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Een gevoel van thuiskomen

Jan Verschoor van het Museum Jan van der Togt spreekt een welkomstwoord. Op de eerste rij burgemeester Eberhard van der Laan van
Amsterdam, loco-burgemeester Hertbert Raat van Amstelveen en Jans moeder Mientje van Breda.

Tekst:  ANNE-ROSE BANTZINGER
Foto’s: JOHN MELSKENS

R
uim vierhonderd men-
sen kwamen 2 augustus
af op de opening van de
overzichtstentoonstel-
ling van fotograaf Jan

van Breda in Museum Jan van der
Togt in Amstelveen. In de Dorps-
straat, waar Van Breda veertig jaar
geleden – om precies te zijn: 1 augus-
tus 1975 – zijn werkzame leven
begon bij de advertentie-afdeling van
het Amstelveensch Weekblad, onder-
deel van Perscombinatie. Vanwege
die mijlpaal heeft Jan als een onver-
valste homecoming queen een lijvige
Back to the Roots-Amstelveensch
Weekblad gemaakt van maar liefst 32

pagina’s. In de krant, die hij zelf sa-
menstelde, schreef en bekostigde,
licht hij een tipje van de sluier op
over hoe zijn foto’s tot stand komen.
Zijn werkwijze beschrijft hij als een
poging ‘schilderachtig licht te van-
gen in alle donkerte’. De krant is bij
de expositie koop, net als de meeste
van de tentoongestelde foto’s.

D
e Gebroeders Grimm, gehuld
in zwart-gouden pakken met
veren en glitters, heetten de

gasten welkom. Onder hen veel 
(oud-)Paroolmensen, zoals twee voor-
malige hoofdredacteuren Sytze van
der Zee en Erik van Gruijthuijsen.
Helaas moest de kersverse hoofdre-
dacteur Ronald Ockhuysen verstek
laten gaan. Wel aanwezig waren,

Dien en Hannie, de kantine-konin-
ginnen van Het Parool in de Wibaut-
straat, Frans Bosman, Lucy Prijs,
John Melskens, Kees Tamboer, Tanja
van Bergen, Magda Ferdinandus
(haar Bert Sprenkeling hangt als por-
tret aan de wand), Marina van der
Veer die in de Wibautstraat met
onder anderen Jan de documentatie-
afdeling van Het Parool en Trouw be-
heerden. Verder Paroolcollega’s en
vrienden Tineke Vos, Anne-Rose
Bantzinger, Jaap Augustinus, Hans
van der Beek, Malika Sevil. En, niet
van Het Parool, maar Jan het meest
dierbaar van iedereen: zijn echtge-
noot Thijs Timmermans en zijn moe-
der Mientje van Breda.  
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Jan van Breda en burgemeester Eberhard van der Laan van 
Amsterdam.  

De gebroeders Grimm flankeren kantinekoningin Dien en Marina
van documentatie.

De beeldschone buurjongen David Tressel en zijn moeder Leanne Bongers.

J
enny Arean, die op 26 april 2013
door Jan voor Het Parool was ge-
fotografeerd, hield een gloed-

volle speech. Ze prees Jan om de
manier waarop hij mensen portret-
teert. Niet genadeloos, zoals soms
wordt gedacht. Maar, zoals Jenny zei,
‘liefdevol, niet opgepoetst, scherp,
de naakte waarheid’. Ze memoreerde
dat Jan in juni de dood in de ogen
had gekeken, nadat een brughoektu-
mor in zijn hoofd was verwijderd.
Hij mag nu zijn zegeningen tellen.
“Als ik nu naar Jan kijk, zie ik een
mooie bruine kop met vioolblauwe
kinderogen en een interessant litte-
ken dat hem heel goed staat.” “Niet
dat hem dat een hol kan schelen,”
voegde zij eraan toe, “maar ik vind

hem een stuk.” Ze benadrukte dat
Jan weer moet gaan fotograferen, als
hij echt is aangesterkt. En dat er een
boek moet komen: “Dat ga ik zeker
kopen!”

Burgemeester Eberhard van der Laan
van Amsterdam, die in 2011 Jan en
Thijs had getrouwd en sindsdien met
de echtelieden bevriend is, noemde
in zijn toespraak de expositie ‘een
gevoel van thuiskomen’, omdat Jan
terug was in zijn geboortestad. Hij
refereerde ook aan de titel van de
foto die Jan in 2012 maakte vanaf
het dakterras van het Doubletree
Hilton. Een prachtuitzicht over de
Sint Nicolaaskerk: Een gevoel van
thuiskomen. Deze foto hangt als
blikvanger in de etalage van het mu-
seum. 

D
e rest van de middag kon een
bont gezelschap in het bloed-
hete museum genieten van

de geweldige expositie met circa
tachtig foto’s die even divers zijn als
de gasten die bij de opening waren.
Gebroederlijk naast elkaar staatsie-
portretten van Johannes van Dam,
dragqueen Dusty – Willem de Wit –
Gersanowitz en Jetty – Jetje van
Radio Oranje – Paerl. Ontroerende
foto’s van de laatste bewoners van de
Amstelhof aan de Amstel in Amster-
dam voordat dit gebouw werd ver-
bouwd tot Hermitage. Deze foto’s
hangen naast de baardige dragqueen
Jennifer Hopelezz met ‘haar’ kont in
een strakke minirok naar de camera
gekeerd. Geweldige zelfportretten

Het portret van David.    FOTO JAN VAN BREDA
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Magda Ferdinandus met achter haar het portret van haar over-
leden partner Bert Sprenkeling. 

Samen met oud-documedewerker Netty Bruijn en oud-opmaak-
redacteur Willem Bruijn van Het Parool.

Samen met oud-hoofdredacteur Erik van Gruijthuisen en diens
vrouw Maritte Braspenning.

Tussen Jan en Jenny Arean in zit Thijs Timmermans, Jans echt-
genoot. Rechts Gini Tamboer, vrouw van Kees Tamboer.

Oud-Paroolredacteur Frans Bosman en Paroolredacteur Anne-
Rose Bantzinger.

Oud-hoofdredacteur Sytze van der Zee met zijn vrouw Maria
(links) en Jennny Arean.

van Jan van Breda, onder meer als
wijlen Fabiola, waarbij overduidelijk
te zien is dat Jan niet bepaald een
hoge dunk had van dit ‘levend kunst-

werk’. Overduidelijk was ook dat alle
gasten veel houden van Jan van
Breda en hem het allerbeste toewen-
sen. Eberhard van der Laan: “Jan, je
bent een geweldig mens. En dat re-
sulteert in geweldige foto’s.”

vervolg van pagina 2 De expositie in Museum Jan van der
Togt duurt in elk geval nog tot en
met 13 september (open wo t/m vr
11.00-17.00 uur za zo 13.00-17.00
uur).
www.jvdtogt.nl
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schuim

Mark Moorman Jeannette Bouwer, Jaap Augustinus, Joost van Weerdenburg,
Eva de Vos, Patrick Meershoek, Floris Lok, Simone Toppers.

Malika Sevil, Loes de Fauwe en Joosje
Noordhoek.

Onder Maarten Moll en Paul Vugts en
boven Karel Helder en Bert Steinmetz.

De ouders van Mark waren helemaal uit
Friesland gekomen.

De hoofdredactie van Het Parool: Ronald
Ockhuysen en Kamilla Leupen.

Wat:Afscheid Mark Moorman van Het Pa-
rool Waar: Kompaszaal, KNSM-laan Wie:
veel oud-collega’s, vrienden en zijn ouders
Waarom: de Volkskrant vroeg hem Wan-
neer: 2 juli 2015

Het geweten
van de krant

M
ark Moorman verlaat Het Parool.
Na vijfentwintig jaar. De voormalig
filmrecensent, verslaggever en chef

Kunst vertrekt naar de Overkant. “Ik heb
altijd al iets met de Volkskrant gehad,” aldus
Moorman. “Ik heb mijn hele volwassen
leven al een abonnement. Maar wat zal ik
Het Parool missen.” De bedenker van
onder meer de populaire Paroolrubrieken
Gevonden Foto, waarvan vorig jaar ook het
gelijknamige boek is verschenen, en de
Smaakmatrix in zaterdagse bijlage PS van
de Week, wordt chef Vonk bij de Volks-
krant. Een mooie stap op de carrièrelad-
der, maar een aderlating voor Het Parool.
“Niet alleen een begenadigd schrijver, maar
ook heel creatief. Iemand met goede
ideeën. En vooral ook iemand die deugt –
het geweten van de krant,” zei hoofdre-
dacteur Ronald Ockhuysen onder meer in
zijn toespraak. 
In een briljante toespraak memoreerde
Moorman vooral de goede sfeer die bij
Het Parool hangt. Fijne collega’s, veel la-
chen en de gekste dingen. Vervolgens
noemde hij een top negen van de vreemd-
ste dingen die hij op de krant had meege-
maakt. Vooruit, twee dan: ‘Een collega naast
mij belde stad en land af om een lama te
leasen. Of zo’n beest een paar dagen ge-
huurd kon worden en wat dat moest kos-
ten. Het bleek te gaan om de aankleding
van de kerstboom voor de jaarlijkse kerst-
boomversierwedstrijd op de redactie van

Het Parool.”  En: “Ik werd toen ik pas op
de krant werkte gevraagd mee te doen
met een zaalvoetbalwedstrijd tussen de
Sportredactie van de krant en de redactie.
Tot mijn verbijstering sloeg een speler de
fluit van de scheidsrechter – ook een col-
lega – uit zijn hand en zijn bril van zijn

hoofd omdat hij niet helemaal eens was
met zijn beslissing. Ik vroeg me werkelijk af
waar ik nu was beland.”
Mark Moorman zal Het Parool missen,
maar Het Parool hem nog meer.

PAuL WESTINK 

parolieborrel
De volgende Parolieborrel is op vrijdag 11
september in café Lokaal (voorheen Leentje),
hoek Wibautstraat/Eerste Oosterparkstraat,
vanaf 16.30 uur. 

oproep
Wij roepen onze lezers op om herinne-
ringen aan het Paroolgebouw en de Parool-
toren en de naaste omgeving naar de 
redactie van de Paroliebol te sturen. 

deparoliebol@xs4all.nl


