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IK ben geen Marokkaan en ook geen misdadiger. Toch ben ik 
schuldig. Ik ben ‘linkse elite’. 

Ja, ik kan er nu nog om lachen, maar wie weet wat me vol-
gend jaar te wachten staat als Wilders de macht heeft.  
Hoe zal ik me dan voelen als ik elke dag, in de krant, op de ra-
dio en op de televisie in een kwaad daglicht 
word gesteld. Als ik merk dat de criteria op 
grond waarvan ik tot die elite word gerekend, 
steeds meer worden aangescherpt. Als ik voor 
iedereen zichtbaar ‘fout’ ben. 

Het proces is bekend. Victor Klemperer heeft 
het in zijn Dagboeken nauwgezet genoteerd. 
elke dag weer vaardigden de nationaal-
socialisten maatregelen uit die hem, als Jood, 
alle Lebensraum moesten ontnemen. een van de schrijnendste 
verordeningen gold zijn rijbewijs. Klemperer mocht op zeker 
moment niet meer rijden. Maar alleen met de auto kon hij zijn 
invalide vrouw nog af en toe mee uit nemen.

Worden alle Marokkanen volgend jaar misdadigers? nee, re-

ageerde Wilders sluw, alleen degenen die misdadig zijn. Maar 
sinds wanneer verbinden we misdaad met nationaliteit? Is een 
in nederland veroordeelde engelsman een engelse misdadiger? 

Het is demagogie, heel kwalijk als je beseft dat de Marokkanen 
van Wilders helemaal geen Marokkanen zijn en ook geen crimi-
nelen. 

Wilders bespeelt listig het gezonde volksgevoel. eenvoudigen 
van geest, kwaadwillenden en opportunisten weten dat alle Ma-
rokkanen, zeker in Amsterdam, misdadigers zijn. Zo vervuilt hij 

de communicatie. bewust. 

We staan erbij en kijken toe. De media laten 
hem zijn gif spuien. Maar begrijpen zij dan 
niet dat wie de taal beheerst meer dan louter 
formele macht heeft? Die beheerst het denken. 
Je hoort hoogopgeleiden al beweren dat er wel 
‘iets’ in zit, in die ideeën van Wilders. en geeft 
hij niet de ‘gewone man’ een stem? Als zulke 
denkbeelden eenmaal in de taal zijn opgeno-

men, dan is er geen ontkomen meer aan. 
In de jaren zestig leerden we hoe ingrijpend de nazi’s de taal 

hadden misvormd. ‘Ras’ was vanzelfsprekend geworden. Dat is 
het nog steeds. Al heet het nu ‘Marokkanen’. Of ‘linkse elite’. 
Willem Kuipers                           wiewiewie.nl

Lebensraum

SInDS de Persgroep de 
voordelige (tientjes-)
abonnementen voor het 

personeel beperkte en voor 
gepensioneerde ex-werk-
nemers helemaal schrapte, 
maakten of maken de mees-
ten van ons gebruik van een 
aanbod waarbij per vier we-
ken € 19,95 voor een volledig 
abonnement in rekening werd 
gebracht. Dit aanbod liep of 
loopt rond deze tijd af. en dat 
is voor sommigen schrikken. 

Als je niets ondernam, dan 
werd ineens zonder enig over-
leg per vier weken € 33,95 af-
geschreven, het huidige tarief 
voor ‘normale’ abonnees.

Omdat ik in mijn agenda 
had genoteerd wanneer mijn 
abonnement ten einde liep 
(13 december) heb ik enkele 
weken geleden de klanten-
service gebeld met de vraag 
welk mooi aanbod men nu 
voor me beschikbaar had. Het 

enige ‘voordelige’ aanbod was 
een kwartaalabonnement voor 
€ 81,03 omgerekend circa € 27 
per maand. 

Dat contract geldt verplicht 
voor drie jaar. binnen die 
termijn kun je de krant  niet 
opzeggen, behalve als je bij-
voorbeeld slechte ogen krijgt, 
waardoor je problemen met 
lezen zou krijgen, zo werd me 
verteld. 

en dat vind ik een gekke re-
gel. Stel dat de inhoud van de 
krant me de keel uit komt en 
ik wil ervan af? ‘nee meneer, 
dat is met dit contract geen 
geldige reden om de krant op 
te zeggen.’

een week nadat ik niette-
min had ingestemd met het 
nieuwe abonnement, ergerde 
ik me zodanig aan bepaalde 
verhalen in de krant (had te 
maken met zoiets onschuldigs 
als Zwarte Piet en een column 
van Peter Middendorp inzake 

de islam in Vonk) dat ik  de 
klantenservice verzocht de 
nieuwe afspraak te annuleren. 
Dat kon want er is veertien da-
gen bedenktijd.

Woensdag 14 december viel 
er voor het eerst sinds 1 okto-
ber 1960 geen Volkskrant op 
de mat.  Dat was natuurlijk 
ook weer niet de bedoeling. Ik 
was ervan uitgegaan dat mijn 
abonnement net als bij ande-
ren zou worden voortgezet, 
helaas tegen het fors hogere 
tarief. Maar wel in een con-
tract dat per maand kon wor-
den gestopt.

Daarom ging ik dus met 
spoed naar de site van de 
Volkskrant en voor de klok 
negen uur sloeg sloot ik met 
een paar muisklikken en het 
invullen van naam en adres 
een nieuw totaalabonnement 
af tegen € 23,99 voor vier we-
ken. Ik kon kiezen voor een 
vaste periode van een, twee of 

drie jaar. Abonnement is inclu-
sief alles, dus ook de digitale 
krant en andere service.

Ik heb voor de grap nog even 
geprobeerd als tussenstap 
een proefabonnement te sco-
ren voor vier weken waarvoor 
€ 1 per week verschuldigd is. 
Maar dat kan alleen als je het 
laatste halfjaar geen abonnee 
bent geweest. Logisch.

nu weet ik niet bij wie al-
lemaal intussen het abonne-
ment stilzwijgend is verlengd 
voor genoemde € 33,95 per 
vier weken en wie dat nog te 
wachten staat. Maar een tien-
tje voordeel per vier weken is 
snel verdiend. Dus mijn ad-
vies: abonnement zo snel mo-
gelijk opzeggen en direct een 
nieuw abonnement nemen 
voor de ‘supermarktprijs’ van 
€ 23,99 euro. 

De heer Van Thillo zal er 
geen snee brood minder om 
eten.

Jan van Capel

De Volkskrant voor supermarktprijs

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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De komende avond is Hans Horsten 
(62)  gespreksleider bij een meet 
up van de VPRO over het pro-

gramma Tegenlicht. Het is voor hem een 
bijkomstige bezigheid, tussen vele andere 
waarmee hij als zelfstandig publicist zijn 
geld verdient. Zelfstandig sinds 1999, 
nadat hij veertien jaar als correspondent 
eindhoven en Rotterdam voor de Volks-
krant had gewerkt.

Zat je ooit op de Amsterdamse redactie?
‘Nooit, alleen soms als avondverslag-

gever, dus de meeste redactieleden zagen 
me nooit. Ik had wel goede contacten met 
de deelredacties. Ik schreef voor allemaal, 
behalve Sport.

‘Ik kwam in 1985  bij de krant binnen op 
instigatie van Pieter Broertjes, toen nog 
sociaal-economisch redacteur. Ik werkte 
destijds voor Trouw en Omroep Brabant. 
Hij adviseerde me te solliciteren. Zo werd 
ik de opvolger van de legendarische Cor 
van Heugten, die overigens kort tevoren 
tragisch aan zijn eind was gekomen – hij 
had zich verhangen.

‘Philips was destijds nog erg belangrijk 
in Noord-Brabant. Ik deed ook veel op 
het Brabantse platteland, ik schreef over 
de toenemende bio-industrie en over de 
overtollige mestproductie. Weet je wel dat 
Brabant de meest geïndustrialiseerde pro-
vincie van Nederland is?’

Wat waren je grootste klussen destijds?
‘De operatie Centurion bij Philips in 

1991 en 1992. Dat was de grote sane-
ring onder leiding van Jan Timmer, bij-
genaamd Jan de Slager. Samen met het 
faillissement van DAF in 1993 betekende 
de ondergang van Philips voor de regio 
eindhoven een gigantische omslag, een 
trauma, ook in psychologische zin, voor 
de stad, maar ook voor zeventigduizend 

gezinnen. Philips telt hier intussen hele-
maal niet meer mee.’

‘Ik heb ook, samen met Pierre Heijboer, 
die toen correspondent Limburg was, een 
tijd fulltime gewerkt aan de ABP-affaire. 
Pierre Heijboer had in augustus 1986 de 
primeur dat het Rijk te veel subsidie had 
betaald voor woningprojecten van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het 
bleek een beerput van corruptie te zijn.

‘De krant besloot ons er samen op te 
zetten. De reden om mij in te schakelen? 
Simpelweg omdat ik het dichtste bij zat, 
bij Heerlen. en ik was destijds een jonge 
hond, die er wel in wilde vliegen. Zo had-
den Pierre en ik elke maandag overleg in 
Limburg en we schreven samen de verha-
len. We hebben ook samen het boek De 
ABP-affaire geschreven, 1988, achteraf 
gezien niet zo’n denderend boek. Afijn, er 
kwam een parlementaire enquête van, en 
staatssecretaris Gerrit Brokx van Volks-
huisvesting moest aftreden.’

(Brokx werd later burgemeester van Til-
burg. Hij was getrouwd met Marjolijn 
Uitzinger, voormalig parlementair ver-
slaggever bij de Volkskrant, JqJ.)

Hans Horsten verhult niet dat hij aan zijn 
publicaties in de Volkskrant de naam heeft 
te danken waarvan hij later als zelfstandig 
publicist en mediatrainer profijt zou trek-
ken. ‘Ik stond in Noord-Brabant bekend 
als een stevige, kritische jongen die niet te 
beroerd was om tegen allerlei schenen te 
schoppen.Toen ik voor mezelf begon, gaf 
me dat flink wat wind in de rug.’

Daarvóór was hij nog vijf jaar corres-
pondent in Rotterdam, samen met Jelle 

Brandsma. ‘een geweldige stad, honderd 
keer leuker dan Amsterdam – ik deed er 
alles, behalve de haven.’

Maar zijn vrouw Friedy en hij kregen 
heimwee naar hun geboortestreek. Hans 
nam ontslag en begon voor zichzelf.

Ging dat makkelijk?
‘Nou, ik heb nooit hoeven acquireren. 

Voorbeeld. Ik was amper terug in eindho-
ven toen ik burgemeester Rein Welschen 
tegen het lijf liep. Of ik mediatraining wil-
de doen voor het college van b en w. Dat 
nam ik meteen aan. Het betaalde goed en 
dat gaf me weer de gelegenheid om weer 
andere dingen te doen.’

Intussen heeft hij tegen de dertig boeken 
op zijn naam staan. Als presentje bij de 
komst van de Volksknar naar eindhoven 
heeft hij zijn boek Het gedroomde Bra-
bant uit 2007 meegenomen, over de boe-
renbedrijven in de provincie.

‘Toen ik net voor mezelf begon, had ik 
juist een boek gemaakt over de gevange-
nis Nieuw Vosseveld, samen met foto-
graaf Joep Lennarts. Daarmee kwam ik 
in Volkskrant Magazine terecht, dankzij 
Paul Brill. Ik kreeg nogal wat exposure: 
bij Paul de Leeuw, het Oog op morgen, de 
Wereldomroep, de regionale media, zelfs 
in het Belgische De Morgen. Dat kwam 
mij hier goed van pas.’

Onlangs zag ik een nieuwe productie 
van jou op Facebook langs komen. Wat 
houdt die in?de Volksknar 
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Hans Horsten in Strijp-S, Eindhoven.             Foto Jacques de Jong

Hans Horsten, voormalig correspondent noord-brabant

‘Wind in de rug dankzij de Volkskrant’
bijna dertig boeken heeft 
Hans Horsten intussen 
op zijn naam staan.   nu 
bezig aan een boekwerk 
over de wijk Strijp-S, waar 
Philips vroeger zat. ‘Hip, 
cool en creatief.’
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nu ik me weer eens meld, bedenk ik dat ik niet ‘onze man 
in Linne’ (uit de rubriek Op de korte golf van bob bertina) 

met als plaats van vestiging Malden, moet worden. Maar: als 
oud-leerling van het Katholiek Instituut voor de Journalistiek 
in nijmegen, dezelfde jaargang 1962 als Frans van Schoonder-
walt, vind ik het nogal pijnlijk dat laatstgenoemde over deze 
bron waaruit hij enige tijd gedronken heeft, opmerkt dat het 
‘bij nader inzien niet meer dan een veredelde voortzetting van 
een middelbare school’ was.

De opmerking is ook niet terecht, want ‘die muffe klas van 
het Katholiek Instituut’ was voor veel oud-cursisten de opmaat 
tot een mooie loopbaan in de journalistiek of te waarderen 
werk elders. Vraag het aan Marjan Morselt (voorheen de 
Volks krant, na haar trouwen Hoenson geheten, Red.) die bij de 
Twentsche Courant werkte en vanuit borne kwam aanreizen. 
bekend was dat sommige redacties, met name in het zuiden 

des lands, hun leerlingjournalisten 
liever op de late vrijdagavond 
lieten werken aan de zaterdagkrant 
en hen niet stimuleerden om de 
volgende morgen om negen uur in 
een nijmeegse collegezaal aan te 
treden. 

Louis Frequin, hoofdredacteur van 
De Gelderlander, zag zijn pupillen 
liever helemaal niet gaan en hield 
hen voor dat hij wel kon beoorde-
len of ze als journalist geboren 
waren of niet. Dat Frans van 
Schoonderwalt, die ik me uit 1962/1963 nog herinner – en 
met papier ertussen heb gevolgd – het ook zonder het zware 
vakkenpakket en de bijbehorende tentamens ver geschopt 
heeft, kon hij niet bevroeden, toen hij liever ging biljarten. 

Anderen gingen na afloop van de middagsessie om vijf uur  
’s middags in groepsverband samen voor een rijksdaalder in 
Kota Radja nasi eten.

Het zou mij interesseren, te vernemen wie van de lezers van 
de Volksknar nog meer herinneringen hebben aan de tot de 
opening van de School voor de Journalistiek in 1966 in Utrecht 
als zwaarder dan de Amsterdamse pendant beoordeelde nij-
meegse cursorische opleiding.

Joan Hemels

‘Het boek waar je op doelt, heet Hotel 
Heilstaat een co-productie met de fo-
tografen Nancy Ostermann en Geertjan 
Cornelissen. Het is twee weken geleden in 
eindhoven gepresenteerd. een deel van de 
fotografie is echt. De twee zijn gedurende 
tien jaar naar allerlei voormalige Sovjet-
republieken geweest om te ontdekken wat 
er nog van dat oude systeem resteert in 
het dagelijks leven, in de hoofden van de 
mensen. een ander deel is geënsceneerd. 
Ik heb daar fictieve teksten bij geschre-
ven. Zo zijn spannende en intrigerende 
beeldverhalen ontstaan. O ja, heb jij voor 
mij het mailadres van Arno Haijtema, 
misschien is dat project wel interessant 
om in de Volkskrant te belichten. Het had 
niet misstaan tussen de vijftien mooiste 
fotoboeken die vorige week in de krant 
vermeld stonden.’

‘Het geld voor het boek hebben we bij-
een gebracht met crowdfunding, iets wat 
ik nog nooit had gedaan. De campagne 
werd een groot succes, we haalden 13.500 
euro op, die we allemaal hebben geïnves-
teerd in de kwaliteit van het boek. Het 
komt nu ook in de boekhandel te liggen, 
uitgeverij is Lecturis. Nogmaals,  ik vind 
het een mooie exercitie, eigenlijk zou het 
boek meer publiciteit verdienen.’

Hoe zie je jezelf, nu je het dagelijks 
leven van de verslaggever al een tijdje 
achter je hebt gelaten?

‘Ik voel me nog steeds verslaggever. Zo 
kijk ik ook nog steeds. Ik ga nog steeds 
graag naar de mensen toe, liever dan dat 
ik mijn verhalen van achter het bureau 
schrijf.’

In diezelfde geest wandelen we van het 
grand café Usine in De Lichttoren naar 
de wijk Strijp-S, onderwerp van weer een 
boek. Onderweg doet Hans de hele ge-
schiedenis uit de doeken met cijfers en al.

Strijp-S was de ‘verboden stad’ van Phi-
lips, een wijk waarin vele fabrieken, labo-
ratoria en kantoren van het bedrijf waren 
gehuisvest, met bordjes ‘verboden toe-
gang’ bij de poort. Duizenden eindhove-
naren werkten er. Nadat de vele gebouwen 
leeg kwamen te staan, werden ze uitgeroe-
pen tot cultureel erfgoed.

‘Philips doet nu niks meer voor de stad’, 
constateert Hans. ‘Het bedrijf heeft zijn 
handen overal vanaf getrokken. Toch heeft 
de stad zich na het verdwijnen  van Philips 
goed hersteld. eindhoven is nu een stad 
van kennis, van technologie, van design 
en van de maak-industrie, hier wordt veel 
geproduceerd, zoals chipmachines, mi-
croscopen. eigenlijk was de economische 
crisis hier een zegen, anders was eindho-
ven helemaal volgebouwd met kantoren.’

Onder leiding van woningcorporatie 
Sint Trudo – en in samenwerking met de 
gemeente eindhoven en ontwikkelaar Vol-
kerWessels – ontstaat nu in Strijp-S een 
totaal nieuwe creative city, met honderden 
kleine, vernieuwende ondernemingen op 
de begane grond en goedkope woningen 

daarboven. Inclusief theater en veel horeca.
Hans: ‘Vijfentwintig keer interessanter 

dan de Kop van Zuid in Rotterdam bij-
voorbeeld. Landelijk is er te weinig aan-
dacht voor. er is alle reden om er meer 
over te schrijven.’

Dat doet Hans dan ook, in opdracht van 
woningcorporatie Sint Trudo. 

‘Ik beschrijf het transformatieproces van 
het voormalige Philipsterrein naar de wijk 
zoals deze nu wordt, ook vanuit Philips’ 
oogpunt bezien. en ik interview zeventig 
betrokkenen, ondernemers, bewoners. 

Volgend jaar oktober, tijdens de Dutch 
Design Week, komt daar een lijvig boek-
werk van, met veel foto’s. Hans: ‘Vijftig 
interviews heb ik nu uitgewerkt. Nog 
twintig. dan zit mijn deel erop. Strijp-S is 
deze maanden mijn werkterrein. Het moet 
hier hip, cool en creatief worden.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

Joan Hemels, emeritus hoogleraar communicatieweten-
schap en schrijver van het boek emancipatie van een 
dagblad ( 1981) over de Volkskrant reageert op de eer-
ste stap van Frans van Schoonderwalt  in nummer 294.

Pijnlijk
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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 
Maurits Schmidt, corres-
pondent Utrecht en sociaal-
economisch redacteur.

MIJN VADeR, directeur in bakkerijbedrijf Lubro in 
Utrecht, schreef het personeelskrantje vol. Ik publi-
ceerde voor mijn 23ste één gedicht, in het catechi-

santenkrantje. Over Le Bonheur (1965), van Agnès Varda. 
Mijn jongere broer was starreporter bij De Telegraaf, daarheen 
gehaald door Henk van der Meijden. Mijn jongste broer is nog 
altijd succesvol persfotograaf.

Ik zou naar Nijenrode en dan ‘de zaak’ in, maar 
na de dood van mijn vader op mijn elfde drongen 
linkse leraren mij richting theologie. Linkse theo-
logie, dus in Amsterdam,

Voor de Maagdenhuisbezetting had ik geen tijd, 
ik moest hard studeren voor mijn zesjes. Wel 
kwam ik in de journalistencafés Scheltema, Ko-
ningshut, De Zwart, Hoppe. Akhnatonvriendin 
Rietje Boersma en ik bedachten dat we de jeugd-
pagina van Trouw zouden gaan maken. Het idee 
ligt nog op dat tafeltje, links achterin bij Schel-
tema.

In het derde jaar moest ik toch wat, werd redac-
teur van het faculteitsblad Summa. 

Ik verhuisde naar Groningen, met als laatste op-
dracht: portretteer de faculteit daar, wat doen zij 
anders dan wij hier. Dat betekende onder andere mediacollege 
van mediasocioloog dr. Peter Hofstede, toen al bekend van de 
Gooise matras. 

Hofstede vond het een goed stukje, ik tikte aan mijn pet: als 
u nog eens wat hebt? Hij belde: jij schrijft voor de Winschoter 
Courant het kerstverhaal, opening bijlage: wat ervaart een ge-
zond mens als hij met de trein zijn kerstinkopen gaat doen in 
‘de stad’. Mijn naam was gevestigd!

Ik interviewde op Hofstedes instigatie nog een aldaar bekende 
theoloog, het latere kamerlid Wilfried de Pree, werkte mee aan 
Hofstedes magnum opus, het landelijk mediacongres Agora 72 
(met de eerste wijktelevisie). Hofstede introduceerde mij bij de 
universiteitskrant Groningen. Stond ik plots in het colofon als 
medewerker.

Op basis daarvan solliciteerde ik succesvol op mijn eerste 
betaalde baantje, bij het Utrechts Universiteitsblad, bij Willem 
Kuipers (die al bij de Volkskrant had gewerkt en er later weer 
terugkwam). Ik had ‘ervaring’, dus ik werd aangenomen. Dat 

kwam goed uit, want mijn Marleen wilde geen domineesvrouw 
worden en ik was al, zoals wel vaker gebeurde na een studie 
theologie, van mijn geloof gevallen. 

Al gauw werd ik stringer binnen de universiteit voor het ANP, 
redactie Utrecht. Op basis daarvan werd ik een jaar later aan-
genomen bij ANP-Utrecht als algemeen verslaggever. Ik had 

vanuit de universiteitskrant al gesolliciteerd bij de 
Volkskrant. Reactie hoofdredacteur Jan van der 
Pluijm: geen dagbladervaring, te duur (De univer-
siteit betaalde 1500 gulden bruto per maand, zij-
nde 1200 netto. De Volkskrant moest 1800 gulden 
bruto ophoesten).

Vanuit het ANP solliciteerde ik opnieuw op het 
correspondentschap Utrecht, als opvolger van Piet 
van Seeters. Ik schreef: nu wel dagbladervaring, 
over geld worden we het wel eens. Die baan kreeg 
ik, met een banddikte voor op Ad van Liempt, toen 
verslaggever bij het Utrechts Nieuwsblad.

Drie jaar later werd ik sociaal-economisch redac-
teur aan het bureau van Harry Lockefeer. ere wie 
ere toekomt: Charles Groenhuijsen (toen stads-
redactie, eerder mijn opvolger bij de Universiteits-
krant) was gevraagd, maar hij liet mij de keus. Ik 

wilde graag. Hij nam mijn correspondentschap in Utrecht over. 
Later troffen wij elkaar weer bij NOS Laat, waar ik solliciteerde 
bij (of all people) Ad van Liempt als sociaal-economisch redac-
teur-producer.

Dat werd niets. Charles had mij al gewaarschuwd. Maar ik 
wilde het zelf ervaren. 

Na anderhalf jaar solliciteerde ik gillend weg. Wie de Volks-
krant had verlaten, kwam per definitie niet terug en Lockefeer 
en ik waren toch al geen bloedbroeders. Maar hij gaf me wel 
een aanbeveling mee, rechtstreeks aan hoofdredacteur Sytze 
van der Zee van Het Parool, die me hartelijk verwelkomde. 
Hoewel ik bij de Volkskrant dertien jaar en bij Het Parool acht-
tien jaar heb gewerkt, prijs ik mij gelukkig nu actief te zijn in de 
Volksknar. Sans rancune: Lucy Prijs en Paul Westink zijn top-
Paroliebollen. Ik schrijf dit met grote aarzeling. Pennenlikker te 
zijn geweest in de kranten van zowel Bomans als Reve... nou ja, 
zokanniewelweer.

Maurits Schmidt

Maurits Schmidt tussen collega’s op de redactie, 1988.                       Foto Rob Josselet

Mijn Marleen wilde geen domineesvrouw worden


