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John Wanders pusht up tegen ptss

Op Facebook kwam onverhoeds 
het beeld langs van economie
redacteur John Wanders, bezig 

met 22 push ups terwijl hij in vloeiend 
Amerikaans uitlegde waarmee hij bezig 
was. Geen ochtendgymnastiek, maar on
derdeel van een wereldwijde actie om 
meer aandacht te krijgen voor veteranen, 
hulpverleners en journalisten die in crisis
gebieden een posttraumatisch stress syn
droom (ptss) hebben opgelopen.

John had ze zelf al van dichtbij meege
maakt in de Verenigde Staten in de jaren 
tachtig: Vietnamveteranen met geampu
teerde ledematen en mentale beschadigin
gen die toch nog iets van het leven pro
beerden te maken, of hulpeloos zaten te 
bedelen. Dat was toen hij in 1983 met een 
afstudeerproject bezig was voor de School 
voor de Journalistiek. 

In Los Angeles bezocht hij een confe
rentie over de parijse akoorden van 1973 
inzake Vietnam. ‘Daar ontmoette ik een 
aantal van die jongens. Ik ging met hen 
mee naar San Francisco en trok een aantal 
dagen met ze op. Ze waren maar een jaar 
of zes, zeven ouder dan ik. Hun verhalen 
waren aangrijpend en ook hun zwijgen 

maakte indruk. Ze voelden zich na terug
keer in de VS aan hun lot overgelaten. Een 
vriendin van degene in wiens huis ik ver
bleef, was na terugkeer uit de Vietnamoor
log – waar ze als verpleegster had gewerkt 
– van een brug gesprongen.’

Ook na de Golfoorlog, Afghanistan, Irak 
keerden vele mannen en vrouwen bescha
digd terug. John: ‘Het aantal zelfdodingen 

onder Amerikaanse veteranen ligt nu rond 
de 22 per dag, een schrikbarend cijfer. 
Vandaar dat een groep veteranen in janu
ari is gestart met een actie om meer aan
dacht te genereren en meer mentale steun. 

‘Het is een estafetteactie: je doet 22 da

John Wanders op een ‘still’ uit de video die hij tijdens een oefening op de smartphone 
heeft opgenomen voor de sociale media.

Zie verder pagina 2

IK heb me vaak afgevraagd in hoeverre de drie grote mono-
theïstische godsdiensten die we kennen, het jodendom, het 

christendom en de islam, van elkaar verschillen. Wat vraagt 
het ene geloof van zijn gelovigen, wat het andere? Wat mag 
bij het ene wel en bij het andere niet? Wat 
zijn de gevolgen voor een samenleving die 
met deze gelovigen rekening moet houden? 
Waarom vechten ze alle drie om hetzelfde 
been? Is het een wedstrijd? 

Om nóg akeliger heksenspinsels te vermij-
den, liet ik de gelovigen in hun eigen vet 
gaar smoren en verdiepte me thuis bij de 
haard op mijn eigen houtje in de bijbel, de 
tanach en de koran. 

Mijn godsdienstige vuurtje smeulde, maar 
in deze herfstvakantie wakkerde het plotseling aan toen mijn 
kleinkinderen kwamen logeren en we besloten naar Utrecht te 
gaan, naar het Catharijneconvent, waar de drie wereldgodsdi-
ensten pedagogisch verantwoord in een mooie tentoonstelling 
waren samengebracht, heilig Schrift. Veel – en zelden vertoond 

-- fraais aan boek en manuscript werd ons deel.  
In de trein terug begon ik – terwijl mijn kleinzoons zich ver-

loren in spelletjes op hun smartphone - de koran te lezen die 
ik in het museum had gekocht omdat het een nieuwe vertaling 
was, die mij in het vooruitzicht stelde dat ze zelfs voor mij lees-
baar zou zijn. Voordat ik weer in Amsterdam was, had ik vele 
bladzijden gelezen en weer veel bijgeleerd over de islam. 

Waarom, dacht ik, liggen deze religies eigenlijk al eeuwen met 
elkaar overhoop als voor alle drie min of 
meer dezelfde goddelijke openbaringen 
gelden? Vanwege de verschillen natuurlijk. 
Subtiel, maar onmiskenbaar. 

Zo las ik in mijn nieuwe koran: ‘en als 
iemand geweld tegen u gebruikt, gebruikt 
dan ook geweld tegen hem in dezelfde 
mate waarin hij geweld tegen u gebruikt…’ 
Maar van mijn bijbelonderricht lang geleden 
herinnerde ik mij dat je je vijanden lief 
moest hebben: ‘Wie u op de ene wang 
slaat, keer hem ook de andere toe…’ 

Zou het geen zegen zijn, meneer Van haersma buma, meneer 
Asscher en meneer Aboutaleb, als u al die gelovigen van u eens 
vraagt om eindelijk elkaars heilige boeken te gaan lezen? 

en doe zelf ook mee. 
Willem Kuipers                                                 wiewiewie.nl

Wang
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gen lang 22 push ups–, vastgelegd in 22 
video’s waarin je telkens iemand anders 
oproept om ook mee te doen. Het commu
nicatiemiddel bestaat uit de sociale media, 
Facebook, Twitter, Instagram. Het streven 
is om 22 miljoen deelnemers te werven. 
De bedoeling is dat ‘de politiek’ het on
derwerp oppakt en meer tijd, energie en 
geld steekt in de begeleiding van mensen 
die met ptss terugkeren uit conflictgebie
den. 

John: ‘Er gebeurt heus wel wat op dit 
vlak, maar het kan beter. Ik werd aangezet 
tot de actie door een goede vriend uit New 
Jersey. Ik ken hem al sinds mijn studie

tijd, toen ik bij zijn krant langs ging om te 
zien hoe die redactie functioneerde. Zijn 
verzoek om mee te doen, wilde ik niet 
weigeren. Bovendien gaat het onderwerp 
mij aan het hart. Vanaf dag 1 heb ik mij 
niet louter op veteranen gericht, maar ook 
aandacht gevraagd voor de situatie van 
journalisten en hulpverleners die met ptss 
terugkeren van hun missies.

‘Die push ups zijn een minimaal offer 
voor een goeie zaak. Er zullen ongetwij
feld mensen zijn die het naïeve onzin vin
den, maar met cynisme en niks doen ko
men we zeker niet verder.’

Het Amerikaans waarmee John zijn 
boodschap doorgeeft, heeft hij overgehou
den van zijn verblijf in de VS in de jaren 

tachtig, maar ook uit de tijd tussen 1997 
en 2001 toen hij voor de GPD correspon
dent was in Washington. Voordien had hij 
twaalf jaar bij de Volkskrant gewerkt. Te
rug uit Amerika werd hij chef Economie 
bij de GPD en hij kon in 2005 terugkomen 
bij de Volkskrant als chef parlementaire 
redactie. Sinds dit jaar is hij weer redac
teur Economie en valt hij nog geregeld in 
als chef Uit, zijn vorige functie.

.Een van degenen die hij probeert aan 
te zetten tot meedoen aan de actie is oud
hoofdredacteur Pieter Broertjes, zo was 
op Facebook te zien. John:‘Ja, hij is een 
van de 22 die ik heb opgeroepen.’

Jacques de Jong

Na nog net geen veertig jaar gaat Joep Verdonck de Volkskrant verlaten. Op don-
derdag 3 november vanaf 17 uur is er voor hem een afscheidsborrel in café Pjotr 
naast het Volkskrantgebouw.

In de uitnodiging laat philippe Remarque weten dat Joep tot de snel krimpende groep 
verslaggevers behoort die nog onder vier hoofdredacteuren heeft gewerkt. ‘In 1977 stu
urde hij als 25jarige een sollicitatiebrief naar toenmalig hoofdredacteur Jan van der 
pluijm. Even later kon hij beginnen. Jarenlang was hij de steun en toeverlaat van Ben 
de Graaf, de legendarische chef Sport. 

Na ruim twintig jaren op de sportredactie werd hij in 1999 eindredacteur bij de nieuws
krant en Het Vervolg en daarmee werd hij de steun en toeverlaat van vele anderen. Zelfs 
voor mensen die dertig jaar met hem hebben samengewerkt, is hij altijd enigszins een 
raadsel gebleven. Zijn diepste gevoe l ens hield hij graag voor zichzelf. Grote woorden 
gebruikte hij ook al niet. Anderen mochten met de eer strijken, hij zorgde altijd dat het 
werk werd gedaan. Hij bleef altijd rustig en altijd aardig. Met een minzaam knikje en 
het tuiten van de lippen wist hij zelfs de meest verhitte gemoederen tot bedaren te bren
gen’, aldus philippe Remarque.

Persmuseum wil helpen
bij verdieping discussie 
over Zwarte Piet

Vervolg van pagina 1

Afscheid Joep Verdonck 3 november

Tot en met 8 januari is in het Persmuse-
um een tentoonstelling te zien waarmee 
de rol van Zwarte Piet door de jaren 
heen wordt belicht. Dat gebeurt ook 
om de discussie die als ‘nationale twist’ 
steeds heftiger wordt, te verdiepen. 

Het persmuseum probeert, in samen
werking met Beeld en Geluid en Het 
Citaat  (bureau voor historisch onderzoek) 
de rol van Zwarte piet beter te duiden.

De bezoeker krijgt veel te zien: honderd 
jaar oude spotprenten, omslagen van de 
Panorama en de recente pietglossy. Ook 
compilaties van tweets en quotes uit de 
media krijgen volle aandacht. Interes
sant zijn ook de eerste afbeeldingen van 
Zwarte piet in 19de eeuwse boeken. 

Beelden van de intocht van de Sint en 
zijn helpers en discussies over zijn uiter
lijk op televisie (Barend en Witteman, 
1997) worden via schermen getoond. Het 
beeldverhaal  wordt aangevuld met inlei
dende en afsluitende teksten. De beschik
bare (wetenschappelijke) literatuur over 
Zwarte piet was leidend bij de selectie van 
het materiaal.
http://persmuseum.nl/expositie/zwarte
pietindemedia/

Vader en dochters samen in Mozart

‘Nog nooit vertoond’, liet collega Pay-Uun Hiu (links op de foto) onlangs enthousiast 
weten op Facebook. ‘Drie Hiu’s tegelijkertijd op het podium: mijn vader, mijn zusje en 
ik.’ Het gebeurt op 26 november 20.15 uur in de kerk van de Protestantse gemeente in 
Broek en Waterland en op 27 november 16.30 uur in de Dominicuskerk te Amsterdam.
Dan zingt Pay-Uun zelf in het koor van de Nederlandse Händelvereniging en haar zus 
Thieng-Uun (midden)  speelt viool in het orkest Sempre Animato, dat door hun vader 
Kian Pin Hiu wordt gedirigeerd. Ze geven uitvoeringen van Mozarts Requiem. 
www.amsterdamsehaendelvereniging.nl    Foto Sarah Wong

http://persmuseum.nl/expositie/zwarte-piet-in-de-media/
http://persmuseum.nl/expositie/zwarte-piet-in-de-media/
https://www.amsterdamsehaendelvereniging.nl/
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In een tijd waarin journalisten 
vaak minstens één meerjarige 
studie achter de rug hebben, lijkt 
het aardig terug te kijken naar de 
manier waarop ze een halve eeuw 
geleden als autodidact zich het 
vak eigen moesten maken. Deze 
keer Ruud Gortzak, van 1970 tot 
1996 kunstredacteur en gevreesd 
cabaret- en toneelrecensent.

Het begon op de middelbare school. Ik werd (zaal)sport
medewerker van De Waarheid. Na mijn eind examen 
kwam ik daar op de redactie. Jan Weenink (sportre

dactie) en Bram Roozendaal (stadsredactie) brachten mij de 
kneepjes van het vak bij. 

Militaire dienst maakte ruim een jaar later een einde aan dat 
werk.

Midden 1957 kwam ik weer uit dienst. De koude oorlog 
woedde hevig na de opstand in Hongarije het jaar daarvoor. 
Bruins Slot (hoofdredacteur Trouw, goede kennis van mijn 
vader) durfde geen Gortzak in dienst te nemen. Rien Bal (chef 
Sport Het Parool) mocht het niet van zijn hoofdre
dacteur Koets, ook pvdAwethouder in Amsterdam. 
In die laatste hoedanigheid hield Koets ook mijn sol
licitatie tegen bij Spaarbank Amsterdam.

 
Ze wilden mij niet hebben omdat ik de zoon was 

van Henk Gortzak, een bekende communist die zich 
in 1956 er niet populairder op had gemaakt door in de 
Tweede Kamer de inval van de Russen in Hongarije 
te verdedigen. Bovendien was het ook geen aanbeve
ling dat ik meer dan een jaar bij het communistische 
dagblad De Waarheid had gewerkt. Mijn sollicitatie 
bij de Gemeentegiro / Spaarbank van Amsterdam liep 
na een vergadering van Burgemeester en Wethouders 
mis, omdat ik daar de financiële gegevens van Amsterdammers 
te weten zou kunnen komen en die misschien zou doorbrieven 
aan de CpN. 

Ik kwam te werken bij uitgeverij Swets en Zeitlinger. Daar 
werkte al een Gortzak, mijn oom Dirk. Later kwam ik bij 
boekhandel Bijleveld in Utrecht in dienst en ik haalde mijn 
diploma’s boekhandelaar en uitgever. Vervolgens kon ik bij 
een boekhandel van de Arbeiderspers op het Hekelveld aan 
de slag. De directeur van de boekhandel wilde weleens zien 
hoe groot zijn macht in het concern eigenlijk was. Dat ik werd 
aangenomen, bleek later een andere oorzaak te hebben, maar 
dat is een verhaal apart. 

In de boekhandel kwam menig redacteur van Het  Vrije 
Volk. Ze raadden me aan eens bij een krant in de provincie te 

sollici teren. Het was inmiddels 1962. Bij de Nieuwe 
Noordhollandse Courant / Noord- Amsterdammer had 
ik beet. Op de Amsterdamse redactie, twee man sterk, 
deden we van alles, ook gemeenteraadsverslaggeving. 
Daar ontmoette ik Theo Eerdmans. Hij vond dat ik bij 
Het Vrije Volk thuishoorde en zo geschiedde. Eerd
mans was een strenge leermeester. 

Toen de krant inkromp, kon ik bij de Amsterdamse 
redactie van het Algemeen Dagblad aan de slag. Na 
twee jaar vroeg Gerard Pâques mij of ik hem als 
kunstredacteur wilde opvolgen bij de Volkskrant. Een 
pro forma sollicitatiebriefje aan Jan van der Pluijm 
moest volstaan. En dat deed het ook. Een informeel 
gesprek met hem, Ad Odijk en Jan Paul Bresser 

ging eigenlijk alleen over de vraag wanneer ik in dienst kon 
treden. Dat was november 1970. Ik bleef tot 1996.  

Ruud Gortzak

Ruud Gortzak in de jaren zeventig.

Aardige jongen
Terwijl ik op de gang zat te wachten op een sollicitatiege

sprek met de heer Van der Waerden, presidentdirecteur 
van de Arbeiderspers, kwam er een jonge vrouw voorbij. Ze 
zwaaide naar me en verdween in de kamer van de directeur. Ik 
had iets later een kort gesprek met hem en werd aangenomen.

 Ongeveer een half jaar later haalde mijn vriendin mij af van 
mijn werk in de boekhandel aan het Hekelveld. Wie was dat 
meisje, vroeg mijn chef. Mijn vriendin, zei ik. Hij, en vele 

anderen met hem, dachten dat ik de verloofde was van Carla 
van der Waerden, dochter van de presidentdirecteur. Maar ik 
kende haar niet. Jaren later vertelde ze mij (ze was inmiddels 
getrouwd met collega Han Lammers, later burgemeester van 
Almere) dat zij toen ze mij op de gang zag zitten, meende dat 
ik Wouter Gortzak, mijn broer, was. Met hem had ze op de 
middelbare school gezeten. Ze had tegen haar vader gezegd: 
‘Ik zie dat er een Gortzak bij je komt solliciteren. Moet je 
aannemen, is een aardige jongen.’ 

En dus is Carla van der Waerden eigenlijk de bron waaruit 
mijn journalistierke loopbaan uiteindelijk is voortgevloeid.

Rood verleden belemmerde carrière


