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Opbeurende woorden van de hoofdredacteur 

‘De Staalmeesters’ 
Weer een plaat uit de oude doos. Niet zeker 
van wie. 
‘De staalmeesters’, noemt Maurits Schmidt 
deze foto, genomen op een dramatisch mo-
ment.  
Wie heeft een idee van tijd en gelegenheid? 

Op de cover van het VARA TV Magazi-
ne van 22/28 april prijkte pontificaal 
Pieter Broertjes. Blik fier op de toe-
komst gericht, rood overhemd en een 
Volkskrant quasi achteloos onder de 
linkerarm bij wijze van sluikreclame. 
Appetizer: ‘Prins Bernhard heeft me 
levenslust geleerd’. Het toeval wilde 
dat op de achterkant van diezelfde gids 
Wim de Jong met een enigszins stuurse 
blik reclame maakt voor het VARA TV 
Magazine onder de titel ‘Trendsettend 
sinds 1925’ (!) 
 De titel van het interview met Pieter 
luidde: ‘Dag krant’, want een woord-
speling is nooit weg. Het verscheen 
vanwege zijn afscheid als voorzitter 
van het Genootschap van Hoofdredac-
teuren op 21 april in Groningen. ‘We 
staan voor een beslissende fase. Het 
aantal abonnees en de losse verkoop 
slinken snel. Nu gaat het erom de krant 
om te bouwen tot een multimediaal be-
drijf.’  
 Zijn missie: ‘De re-ideologisering van 
de krant.’ Kranten moeten weer voor 
hun politieke standpunt uitkomen. 
 Ferme taal, maar hoe bedoelt hij dat 
allemaal precies? Daarover doet hij een 
boekje open in zijn afscheidsbundel 
Media onder vuur - Verweer van een 

hoofdredacteur. De bundel bevat zijn 
verzamelde toespraken uit de periode 
waarin hij voorzitter was van het Ge-
nootschap (1998-2006). 
 Het is natuurlijk een gelegenheidsbun-
del, maar de pershistorische waarde er-
van stijgt daarboven uit. Pieter gaf lei-
ding aan het Genootschap in de periode 
van de Grote Omwenteling. Decennia-
lang waren de traditionele media 
(kranten, weekbladen, televisie, radio) 
over het algemeen verwend geweest 
met groei en nog eens groei. Halverwe-
ge de jaren negentig begon de omslag, 
vooral onder invloed van internet en de 
komst van gratis dagbladen.  

 Het is interessant te lezen hoe Pieter - 
toch een spin in het web - van jaar tot 
jaar de kroniek van die omwenteling 
bijhoudt en daarbij regelmatig de ont-
wikkelingen analyseert en van kritisch 
commentaar voorziet. Hij doet dat bij-
voorbeeld bij het 40-jarig jubileum 
van het Genootschap in 1999 onder de 
kop Het einde van de krant? in het bij-
zijn van zijn geliefde majesteit Beatrix 
(de enige foto in de bundel). Eén ci-
taatje: ‘In onze kring is behoefte aan 
opbeurende woorden in een tijd dat 
het einde van gedrukte media, van 
kranten en tijdschriften, van vele kan-
ten wordt aangekondigd.’ 
  
Geen onheilsprofeet 
Pieter toont zich geen onheilsprofeet:  
‘Wie de ontwikkelingen een beetje 
volgt, hoeft niet somber te zijn. In me-
nig redactielokaal is een stille revolu-
tie gaande’, zei hij in zijn afscheidsre-
de in Groningen. ‘Ik zie volop kansen. 
Zeker nu we - dankzij technologische 
ontwikkelingen, dankzij de digitale 
storm die over ons heen komt - meer 
met elkaar moeten samenwerken om 
ons hoofd boven water te houden. 
Maar ook om beter in te spelen op 
veranderend lees-, kijk- en luisterge-
drag onder de consumenten.’ 
 Frank van Vree, hoogleraar journalis-
tiek in Amsterdam, legt in de inleiding 
de vinger genadeloos op de zere won-
de. Hij voorziet problemen als het 
gaat om de plaats en de rol van de 
hoofdredacteuren: zij moeten laveren 
in een dubbelrol tussen manager en 
leider van de redactie. ‘Wat goed is 
voor de oplage, de kijkcijfers en de 
balans, verdraagt zich lang niet altijd 
goed met wat zij zelf beschouwen als 
journalistieke kwaliteit. De opvolger 
van Pieter Broertjes staat een zware 
taak te wachten.’            Han van Gessel 
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‘Opgeruimde manier van schrijven’ 

Mee naar China? 
 
Drie kandidaten hebben zich tot nu 
toe met enige voorzichtigheid ge-
meld  voor een mogelijk trip naar 
China volgend voorjaar.  
 De uitnodiging van Hans Moleman 
leek vrij impulsief. Maar in een vol-
gende mail herhaalde hij zijn uitno-
diging voor een weekje Shanghai.  
Bovendien zegde hij toe te zorgen 
voor een bezoek aan het China insti-
tuut, en hij regelt fietsen. 
  
Op zich natuurlijk een unieke uitno-
diging en een unieke mogelijkheid  
om in een avontuur naar het Verre 
Oosten te stappen. 
 De vraag op dit moment: wie wil de 
uitnodiging serieus in overweging 
nemen?  
 De volgende vraag: wie wil de orga-
nisatie van deze trip op zich nemen? 

De Gouden Pen, aanmoedigings-

prijs voor journalisten onder de der-

tig, is toegekend aan Bor Beekman 

van het Volkskrant Magazine voor 

verhalen die hij in de eerste helft 

van 2005 schreef. Een paar vragen 

aan de winnaar.   
  
 
Van harte gefeliciteerd met je Gou-
den Pen! We vernamen dat het nog 
kielekiele is geweest in verband met 
je leeftijd. Was dat zo en hoe zat dat? 
Stond je trouwens  te kijken van deze 
bekroning, of had je het altijd al ge-
dacht?  
 ‘Ja, ik ben van 30 juni 1975, dus hal-
verwege 2005 werd ik dertig. Zodoen-
de kon de krant slechts artikelen uit de 
eerste helft van het jaar selecteren voor 
de inzending. En nee, ik had er niet op 
gerekend, maar het voelt goed, zo’n 
gouden pen.’ 
  
De meeste Volksknarren, zo veron-
derstellen we, waren al weg bij de 
krant toen jij aantrad. Kun je iets uit 
je journalistieke verleden onthullen? 
En kun je daarbij wat stukken noe-
men waarvan je zelf achteraf vindt: 
die waren zo gek nog niet? 
 ‘Ik schrijf al ‘n jaar of twee voor het 
magazine. Eerst freelance, en sinds een 
maand of drie als vaste verslaggever. 
Daarvoor werkte ik als verslaggever 

voor Nieuwe Revu. Mijn re-
portages daar waren vrij ge-
varieerd, geloof ik: ik trok 
wel eens een week met Her-
man Brood door de Cariben, 
of zat ergens boven New 
York met de Golden Earring, 
maar ging ook undercover, 
zoals het hoort bij Revu, bij 
het Utrechts Studentencorps, 
voor een stuk over ontgroe-
ningen, en ik schreef bij-
voorbeeld over woonwagen-
kamp Vinkenslag, en de 
bomaanslagen op Bali.’   
  
De hoofdredacteuren 
roemden volgens het ANP, 
je  ‘vermogen om op een 
opgeruimde manier te 
schrijven over maatschap-
pelijke kwalen en onge-
makken’. Kun je je vinden 
in die typering of weet je 
een betere? 

Foto Theo Audenaerd 
  ‘Dat is een prima typering waar ik erg 
blij mee ben. Ik schrijf nu, voor het 
magazine, vooral sociale reportages en 
probeer die net iets speelser op te 
schrijven dan hoe ik me zo’n stuk bij 
de dagkrant voorstel.’    
  
Is van jou ooit een overstap te ver-
wachten van het magazine naar de 

dagkrant, van de lange naar de korte 
adem? 
 ‘Voorlopig nog niet, maar ik vind de 
dagkrant zeker interessant (lees ‘m toch 
alweer bijna twintig jaar) en ga tijdens 
de zomerstop van het magazine alvast 
wat buurten.’                           

Kees Los 

De kogel is door de kerk: de Volks-
krant gaat verhuizen. Voor het einde 
van het jaar zelfs, zo is de bedoeling, 
zit PCM in het INIT-gebouw aan de 
Czaar Peterstraat (waar nu ook Het Pa-
rool zit).  
Het plan is dat we er voor vijf jaar heen 
gaan en dan terugkeren naar de Parool-
Driehoek (concept Rem Koolhaas, een 
toren met de redacties op de bovenste 
verdiepingen en een mediacafé op de 
begane grond,  op zijn vroegst klaar 
eind 2009).  
Het INIT-gebouw ligt op het Ooster-
burgereiland, de toegang tot dit eiland 
is 24 uur per dag bewaakt. De huidige 
huurders hebben sociaal onveilige situ-
aties meegemaakt, meldt de Holding.  
Geen fitness-ruimte, maar we krijgen 
een ‘kostenneutrale’ aanbieding voor 
fitness buiten de deur. Er komt een 
commercieel restaurant (ontbijt, lunch, 

diner), en in het PCM-deel van het ge-
bouw komt een 'afhaalpunt' (brood, be-
leg, melk, fruit).   
Dit nieuws (uit de OR) is door de 
Volkskrantredactie met een rustig ge-
moed ontvangen. Nog altijd blij dat we 
niet naar Diemen worden verbannen. 
Blijkbaar gaat het weinigen aan het hart 
dat we het huidige Volkskrantgebouw 
voorgoed verlaten. 
Naar verluidt zitten de Paroolcollega's 
hem een beetje te knijpen: ze zijn bang 
dat hun fijn lage huur omhoog gaat als 
de ‘rijke’ Volkskrant erbij komt. Maar 
die angst heeft de collegialiteit niet 
aangetast: de rokers ter Paroolredactie 
verheugen zich er al op gesprekspart-
ners van de Volkskrant te vinden tij-
dens hun rookpauzes in de open lucht. 
En een nieuwe stamkroeg (Knarren!)  
is vast al snel gevonden.  

Marianne Boissevain 

Redactie accepteert onderkomen bij Het Parool 


