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Op school leerde je argumenteren. Later studeerde ik argu-
mentatieleer. Mooi vak. Had je wat aan. Totdat een mede-

student, Rob, die zeer links was, meende te moeten opmerken 
dat al dat wetenschappelijke geneuzel wel fraai klonk, maar in 
de praktijk geen enkel nut had. Strijd, daar had je wat aan. 

Het was in de tijd dat studenten hoogleraren uit hun kamers 
joegen, krakers de Staatsliedenbuurt in Am-
sterdam overnamen en dat de Molukkers in 
Nederland, de Brigate Rosse in Italië en de 
Rote Armee Fraktion in Duitsland lieten zien 
hoe je dat deed, strijden.

Argumentatie is geweld. We leken kleine 
stapjes verder te zijn gekomen door een 
grotere bereidheid tot overleg. Geven en 
nemen. In Nederland werd ‘polderen’ de 
mode. De kunstenaar Armando, liefhebber van de pugilistiek, 
verdedigde de bokssport door erop te wijzen dat ’s mensen 
moordlust in de boksring gesublimeerd wordt. 

Maar we zijn terug bij af. Argumenteren legt het weer af tegen 
geweld. Het duurt te lang, eist te veel. Veel sneller – en mak-
kelijker – heb je het huis van je tegenstander van ‘een stinkende 

substantie’ voorzien. Steeds ruimhartiger gooien we in onze 
media met stront. Toen ik onlangs op Facebook een lans brak 
voor de Duitse, zeer linkse politica Sahra Wagenknecht, kreeg ik 
liters – rechtse – gier over me heen. 

Goed, kun je zeggen, dit schervengericht was nog geen ge-
weld, het bleef beperkt tot woorden, maar waar gaat het een 
over in het ander? 

Ik vrees dat dit schreeuwen de enige vorm van argumentatie 
is die veel mensen in het openbaar ervaren. Op de tv, in de talk-

shows, maar vooral in de reclame, die al een 
eeuw lang met zijn amorele en zelfs immorele 
waarden de Amerikaanse zeden aanvreet en al 
zo’n halve eeuw ook de onze. 

In zulke vormen van communicatie kwijnen 
argumenten. Dat hoeft nog geen oorlog te 
betekenen, maar begrip, empathie en mede-
dogen worden tekenen van zwakte. 

Iemand als Donald Trump bewijst het. Elke 
dag weer geeft hij er blijk van hoe hem die 

door en door commerciële, Amerikaanse cultuur met de paplepel 
is ingegoten. 

‘Vuile linkse goorlap, droom rustig verder,’ schreef een van die 
vrienden van een vriend op Facebook.
Willem Kuipers                        wiewiewie.nl

Schervengericht

VolKspils, Verrassend fris
Het Volkshotel, in het pand waarin de Volkskrant heeft gehuisd, is dit jaar toe aan de 
tweede generatie Volkspils, #2, eigen bier, speciaal gebrouwen. Tijs Bullock van Com-
municatie laat weten dat het Volkshotel ieder jaar met een andere brouwerij een samen-
werking aangaat om een nieuw Volkspils te ontwikkelen.

Eerst was het brouwerij Oedipus, die komkommer gebruikte voor ‘een verrassend 
frisse smaak’. Dit jaar is het brouwerij Branie met de ingrediënten limoen, rozemarijn 
en munt. ‘Brouwerij Branie gelooft dat speciaal bier niet ingewikkeld hoeft te zijn. Van-
daar dit Volkspils: om de hoek gebrouwen met ingrediënten die je uit je eigen tuintje had 
kunnen plukken. Voor bierfanaten, kunstenaars met slaapgebrek, harde werkers en onze 
wc-juffrouw. Maar ook voor jou.’

In de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
aan het Bijlmerplein in Amsterdam is een 
ruimte ingericht voor Herdenken op ge-
voel, een tentoonstelling over de Bijlmer-
ramp van 25 jaar geleden. Een verkenning 
van erfgoed, persoonlijke herinneringen, 
kindertekeningen en formele archiefstuk-
ken van het Nationaal Archief. 

 Vooral de tekeningen en de teksten over 
de ramp van kinderen van diverse basis-
scholen zijn aangrijpend. ‘Boem’ is het 
woord dat, weinig verrassend, opvallend 
veel op de tekeningen voorkomt. 

Hein Atmowirono, een leerling van de 
oecume nische basisschool ‘t Kruispunt 
noteerde 25 jaar geleden: ‘Ik wil alleen 
schrijven dat er een gat in de twee flats is, 
en tegelij kertijd ook in mijn hart.’

Openingstijden: ma 14.00-17.30 uur di/
wo/do/vr/za 09.30-17.30 uur, zo gesloten.

 
peter van den Berg 
was destijds als stads-
verslaggever voor 
de Volkskrant bij de 
ramp. 

Zijn bevindingen van 
toen op pagina 2.

Herinneringen aan
de Bijlmerramp

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Het belooft een gezellige avond te 
worden. Net terug van een vakantie 
op het Franse eiland Corsica, met 

wat vrienden de avonturen op de Monte 
d’ Oro herbeleven. Glazen staan al op ta-
fel, de fles rouge is ontkurkt, stokbroodjes 
liggen in de oven, stoelen zijn aan tafel 
geschoven. Tien over half zeven, zon-
dagavond 4 oktober 1992. Telefoon. Jan 
Kees Hulsbosch, chef Nieuwsdienst: ‘Er 
is een vliegtuig neergestort in de Bijlmer-
meer. Als de wiedeweerga ernaar toe.’

Luttele minuten later zijn we op weg 
in de auto van vrienden. Haastig bij me 
gestoken: notitieblokje, twee ballpoints, 
potloodje, perskaart en politieperskaart, 
de zogeheten rellenkaart. We rijden op het 
lawaai af, politie, ambulances, brandweer-
wagens. Op de plek waar we niet meer 
verder kunnen, stap ik uit, beklim een ta-
lud van de weg, daal weer af en voor mij 
ontvouwt zich een beeld dat je alleen kent 
van televisie of film. 

Een brandende kloof van puin tussen 
twee flats. Een balkon waarop nog een 
kratje bier staat, een meter verder een 
wapperend wit laken dat had moeten die-
nen om naar beneden te vluchten. Overal 
brokstukken van een vliegtuig, ik herinner 
me tegen een staartstuk van het toestel te 
hebben geschopt om te ervaren of het wel 
echt is. De plek des onheils is nog niet 
eens afgezet met politielint, alles is nog 
toegankelijk. De brandweer blust, maar er  
lijkt geen beginnen aan. Veel ambulances, 
maar verder een tamelijk onwezenlijke 
stilte.

Erger dan Tenerife?
Daar sta je dan met je notitieblokje. Hoe-

veel passagiers zaten er in het verongeluk-
te toestel, schiet het door je hoofd. Drie-
honderd? Hoeveel doden in de flats? Toch 
zeker ook een paar honderd, schat je. Dan 
hebben we hier te maken met een van de 
grootste vliegtuigrampen ooit, misschien 
wel erger dan Tenerife, vijftien jaar eerder.

 Pas na enige tijd druppelt er wat in-
formatie binnen: het gaat om een vracht-
vliegtuig met vier passagiers aan boord. 
Een toestel van de Israëlische maatschap-

pij El Al. Dat maakt 
het weer pikant. Wat 
voor vracht vervoer-
de het toestel? Wa-
pens of bloemen?

Voor de brandende 
kloof, het restant 
van  het hoekpunt in 
de flats Groeneveen 
en Klein Kruitberg, 
wordt een  nood-
hospitaal ingericht. 
Maar stoffelijke 
overschotten ontbre-
ken, die liggen in het 
puin, gewonden zijn 
er evenmin te behan-
delen. Het is een sur-
realistisch spektakel 
als tegen een uur of 
half acht, een uur na de ramp, de duister-
nis valt over de Bijlmer.

Bellen
Dan doemt er een nieuw probleem op. 

Hoe leg ik contact met de krant in de Wi-
bautstraat? Een telefooncel is in de verste 
verte niet te ontdekken; mobieltjes zijn 
anno oktober 1992 nog niet verstrekt aan 
redacteuren van de Volkskrant, zeker niet 
aan stadsverslaggevers. ‘Die bellen toch 
alleen maar met krakers’, is het motto van 
hoofdredacteur Harry Lockefeer. 

Een van de weinige reporters ter plekke 
met een mobieltje is ANP-verslaggeefster 
Saskia Belleman, nu werkend voor De Te-
legraaf. Die van haar mag ik even lenen, 
‘niet te lang, want hij is al bijna leeg’. 

Op de fabriek is iedereen inmiddels 
in rep en roer, merk ik aan de telefoon. 
‘Maak maar sfeer’, roept iemand van de 
Nieuwsdienst me toe. ‘Niet meer dan hon-
derd schermregels.’

Tegen half elf in de avond wordt de toe-
stand nijpend. Het is inmiddels aardedon-
ker, behalve op de plaats des onheils. Felle 
brandweerlampen werpen een macaber 
licht op de smeulende massa puin waarin 
vele, hoeveel weet niemand nog op dat 
ogenblik, slachtoffers moeten liggen. Hoe 
krijg ik de kopij op de redactie? Honderd 
schermregels? Van een laptop heeft nog 

vrijwel niemand gehoord, dus op de zend-
knop drukken, is er niet bij. Snel terug 
naar de Wibautstraat om daar een stukje 
te tikken, zit er ook niet in. Wegen zijn 
afgesloten, geen taxi hier te bekennen, de 
metro ligt plat. Dit is echt een ramp.

En dan – het is inmiddels al tegen kwart 
over elf, drie kwartier tot de deadline – 
loop ik Ronald Janssen, de stadsdeelraad-
voorzitter, tegen het lijf. Hij is uiterst be-
hulpzaam. Rijdt in zijn auto, die vlakbij 
geparkeerd staat, naar het stadsdeelkan-
toor, waar een ‘eigen kamertje’ voor me 
wordt vrijgemaakt. Op een paar A4’tjes 
verwerk ik de aantekeningen, hoeveel 
schermregels het zijn, werkelijk geen idee. 
Binnen een kwartiertje sfeer schetsen over 
een dodemansplek. Dan doorbellen naar 
de dictafoon op de krant, gelukkig is good 
old Truus Knoop ter plekke.

Even na middernacht is het op NS-station 
Bijlmer onheilspellend donker en stil. De 
metro ligt nog steeds plat, maar een laat-
ste trein brengt me naar het Amstelstation, 
terug in de echte wereld. Op de krant in 
de Wibautstraat lijkt het wel verkiezings-
avond. Tientallen redacteuren drommen 
opgewonden samen rond de eerste editie 
van de krant die net ‘boven’ komt. 

Veel later, thuis, liggen de stokbroodjes 
nog in de oven. Onaangeroerd. 

peter van den Berg     

Vijfentwintig jaar na Bijlmerramp 

Surrealistisch
spektakel
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Maarten Schilt was een van 
die redactiebedienden die het 
later nog ver schopten. Hij 
werd uitgever. Maar niet zonder 
hindernissen.  

De kleine cour op de begane grond, 
afgesloten door een gesmeed hek. 
Onder ons de kelder en de eigen au-

tostalling. Boven drie verdiepingen en een 
dakterras met uitzicht op de IJburgbaai. 
Omliggende straatnamen eren fotografen 
en filmers: Haanstra, Jesse, Van Meeren-
donk, Taconis, Besnyö. Het is toeval, zegt 
Maarten Schilt (57), dat Schilt Publishing 
& Gallery in deze buurt is gevestigd, het 
woonhuis annex kantoor annex expositie-
ruimte voor fotografie. Sinds 1999 geeft 
de man die in de jaren tachtig redactiebe-
diende was, werk uit van fotografen uit de 
hele wereld. 

In de expositieruimte hangt nu nog werk 
van de Amerikaanse Vanessa Marsh, op 
katoenpapier afgedrukte fotogrammen.
Een genummerde reeks in grijstinten, met 
26 maal als hoofdtitel Landscape. Inclusief 
lijst ruim tweeduizend euro het stuk. Er is 
te veel werk voor alleen dit vertrek; de expo 
waaiert uit naar belendende vertrekken.

Tijdens de rondleiding spreekt Maar-
ten – zijn grootmoeder was  pianiste, 
zijn grootvader componist en violist bij 
het Concertgebouworkest, zijn moeder 
zangeres en conservatoriumdocente – de 
hoop uit dat hij weer volop zijn Steinway 
vleugel uit 1884 kan bespelen. Om een 
bekorte vingertop zit een witte pleister,  
nawee van een ongevalletje met een dek-
zeil en een boot. Hij heeft ooit overwogen 
beroeps te worden.

 Tegenover de vleugel staat een knusse 
leeshoek gegroepeerd, begin vorige eeuw 
door Berlage ontworpen, afkomstig uit het 
ouderlijk huis waar hij met een vader als 
uitgever van non-fictie ‘opgroeide in de 
boekenkast’. Onder meer was zijn vader 
mededirecteur van Gottmer-Becht.

Hun woning werd een A1-locatie toen 
ze begin 1976 in de Bijlmer, in de laag-
bouw van de K-buurt, een briefje in de bus 
vonden van iemand met heimwee naar het 
moderne stadsdeel. Er werd geruild. Twee 
riante etages aan de Apollolaan. ‘De huur 
was zelfs vijf tientjes lager.’ Hij hoefde 
niet meer drie kwartier naar het Barlaeus 
te fietsen.       

Daarna ging hij rechten studeren, net als 

zijn vrienden en collega-assistenten Edie 
Peters en Hans Jonkhout, woonachtig 
op hetzelfde adres in Amsterdam-West. 
Edie werkte overdag vanwege zijn avond-
studie, dagstudenten Hans en Maarten 
wisselden elkaar af in de nacht. Maarten 
was de eerste bediende die gemotoriseerd, 
in een witte Deux-Chevaux, wat later op 
de avond bij Hesp de door de avondploeg 
verlangde alcoholica insloeg.      

Maarten deed weliswaar zijn doctoraal 
Internationaal recht maar van praktiseren 
kwam het niet. Strafrecht had hij laten val-
len toen hij zich begon af te vragen: wil 
ik zware criminelen bijstaan? Hij volgde 
anderhalf jaar de schriftelijke opleiding 
tot uitgever. Zonder het diploma kon je 
je niet vestigen als uitgever. Hij kreeg 
cursusmappen toegestuurd over alle rele-
vante facetten. ‘Van acquisitie tot hoe een 
boek fysiek in elkaar zit.’    

In 1997 werd hij compagnon van uitge-
ver Jan Mets aan het Westeinde in Am-
sterdam. Hij hoefde zich niet in te kopen, 
geen geld mee te brengen. De afspraak 
was dat als het wat ging worden, Maarten 
een partnerschap zou aangaan. Het werd 
wat. Op 1 januari 2000 was Mets & Schilt 
een feit.

Na een betrekkelijk succesvolle periode 
met lucratieve projecten werd de uitgeve-
rij eind 2009 opgeheven. Voorheen was 
het er intern altijd vrij ontspannen aan toe 
gegaan. Mets, afkomstig van CPN-boek-
handel Pegasus en verknocht aan Rus-
sische en Oost-Europese literatuur, had 

Poolse wodka in een bureaula. (Toen ik 
hem een keer bezocht was hij nogal ver-
bolgen dat de Volkskrant de diakritische 
tekens had afgeschaft.)   

Jan Mets is onlangs overleden. Schilt: 
‘Een briljante rommelaar, intelligent en 
met humor.’ In de tussenliggende tijd heb-
ben zij elkaar niet meer ontmoet. Maarten 
had er geen behoefte aan. 

Gesproken heeft hij Jan één keer. ‘Hij 
had mijn vaders overlijdensadvertentie 
gezien en belde. Ik dacht: het duurt niet 
lang of hij vraagt om geld. Dat deed hij 
bij iedereen, hij moest de drank zien te be-
kostigen.’   

Jan Mets werd in stilte gecremeerd.

Onder de auteurs die achterstallige 
royal ty’s claimden, was het echtpaar Syl-
via Witteman (diverse titels) en toenma-
lig Volkskrant-correspondent Philippe 
Remarque (Boze geesten van Berlijn). In 
Het Parool, dat een bedrag van vier ton 
schuld noemde, haalden ze hun gram. Sa-
men hadden ze zo’n tienduizend euro te 
goed.

Witteman: ‘Al anderhalf jaar. Opeens 
kwam die brief en werden we gebeld. Er 
werd extreem druk uitgeoefend: als wij 
niet zouden tekenen, zouden zij failliet 
gaan en zouden wij dus iedereen duperen. 
Toen zijn we maar akkoord gegaan.’

En: ‘Tienduizend euro is niet niks. Er 
zijn ook mensen die daar een jaar van 
moeten leven. Wij hadden medelijden. En 
dan is het toch wel vreemd dat Schilt weer 
gewoon opnieuw begint.’

Maarten wil iets rechtzetten. ‘Het 

Maarten Schilt, redactiebediende, ‘opgegroeid in de boekenkast’

Doorstart van een uitgever

Maarten schilt              Foto Jacques de Jong
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In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) on-
gebruikt bleven. Deze keer: Jacques 
de Jong, reclametekenaar.

Schoonschrift
Op de afdeling Publiciteit van verffa-

briek Pieter Schoen, 1962, kwam ik te 
werken naast de afdeling Reclame. Ook 
interessant: het contact met creatieve 
geesten op reclamebureaus. Dat bracht 
me ertoe reclametekenen te gaan leren. 
Mooi strakke letters leren tekenen en 
affiches bedenken. Het was een boeiend 
werkje. Niet dat ik dacht mijn vaardigheid 
ooit  beroepsmatig te kunnen toepassen. 

En korte tijd later bij de Volkskrant had ik 
er helemaal niks meer aan. 

Daarna heb ik me ook nog gewaagd aan 
portret- en modeltekenen, zowel schrif-
telijk als op les. Nooit iets mee gedaan 
verder (tot drie jaar geleden). 

Pogingen om met verf en schilderslinnen 
de Kunst te bereiken, liepen op niets uit 
Na vier jaar zwoegen heb ik, een illusie 

armer, alle kwasten en verfbusjes wegge-
daan naar de kinderopvang in de buurt. 

Twee jaar voor mijn vut ben ik aan kal-
ligrafie begonnen. Vier jaar later kreeg ik 
inderdaad een verklaring van het NTI dat 
ik de cursus Kalligrafie met goed gevolg 
had doorlopen.

Mijn hoogtepunt was echter dat ik op 21 
april 2001 ook het diploma van bekwaam-
heid kreeg uitgereikt van de Vereniging 
van Leraren in het Schoonschrijven MO 
Stenografie (Groote) en Machineschrijven. 
Vermoedelijk was ik de laatste examinan-
dus. De vereniging bestaat niet meer.

In de kalligrafie bleek weinig te doen. 
Maar ik mag nog elk jaar de namen 
schrijven in de diploma’s van de bijenver-
eniging van collega Ina Ruijter.

Jacques de Jong

Amsterdam gezien
met frisse blik 

Op zondag 24 september presenteert 
fotograaf Daniel Koning (1940) zijn 
nieuwe boek Zie Amsterdam. Na een 
aantal jaren in de polder gewoond te 
hebben, is hij vorig jaar april weer in 
Amsterdam gaan wonen. Op  de fiets is 
hij de stad opnieuw gaan ontdekken, 
met de ogen van iemand die jarenlang 
is weggeweest. 

Hij fietste keek en fotografeerde niet 
alleen in het centrum, maar ook in alle 
andere wijken, inclusief het industrie-
gebied Westpoort. Dat deed hij een 
jaar lang. Hij verzamelde ‘een serie he-
dendaagse stadslandschappen, waarin 
de dissonanten niet ontbreken’, aldus 
uitgever Ipso Facto. ‘Konings kijk op 
Amsterdam is genuanceerd, nuchter en 
liefdevol tegelijk.’

Het boek wordt om 15.00 uur gepre-
senteerd in Stadsboekwinkel Amster-
dam, gebouw De Bazel-Stadsarchief, 
Vijzelstraat 32, Amsterdam. 

PvdA-politicus Felix Rottenberg 
krijgt het eerste exemplaar aangeboden.

ging niet om vier ton achterstallige 
betalingen aan auteurs. De bulk van de 
schuld stond uit bij drukkers en grafisch 
vormgevers. De schrijvers uit ons fonds 
hadden bij elkaar 70 mille tegoed. Onze 
omzet zat op het hoogtepunt tegen een 
miljoen euro aan.’ De auteurs namen ge-
noegen met een afkoopsom. 

Dat het misging, wortelde in het toene-
mende drankgebruik van Maartens com-
pagnon, die de royalty’s deed. ‘Jan had al 
vrij hoge schulden. Het was usance in die 
tijd dat je bijvoorbeeld bij een drukker tot 
een jaar krediet kon hebben.’ 

Van de toenemende greep van demon 
Alcohol op Mets merkte zijn omgeving 
weinig, zegt Schilt. Ook hun vijf mede-
werkers niet. Pas toen Jan vaker en vaker 
afwezig was, ging een alarm af. ‘Hij belde 
dan dat hij eerst de kinderen naar school 
bracht. Daarna ging hij in het café kran-
ten lezen met cognac erbij en daagde hij 
niet op. Jan was depressief, hij leefde in 
ontkenning. Ook over zijn opname bij het 
Jellinek. Hij liet zich niet behandelen en is 
in de goot geëindigd.’

Standaard zijn bij een vennootschap 
onder firma (vof) de partners hoofdelijk 
aansprakelijk. Op grond van een clausule 
over wanprestatie leidde het in gebreke 
blijven van Mets tot ontbinding van de 
vof. De ontmanteling van het bedrijf en de 
sanering belandden op de schouders van 
Schilt. ‘Jans bemoeienis heeft een week 
geduurd. Toen belde hij huilend op: ik kan 
dit niet.’ 

Maarten kreeg in het jaar dat de sane-
ring vergde, steun van zijn vrouw Maria 
Louise, advocate. ‘Fijn, met haar kon ik 
normaal over de zaken praten, zonder 
emoties.’

Mets & Schilt zaten aan het Westeinde 
onder de fotostudio van Kadir van Lohui-
zen. In 1999 gaven ze diens fotoboek over 
Tibet uit, waarna ze ook werk van buiten-

landse fotografen lieten verschijnen. Die 
lijn heeft Schilt Publishing doorgetrokken. 

In de eerste catalogus van 2010 staan 47 
fotoboeken aangekondigd van fotografen 
als Jane Hilton (Dead Eagle Trail, over 
20ste-eeuwse cowboys), Georges Geor-
giou (Fault Lines – Turkey from East to 
West) en van Carl De Keyzers Trinity met 
het thema alomtegenwoordigheid van 
macht en geweld. Sinds 2008 geeft hij ook 
de jaarboeken uit van World Press Photo.

Bijna zeven jaar later is Maarten er als 
uitgever en galeriehouder met een inmid-
dels imposante backlist duidelijk boven-
op. 

‘Edie Peters heeft met PhotoQBook-
shop zo’n beetje de enige fotoboekhandel 
van het land. Hans Jonkhout heeft in de 
winkel geholpen tijdens ziekte van Edies 
vrouw.’                                       

adriaan de Boer
Zie ook Schilt Publishing
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