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KNARRENBORREL 

op de zevende 

De Volkskrant houdt de adem in 
tijdens het broeden op de ‘V’

Lambiek werkt toe naar zesdaagse werkweek

Jacqueline Wesselius spreekt Lambiek Berends - 50 jaar in het vak - toe in café Leentje.
Foto Wim Ruigrok

Lambiek Berends (67) – zouden er al 
jongere Volksknarren zijn die nooit van 
hem gehoord hebben? Dan toch niet als 
ze Het Parool lezen, waar deze pensio-
nado nog dagelijks aanschuift aan de 
eindredactionele en verschillende an-
dere burelen, als hij niet bij onbewolkt 
weer met collega Peter Elenbaas het 
boeltje vanuit de lucht inspecteert.

Op 1 december 1958, vijftig jaar gele-
den, begon de 17-jarige Lambiek zijn 
loopbaan bij De Maasbode. Negentien 
jaar bracht hij door bij de Volkskrant in 
tal van functies, onder andere als tv-re-
censent. Gevleugeld werd de mededeling 
op de twaalfuursvergadering in die jaren: 
‘Lambiek is ziek, maar kijkt wel’. Na zijn 
huwelijk met Jacqueline Wesselius ver-
trok hij naar Parijs, waar hij transformeer-
de tot nog wel sjekkies draaiende Heer in 
Pak, dixit Bert Steinmetz, die hem nadien 
aanbeval bij Wouter Gortzak. 

Zie verder pagina 2

Woensdagavond 26 november verscheen 
Pieter Broertjes plotseling in het altijd zo 
zenuwenlijerig gepresenteerde televisie-
programma De Wereld Draait Door. Mis-
schien waren het de zenuwen, misschien 
speelde de uitdagende interviewtechniek 
van Matthijs van Nieuwkerk een rol, maar 
een feit is dat Pieter uiteindelijk met 
nieuws kwam: de Volkskrant broedt op 
een eigen tegenhanger van ‘nrc.next’. De 
werktitel van het project: de V. 

Alsof het een sinterklaassurprise was. 
Dat was het niet helemaal. In 2005 heeft 
een groepje redacteuren onder aanvoering 
van economieredacteur Pieter Klok zich 
al gebogen over een nieuwe, betaalde 
jongerenkrant met de titel V. Nog vóór 
het verschijnen van nrc.next. Er werden 
enkele proefnummers gemaakt, maar het 
plan haalde het niet. 
 Die woensdagavond stuurde ik meteen 
een mailtje naar Pieter, want ik rook als 
een van de argussen van de Volksknar 
leuk nieuws. Graag nadere informatie! De 
volgende ochtend (8.11 uur) kreeg ik een 

mailtje terug: ‘Nee Han. Eerst de redac-
tie.’ 

Sportief! Maar ja, dat soort nieuws blijft 
wel knagen. Dus: aan de slag!

De feiten. 
In het meerjarenplan 2008-2010 van de 

Volkskrant staat dat de plannen om over 
te gaan op Berliner-formaat op de lange 
baan zijn geschoven. Vanwege geldge-
brek. Het doel blijft - ondanks de bezuini-
gingen - de krant sterk te laten blijven en 
zich daarnaast ook te richten op de markt 
voor jongere lezers. Pieter Broertjes had 
het in De Wereld Draait Door over de ca-
tegorie 25- tot 35-jarigen. 

Voor die categorie wil de Volkskrant een 
tabloid maken onder supervisie van Jan ‘t 
Hart. Pieter heeft daar wel oren naar, maar 
alleen als wij het beter doen dan nrc.next. 
‘Anders blijven we het lelijke eendje dat 
er achteraan komt hobbelen.’

In NRC Handelsblad stond 28 novem-
ber op de mediapagina een kort berichtje, 
waarin werd gemeld dat de redactieraad 
van de Volkskrant ‘met verbazing’ naar 
de uitzending had gekeken. ‘We waren 
verrast, ja. We wisten niet dat de plannen 
al in zo’n vergevorderd stadium waren’, 

verklaarde Michael Persson, voorzitter 
van de redactieraad. Hij had zijn beden-
kingen, met name of het wel zo’n ‘gezond 
moment’ is om een krant te lanceren.

Bij navraag bevestigt Michael Pers-
son: ‘We wisten dat er gespeeld werd 
met de gedachte een jongerenkrant te 
gaan maken, maar in het laatste overleg 
met de redactieraad was Pieter zelf daar 
vrij kritisch over.’ Michael: ‘Er is nog 
geen dummy, er is nog geen geld, er is 
nog geen enkel idee hoe de redactie moet 
worden georganiseerd om parallel twee 
ochtendkranten te kunnen maken.’

  
Op de redactievloer blijft het gissen en 

gisten. Vele redacteuren wisten nog niets 
van wat er achter de schermen is gebeurd. 
Vele chefs willen alleen maar rust in de 
tent. Geen nieuw gesodemieter naast het 
gedonder met de papieren krant en de in-
ternet-site.

Maandag 1 december is er nieuw over-
leg geweest tussen hoofdredactie en re-
dactieraad. Niemand wil meer iets kwijt. 
De leiding voelt de hete adem van PCM 
in de nek - en dat gevoegd bij al het voor-
afgaande leed.

door Han van Gessel
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Vervolg van pagina 1

Lambiek Berends

Adriaan de Boer stuurde ons bij gelegen-
heid van ons honderdnummerig bestaan 
de jubileum-cd van zijn NOT Band, die 
20 jaar bestaat. Sinds 2004 speelt hij 
daarin de basgitaar. De cd bevat acht 
nummers, covers van vooral de Beatles. 
Smakelijke muziek, die de neiging wekt 
weer eens een feestje te maken.

De site van de NOT Band meldt: ‘Adri-
aan de Boer was elf toen hij van een man 
met een mijter een gitaar kreeg. Zijn geloof 
verdampte per omgaande: het instrument 
was onbespeelbaar. Toen zijn prille Am-
sterdamse schoolbandje toe was aan een 
bassist, spijkerde hij verticaal een lat aan een 
in de haven gescoorde theekist uit Ceylon. Na het opspannen van een metertje plastic 
waslijn was hij in het trotse bezit van een éénsnarige armeluisbas. Het instrument klonk 
weliswaar onbestemd, maar nooit vals (je hoefde niks te kunnen). 

‘Met vallen en opstaan ontwikkelde het bandje zich tot een redelijk populair beat-
groepje, Trix and The Paramounts. Het vijftal, voornamelijk opererend in Noord-Hol-
land, nam een plaatje op (een cover van Bread and Butter, voor het label van een mar-
garinefabrikant), verzeilde in de zomer van 1964 in het voorprogramma van The Roll-
ing Stones (op de avond dat het Scheveningse Kurhaus werd vernield) en viel uiteen. 

‘Een aantal bands (The Marquees, Ernie Bender and The Robins) en geflopte singles 
later moest Adriaan vanwege een veeleisende baan stoppen met optreden. Na een on-
derbreking van jaren trad hij toe tot FBI, een Utrechts groepje dat The Shadows crimi-
neel goed wist na te doen. Adriaan viel in als gitarist bij The Jumping Jewels, trad op 
met Jan – La Comparsa - de Hont, de vaste gitarist van Boudewijn de Groot, tot deze 
zijn sixtiesgroep De Maskers heroprichtte.’

Over een mooie carrière gesproken...        JqJ

NOT Band van
Adriaan de Boer
twintig jaar

Op 1 december 2008 nodigden collega’s 
Albert de Lange en Loes de Fauwe hem 
uit voor een etentje in het Amstel. Of 
het daarvan is gekomen kan menigeen 
niet navertellen, want het begon met 
een surpriseparty bij Leentje, de Hesp 
van Het Parool, vanwaar dezelfde me-
nigeen uren later weer ouderwets de 
stad in klapwiekte.

Nooit hebben Volkskrant en Parool zo 
broederlijk samen feest gevierd. Er zijn 
dan ook minstens zeven ‘dubbelgangers’, 
in volgorde van overgang: Steinmetz, 
Berends, Schmidt, Prijs, Van Beukering, 
Ockhuysen en Poorthuis. U snapt waarom 
het goed gaat met Het Parool.

Met de vraag Wie is Lambiek voor u? be-
stookten we exclusief voor de Volksknar 
alle aanwezige Volksknarren en andere 
naast betrokkenen. In volgorde van op-
komst. 

Albert de Lange: ‘Een voorbeeld.’ 
Corrie Verkerk: ‘Ja, Jezus Christus! Ik 
kan me de krant niet zonder hem voor-
stellen.’ Barbara van Beukering: ‘Diep 
onder de indruk, petje af.’ Wim Ruigrok: 
‘Mijn gastheer in Frankrijk.’ Wijst naar de 
foto die hij minstens 35 jaar geleden van 
hem gemaakt heeft, en heeft daar niets 
aan toe te voegen. Inge Woudstra: ‘Heel 
erg Parijs, samen met Jacqueline.’ Peter 
van den Berg: ‘Een onbekende. Toen ik 
in 1980 aantrad,was hij al weg. Maar als 
er wat te knarren valt, ben ik erbij.’ Lu-
cie Prijs: ‘Heel veel, sinds 1977. En one 
night in Paris is like a year in any other 
place.” Bas Lubberhuizen: ‘Groot ken-
ner van Amsterdam. Belangrijke factor 
bij het maken van Amsterdam onbewolkt. 
Met Peter Elenbaas maakt Lambiek het 
geheel.’ Bert Steinmetz: ‘De man met 
wie ik het wisselende coördinatorschap 
Binnenland heb ontwikkeld, eind jaren 

zestig, zonder bijbehorend salaris. Een 
warme, waardevolle collega.’ Jacqueline 
Wesselius: ‘Een heleboel. In allerlei op-
zichten heel veelzijdig. Hij hielp me stap-
pen te nemen waarvan ik dacht dat ik het 
niet kon, wat ik dan toch wél kon.’ Jan 
van Capel: ‘Al ben ik jonger, ik heb hem 
nog binnen zien komen, als maatje voor 
Henk Uilenbroek in de Rotterdamse ha-
ven. Sinds Parijs ben ik hem kwijtgeraakt.’ 
Lisette van Lieshout: ‘Mijn allergrootste 
liefde.’ Peter Elenbaas: ‘Heel rustige 
man, vooral als je halsbrekende toeren 
uithaalt in een klein rottig vliegtuigje.’ 

Paul Grijpsma: ‘Bij Het Parool heb ik 
hem niet meegemaakt. Als concurrent 
hebben we hem bestreden waar we maar 
konden.’ Joep Bertrams: ‘De man die 
me één keer gevraagd heeft een tekening 
te maken. Verder als man die met norse 
blik op de krant loopt maar toch heel ai-
mabel blijkt te zijn.’ Lambiek Berends: 
‘Ik blijk nog steeds ontzettend veel van 
die Volksknarren te houden. Mijn oordeel 
over de krant is inmiddels wat anders. Ik 
hoop binnenkort eens te verschijnen op de 
Knarrenborrel.’

Voor wie het tot hiertoe niet begrepen 
zou hebben, nog twee quotes uit de lau-
datio van Albert de Lange: ‘Lambiek is 
de klassieke rokende, drinkende, rokken-
jagende journalist, met uitzondering van 
twee punten: hij kleedt zich goed en hij 
heeft er nog altijd veel zin in.’ En: ‘Ieder-
een hier zal volstrekt instemmen met de 
vaststelling dat hij een van de allerbesten 
is.’

In de feestkrant onthult collega Ronald 
van der Horst dat Lambiek voornemens 
is in 2028 - hij is dan pas 87 jaar -  als ie-
dereen drie dagen werkt en Chelsea Clin-
ton de eerste vrouwelijke president van 
de VS is geworden, zijn werkweek uit te 
breiden van vijf naar zes dagen.

 Maurits Schmidt

Foto Wim Ruigrok

Adriaan in concert.   Foto NOT-band
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Dag Jacques,
Je opening van het stukje over de tentoonstel-
ling van Waldemar  -  ‘De afwezigheid van een 
Weusten, of een ’t Hart of hoe ze tegenwoor-
dig ook allemaal in de hoofdredactie mogen 
heten’ -  is van een wel heel treurig niveau.
Als er wordt gesproken over de ‘zure’ Volks-
krant, ben jij daarvan voor mij het lichtende 
voorbeeld.
De hoofdredactie moet zich in deze tijd een 
slag in de rondte werken om de krant op de 
rails te houden. En in de huidige economische 
daling de mensen binnenboord te houden.
Dan is het altijd fijn om dit soort kwalifica-
ties te lezen van iemand die met pensioen is 
gegaan toen de bomen nog tot aan de hemel 
groeiden en nu vanuit zijn luxepositie er een 
hobby van maakt de hoofdredactie af te 
zeiken.
Heel fijn.

Mieke van den Heuvel
NB: de hoofdredactie bestaat uit: Pieter Broer-
tjes, Arie Elshout, Jan ’t Hart en Suzanne 
Weusten.

Mieke van den Heuvel is managementassistente 
hoofdredacteur - Red.

Mail van lezers
Oké, Shakespeare had zich tussen ons gedron-
gen, maar ik voelde me toch een beetje ge-
geneerd om zo prominent op de foto te staan 
naast Waldemar, in de Volksknar 102. En nog 
wel zonder stropdas. Daar had natuurlijk Pieter 
moeten staan. 
Behoefte derhalve mij achteraf te rechtvaar-
digen: ik was er, knar of niet, voor mijn werk, 
zoals jullie inmiddels natuurlijk allemaal heb-
ben gelezen. Daartoe wilde ik met mijn recor-
dertje zo dicht mogelijk bij Peter Brusse staan. 

Maurits Schmidt
••

Wat een afgang. Ben 
ik een paar maanden 
geleden (pas) 70 geworden en daar vergeet ik 
nú al mijn grote bewondering over het feno-
meen de Volksknar te uiten.
Honderd keer; niet te geloven! Wat een weel-
de elke keer weer zo’n mooie e-mail van het 
Genootschap van Ouwe Knarren te krijgen.
Wat moet ik verder zeggen? Hou vol!
Als het meezit, laat ik zelfs op mijn 80ste nog 
van me horen.

Wim Phylipsen en Anneke 
(zij leest ook graag mee) 

Jacques, veel te veel eer!
Ik besla de helft van de krant nota bene...
Kost je misschien wel abonnees!

Frans van Schoonderwalt

••
Het harde nieuws rukt ook op, zie ik aan de 
pensioenprimeur van Goebert. 
Voor de lange termijn-agenda: in 2010 (dan 
zit ik hier nog net) is de eerste Chinese 
wereldtentoonstelling in Shanghai. Bij deze 
alvast een uitnodiging aan je achterban om 
dan (in het voorjaar, dat is het aangenaamst 
qua weder) opnieuw deze kant op te komen, 
voor een geheel verzorgd Vk-Knarrenbezoek 
aan de Parel van het Oosten.

Hans Moleman, Sjanghai
••

Onbeschaamde zelfpromotie

Collector’s item
De afgelopen honderd Volksknar-
ren hebben duidelijk iets losge-
maakt bij de collega’s. De latere 
abonnees hebben iets gemist. 
Daarom is er nu een cd-rom be-
schikbaar waarop alle honderd 
nummers staan, inclusief de ont-
hullende serie over de jaren 70. 
Behalve al die nummers van de 
Volksknar staan er ook alle te-
keningetjes op die ik in de loop 
van der jaren van collega’s heb 
gekrabbeld. Bijna negentig in to-
taal. Waarschijnlijk zit jij er ook 
bij.
Kortom een collector’s item.
Het krantje is altijd gratis ver-
spreid. Dat lukt uiteraard niet 
met deze cd-rom. Vandaar dat dit 
unieke schijfje € 20 gaat kosten. 
Inclusief de verzending. Te be-
stellen door dit bedrag te storten 
op bankrekening 3328.13.398 
ten name van J. de Jong, Hout-
markt 53, 2011 AL Haarlem. En 
mail me dan het adres waar het 
plaatje heen moet.

JqJ

Hoe lezen oude knarren de Volks-
krant van elke dag? Met belangstel-
ling? Leven er erge ergernissen? Of 
zijn er juist jubelende juichtonen?

Het woord ‘zelfpromotie’ staat niet eens 
in de nieuwste Van Dale noch in het 
Groene Boekje noch in het Witte Boekje, 
dus ik verzin het hier ter plekke, recht-
streeks uit het Engels vertaald. Maar 
het verschijnsel bestaat. Ik lees de krant 
elke ochtend graag bij de koffie, maar de 
ergernissen beginnen een beetje te hinde-
ren. Zal de leeftijd wel zijn.
Die ergernissen komen vooral voort uit 
dingen die wij vroeger niet in ons hoofd 
zouden halen. Ik leg dan treurig gestemd 
de krant weg, met al die mooie verhalen, 
goede columns en prima illustraties. Zien 
we vanavond wel weer. Er zijn altijd wel 
sprankelende dingen die je van binnen 
doen juichen, maar de ergernis blijft zich 
aan je vastbijten. 

Bijvoorbeeld over de zelfpromotie.
De afgelopen weken hebben redacteuren 
van de Volkskrant in hun eigen kolom-
men onbeschaamd reclame staan maken 
voor hun eigen boek. Zal wel met Sin-
terklaas of Kerstmis te maken hebben. In 
onze tijd was dat not done. 
In de afgelopen weken heb ik er drie 
geturfd.
1. Het HNS Sportboek. Week in week uit 
werd ik in hun prima rubriek bijgehou-
den over de verschijningsdatum. Plus 
dichtwedstrijdje bij het daadwerkelijke 
verschijnen. Niks mis met dat boek, maar 
waarom die zelfpromotie?
2. De krant moet kiezen van Hans Wan-
sink en Warna Oosterbaan. In de column 
van Hans Wansink las ik - onder de kop 
‘Nederlandse krantenlezer verdient be-
tere uitgevers’ - dat de tweede druk op 4 
december verschijnt. Niks mis met dat 
boek, maar waarom die zelfpromotie? 
Daar ben ik allergisch voor.

3. Wij eisen les! van Aleid Truijens. In 
haar column van 2 december vertelt zij 
over ‘een onderwijsdiscussie op een 
Haags gymnasium’. Dat was niet ‘een’ 
onderwijsdiscussie, maar een debat - on-
der leiding van Pieter Broertjes - georga-
niseerd naar aanleiding van de presenta-
tie van Aleids boek aan minister Plasterk. 
Zij voerde zichzelf in haar column op als 
‘een mevrouw die een boek over onder-
wijs had gepubliceerd’, maar de aftiteling 
was duidelijk: met een omweggetje haar 
eigen boek onder de aandacht brengen. 
Met het boek niks mis, maar waarom die 
zelfpromotie?
Wat heb ik als krantenlezer daarmee te 
maken? Daar zijn de advertenties voor.

Han van Gessel

PS  Misschien hebben jullie ook van dat 
soort leeservaringen. Laat het dan weten 
aan volksknar@gmail.com of aan mij: 
hanvgessel@planet.nl


