boom. Ben niet 
echt uitbundig. Dat heb ik wel 
van mijn vader overgenomen. 
Maar misschien moet ik mijn 
vijftigste verjaardag aan het 
eind van dit jaar eens uitge-
breid gaan vieren.’

Peter van den Berg

Roald de Boer (49), zoon van Adriaan de Boer, kwam al 
op zijn vierde naar de krant, werkte er 25 jaar als redactie-
assistent, mislukte in de tussentijd op de middelbare school, 
voltooide later de Rietveld Academie en maakt nu korte films 
en video’s. Sinds 1996 heeft hij een eigen magazine met de 
naam Zine, op internet.

‘Ik leef sober, 
maar voel me vrij
en onafhankelijk’


