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Ineke Holtwijk: ‘Mijn flat in Rio  
te huur voor collega’s en bekenden’ 
Correspondente Ineke Holtwijk  laat weten: 

‘Ik bezit (nog enkele maanden) een geweldig appartement in Rio de Janeiro (een 
van de tien charmantste adressen van de stad volgens de krant Jornal do Brasil). 
Als ik er niet ben, verhuur ik het aan bekenden (en bekenden van bekenden) per 
week of per maand.  
 Het is de meest ideale uitvalsbasis om Rio te verkennen: het comfort van een vijf 
sterrenhotel en een eigen huis met alles erop en eraan tegelijkertijd.  
En ik heb een map gemaakt met eigen tips (waar te eten, te dansen, wandelen, 
winkelen etc), zodat je de stad leert kennen alsof je er een beetje woont. 
Je kunt er met maximaal vijf man in. Dit seizoen is de prijs 800 euro per week 
inclusief ontbijt en schoonmaken op basis van twee personen. Iedere persoon ex-
tra is plus 80 euro. Je kunt zelf koken, maar je kunt ook voor je laten koken (zit 
er allemaal in). Er staat een computer met breedband, kabel-tv (internationale 
tv) en nog veel meer. Dat en natuurlijk het appartement is te zien op: 
www.fabulousflatinrio.com 
 Ik ben te bellen op 020-6460560.’ 

Martien Schurink en Nico Goebert luisteren geamuseerd naar de als altijd daverende 

act van Gijs van den Heuvel.                                                        Foto: Jacques de Jong 

Boek Peter de Waard 
gepresenteerd met debat 
Tony Blair, zonde of zegen? is op maan-
dag 25 juni het thema van een debat in 
De Balie waarop ook het boek van Peter 
de Waard Tony Blair - opkomst en on-
dergang van een politieke held wordt ge-
presenteerd. 
 Het debat gaat over de mogelijke in-
vloed van Blair en New Labour op de 
sociaal-democratie in Nederland. Pieter 
Broertjes heeft de leiding. Het wordt ge-
organiseerd door uitgeverij Meulenhoff. 
Aanvang 17.00 uur.  

Nico Goebert: 

‘Dertig jaar terug 
was betere tijd 
voor gratis krant’ 
‘Als er ooit een tijd was waarin de krant 
gratis verstrekt had moeten worden, was 
het dertig jaar geleden wel,’ beweerde 
Nico Goebert 5 juni in de Tijgerzaal van 
Artis waar hij samen met Martien Schu-
rink afscheid nam van de krant. 
 ‘Maar niks van dat alles,’constateerde 
hij. ‘Abonnees en adverteerders betaal-
den blijmoedig de gepeperde tariefsver-
hogingen die de met veel boerenslim-
heid bedeelde directie van Perscombina-
tie hun jaarlijks voorschotelde. Sterker 
nog: hoe ernstiger zij werden mishandel, 
des te harder stroomden zij toe.’ 
 Hij refereerde aan de tijd toen hij op de 
Wibautstraat arriveerde. De advertentie-
afdeling hield zich volgens hem toen 
voornamelijk onledig met het opbellen 
van potentiële adverteerders om hen mee 
te delen dat de krant de komende weken 
geen plaats had voor hun triviale mede-
delingen.  
 

Een half miljard 
 Goebert: ‘Een snelle berekening op de 
achterkant van het stijlboek leert dat de 
winst van de vorige eeuw ruim een half 
miljard gulden - dat wel- moet hebben 
bedragen. Hoe financiële goochelaars 
deze enorme bedragen in de luttele jaren 
daarna hebben verjubeld, dat heb ik in 

geen enkele gratis krant kunnen lezen. 
Maar wel tot in alle details in de betaal-
de Volkskrant.’ 
 Hij zei verder ten volle te beseffen dat 
het verschijnen van een krant die infor-
matie bevat waarvoor mensen graag wil-
len betalen, de komende jaren geen sine-
cure zal zijn. ‘Maar er zijn hoopvolle te-
kenen dat de krant vitaler is dan wij in 
onze sombere buien wel eens denken. Ik 
wij bijvoorbeeld op het tomeloze en-
thousiasme waarmee jonge mannen en 

vrouwen een toekomst in de journalis-
tiek nastreven. 
 ‘Op de universiteit van Amsterdam, 
waar ik de afgelopen twee jaar het ge-
noegen heb gehad studenten wegwijs te 
maken in het vak, heb ik me vaak ver-
baasd over het ontbreken van elke twij-
fel bij aankomende journalisten over hun 
beroepskeuze. 
 ‘En, met alle kritiek die er dagelijks op 
de krant te leveren is, moeten we ook 
bedenken dat de krant van nu in alle op-
zichten onvergelijkbaar veel beter is dan 
die van dertig jaar geleden. Er is geen 
enkele reden om aan te nemen dat het-
zelfde ook niet zal gelden voor de krant 
van de nabije toekomst.’ 



Foutje. In de vorige Volksknar heb-
ben we Lidy Nicolasen als ‘algemeen 
verslaggever’ opgevoerd. Ter afwisse-
ling van het predikaat at large, dat 
Jan Tromp ook al heeft gekregen. 
Nogmaals, foutje. 
 Lidy haastte zich ons opmerkzaam te 
maken op de ‘Carrousel’ (een serie me-
mo’s waarin Pieter Br. alle mutaties be-
kend maakt). Nummer 3 meldt: ‘Lidy 
wordt vanaf 1 juni reporter at large en 
gaat verhalen schrijven die nu niet in de 
krant komen. Dat doet ze een jaar. Als 
dat goed bevalt, blijft ze dat doen.’ 

 Leuke baan, reporter at large.  
 Wolters’ Engelse woordenboek geeft 
voor at large: a) op vrije voeten. Niet 
meer gevangen als chef dus, maar vrij 
om te doen en te laten wat ze wil.   
 Vervolgens b) volledig, breedvoerig. 
Vandaar dat die verhalen nu niet in de 
krant komen. Verder: c) in ’t algemeen. 
Dus toch. En d) in ’t wilde . Kun je alle 
kanten mee op.  
 Maar dan! Gentleman at large, iemand 
zonder bezigheden. Dat verklaart veel. 
Wellicht ook Jan Tromps vestiging in 
het Brabantse? 

Reporter at large: zonder bezigheden 

Volkskrant-gebouw 
voor kunstenaars 
Voormalige krakers gaan het Volks-
krant-gebouw aan de Wibautstraat 
verhuren aan kunstenaars en onderne-
mers in de creatieve sector. Dat lezen 
we in het Parool van zaterdag 2 juni. 
 De oude krakers hebben zich verenigd 
in de vereniging Urban Resort en deze 
heeft het pand voor minstens zes jaar ge-
huurd van woningcorporatie Het Oosten. 
Initiatiefnemers zijn Eric Duivenvoorden 
(geschiedenis van de kraakbeweging), 
Hay Schoolmeesters (kraker van ADSM-
terrein) en Jaap Draaisma (onder andere 
Ruigoord).  
 Ze willen niet de ‘zoveelste atelierbun-
ker’ creëren, maar een kunstzinnig cen-
trum waar de huurders elkaar inspireren. 
Groepen van dertig of veertig huurders 
kunnen samen voor weinig geld een hele 
etage krijgen. ‘Zelfbeheer, zelforganisa-
tie en zelfwerkzaamheid’, zijn de begrip-
pen die de initiatiefnemers hanteren. 

Martien Schurink: ‘Altijd sportjongen gebleven’ 

D IE ironische tot zure toon van 
collega’s als Ben de Graaf en 
Frans Ensink – die trok me der-

tig jaar geleden het meest bij de Volks-
krant’, bekent Martien Schurink, twee 
dagen na zijn laatste officiële avond-
dienst. 
 ‘Dat was mijn ambitie toen ik uit de 
Achterhoek kwam. Ik heb die toon soms 
overgenomen, bijvoorbeeld in de paar-
densport, bij de military, maar vooral 
ook bij de puissance, waarbij die bees-
ten, die van nature niet hoger dan tachtig 
centimeter springen, ineens over twee 
meter heen moesten. De puissance is 
trouwens verdwenen. Ik vlei mezelf met 
de gedachte dat ik die heb weggeschre-
ven.’ 
 Zonder veel enthousiasme heeft Schu-
rink een punt gezet achter zijn loopbaan 
bij de krant. ‘Ik had het gevoel makke-
lijk tot mijn vijfenzestigste door te kun-
nen gaan. Het lichaam veroudert wel, het 
hoofd nog niet. Maar de leiding heeft an-
ders beschikt. Hoewel, ik heb de sportre-
dactie aangeboden om van de zomer in 
te vallen als zij in de drukte komen te 
zitten. Daar gaan ze zeker gebruik van 
maken, zeiden ze.’ 
 Wat denk je te gaan missen? 
 ‘Het samen de krant maken, de collegia-
liteit. Het schrijven niet. Diep in mijn 
hart heb ik daar misschien altijd een he-
kel aan gehad. Zie je, ik kwam dertig 
jaar geleden met het idee dat ik nu tus-
sen allemaal topjournalisten kwam te 
zitten, dat ik dat niveau niet zou berei-
ken. Mijn twijfel of ik wel goed genoeg 

was, heeft me nogal eens het plezier van 
het schrijven ontnomen. Ik heb me ook 
altijd wild geërgerd aan collega’s die 
van de daken riepen hoe goed ze wel 
waren.’ 
 ‘Ja, ik ben wel iemand van het ambacht. 
Eindredactie en koppen maken vind ik 
erg leuk. Toen het eens niet wilde luk-
ken met een kop, zei Jan Blokker: “Dan 
kun je óf een slok whisky nemen, óf er 
een half uur voor uittrekken”. Ik heb 
toen dat laatste maar gedaan.’ 
 ‘In 1993 heb ik een zware tijd gehad na-
dat mijn netvliezen waren geknapt. Een 
angstige tijd, ja. Toen ik terugkwam 
hebben mijn collega’s me heel erg ont-
zien. Dat heeft me veel deugd gedaan.’ 
 Leuke club, de sportredactie? 
 Ja, het zijn niet allemaal mijn vrienden 
geworden, maar het zijn mensvriendelij-
ke collega’s. Leuk dat ze bij mijn af-
scheid zeiden mij nooit op een slecht hu-
meur te hebben betrapt. Ik heb altijd on-
gelooflijk veel plezier in mijn werk ge-
had.’ 
 Nooit iets anders willen doen, Buiten-
land of Wetenschap? 

 ‘Lockefeer wilde me ooit weg hebben 
naar Economie. Maar toen heb ik hem 
uitgelegd dat de tentamens die ik daar-
voor ooit had afgelegd, minder dan on-
voldoende waren. Daar was ik niet voor 
in de wieg gelegd. Ik heb me trouwens 
altijd een sportjongen gevoeld. ’s Zon-
dags tegen tweeën werd ik altijd onrus-
tig, dan moest ik naar het naar het voet-
ballen, of naar het schaatsen.’ 
 En nu? 
 ‘Als ik in december officieel met pre-
pensioen ben, ga ik eerst mijn huis ver-
kopen. Barbara en ik hebben een appar-
tement gekocht, waar we 120 kunnen 
worden. Verder sta ik elke vrijdagavond 
achter de bar van het buurthuis – en dat 
blijf ik doen. Ik ben ook nog altijd lid 
van de SP. Bij de vorige raadsverkiezin-
gen stond ik kandidaat. Mogelijk vol-
gende keer weer. Intussen volg ik ook de 
raadsvergaderingen en de commissiever-
gaderingen. Ik zit ook in een actiegroep 
voor een autovrije binnenstad in Hoorn. 
Maar verder heb ik eigenlijk geen 
vastomlijnde plannen.’ 

Jacques de Jong 


