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Wereldrecordhouder
blinddamsimultaan-

toeschouwer

Jet Bruinsma geeft de printer een 
paar rake klappen, waarna haar 
mailtje alsnog in zevenvoud uit 
het apparaat komt rollen: ‘Je ziet 
dat fysiek geweld het enige is wat 
hier werkt.’

QR MEDE

De Journalist is dood, viva Villamedia
Op 25 september verscheen voor het eerst 
Villamedia, opvolger van De Journalist, 
ledenblad van de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten (NVJ). Even wennen. 
Harry van Seumeren, acht jaar lid van de 
cao-onderhandelingsdelegatie voor de 
NVLJ, legt zijn eerste bevindingen vast.

VILLAMEDIA deed me altijd al den-
ken aan Villa Felderhof, het pro-

gramma van de zakkenvuller bij uitstek. 
Ook wel aan Mediapark, het glossy 
gebouwencomplex van de beeld- en 
geluidverschaffers van Hilversum. Niet 
onmiddellijk aan Journalistiek, terwijl 
dat volgens hoofdredacteur Dolf Rog-
mans nu net wel de bedoeling is. Maar 
bij Journalistiek mag je van hem nu net 
weer niet denken aan de NVJ, de Neder-
landse Vereniging van Journalisten.

Toch is Villamedia een ‘vakblad over 
journalistiek’. Waarom dan een nieuwe 
naam? De hoofdredacteur: ‘Omdat De 
Journalist sterk verbonden is met de NVJ 
en we hopen dat ook niet-leden dit tijd-

schrift gaan lezen. Daarvoor moeten we 
onze onafhankelijkheid benadrukken.’

Ja hoor, bij het nieuwe blad is los toe-
gevoegd een vouwblad, volgens de kop 
van de NVJ. Waarin geen woord over 
Villamedia. Vroeger, in De Journalist, 
stonden wel mededelingen van de NVJ, 
maar strikt gescheiden van de rest van 
het blad. Nieuw is dus de fysieke schei-
ding van blad en vouwblad. 

Is de NVJ, die dit jaar 125 jaar bestaat, 

haar ledenblad kwijt?
Het colofon van Villamedia vermeldt 

onder het kopje: ‘Blad niet ontvangen’ 
het telefoon- en faxnummer en de post-
bus van de ledenadministratie van de 
NVJ. Misschien in de hoop dat nieuwe, 
niet-journalistieke lezers het colofon niet 
lezen en dus niet in de gaten hebben dat 
het gewoon toch nog steeds het ledenblad 
van de NVJ is. Zij het dat de redactie 
onafhankelijk is en werkt op basis van 
een redactiestatuut.

Uitgever
Dat maakt nieuwsgierig naar de uit-

gever van het blad. Onder het kopje: 
‘Uitgever’ staat: Uitgeverij Villamedia 
bv. Dan een banknummer en een nummer 
van de Kamer van Koophandel; en dan: 
drogmans@villamedia.nl. Is Rogmans, 
behalve hoofdredacteur, ook directeur? 
Dat had hij dan wel even apart in zijn 
welkomstboodschap mogen vertellen. En 
als hij niet directeur en/of uitgever is, wat 
en wie schuilen er dan achter het niets-
zeggende Uitgeverij Villamedia bv? 

Je kunt de redactie ook bezoeken. Het 
adres is: Johannes Vermeerstraat 22, 
Amsterdam. Hé, is daar ook niet de NVJ 
gehuisvest? En de Raad voor de Journa-
listiek kun je daar ook vinden. Trouwens, 
net als in De Journalist vind je de uit-
spraken van de Raad ook in Villamedia 
vermeld.

Zou dan de conclusie gerechtvaardigd 

zijn dat Villamedia precies is als het co-
lofon vermeldt: ‘Villamedia Magazine is 
een voortzetting van De Journalist’. Niet 
meer, maar ook niets minder. Gewoon 
het ledenblad van de NVJ, maar wie geen 
lid is van de journalistenvakbond en wel 
lezer van het blad, wordt gevrijwaard van 
het toezenden van het NVJ-vouwblad. 

Misleidend
Trots en tevreden zijn hoofdredacteur 

en redactie over het nieuwe blad. Dat 
mag, je gaat niet roepen: we hebben hier 
een vreselijk product gemaakt, benieuwd 
of er nog iemand is die het wil lezen. 
Maar om je onafhankelijkheid, die je al 
lang had, te benadrukken, is deze hele 
operatie tamelijk lachwekkend. En er-
gerlijk misleidend. Een nieuwe zak voor 
oude wijn.

Het blad zelf 
oogt erg rustig. 
Alle accenten 
op de leesbaar-
heid, geen over-
bodige fratsen 
of schreeuwend 
kleurgebruik. Alle 
hulde dus aan de 
vormgever An-
neke de Bruin. 
En gelukkig is de hoofdredacteur van De 
Morgen, Yves Desmet, gehandhaafd als 
columnist. (Hoe staat het eigenlijk met 
dat ene aandeel dat de Knarren indertijd 
hebben gekocht?) Inhoudelijk informa-
tief en, heel prettig, een minimum aan 
nietszeggende opinie. 

Aan Dolf Rogmans en zijn redactie de 
opdracht Villamedia op te stoten in de 
vaart der volkeren, in de beste tradities 
van De Journalist.

Harry van Seumeren

Anonieme herdenkingsadvertentie voor oud-
collega Frans Ensink in de krant van 30 sep-
tember. Herkomst onbekend. Frans overleed 
twintig jaar geleden.

OPMERKELIJK

Omslag van het eerste nummer van Villamedia, 
gedateerd 25 september 2009.

Nieuw magazine
mikt ook op 
niet-leden NVJ

Dolf Rogmans
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Op een mooie vrijdagavond in maart 2001 
vierden we met een groep collega’s, vrien-
den en familie in een Italiaans restaurant 
het 25-jarig jubileum van Ton Sijbrands 
als dammedewerker van de Volkskrant. Ik 
mocht hem toespreken. Had besloten ons 
onder meer even te vermaken met zijn 
kunsten als geheugenkunstenaar en blind-
speler.

  Ik las de zetten voor van een willekeu-
rige partij die hij ooit gespeeld had. Dat 
ging zo: 1. 32-28, 18-22, 2. 37-32, 12-18, 
3. 41-37, 7-12, 4. 46-41, 1-7, 5. 34-29, 19-
23, 6. 28x19, 14x34... 

‘Er begint me iets te dagen’, sprak Ton, 
‘doe nog eens een zet.’ 

Ik: 7. 40x29, 13-19...
Ton: ‘Jajaja, dat was de partij Andreiko-

Sijbrands, WK-toernooi Hengelo 1973.’
Later op de avond na veel gezelligheid, 

voldoende bier en andere drankjes vroeg 
Ton: ‘Zullen we de partij nog even afma-
ken’. Vervolgens noemde hij alle zetten 
tot en met de 46ste zet van wit. Het was 
remise.

Deze prachtige avond schoot in mijn 
gedachten toen ik donderdag 24 septem-
ber langs hetzelfde restaurant fietste op 
weg naar het Olympisch Stadion. Daar 
was Ton Sijbrands om tien uur in de och-
tend begonnen aan een poging om het 

wereldrecord blindsimultaandammen te 
heroveren. Hij was dit een record een jaar 
eerder kwijtgeraakt aan de jeugdige dam-
mer Erno Prosman die in Delft tegen 27 
tegenstanders de benodigde 70 procent 
winstpunten precies haalde. Ton ging nu 
naar 28 partijen en het lukte. Hij won 18 
partijen, speelde er 7 remise en moest - 
totaal tegen zijn gewoonte in - drie nul-
len incasseren. Zijn winstpercentage van 
76,4 was echter voldoende om het record, 
dat al sinds 1982 ongeveer zijn privé-bez-
it was, te verbeteren.

De collega’s die aanwezig waren bij 
het etentje in 2001, heb ik 24 september 
geen van allen gezien in het Stadion. Ze 
hebben de kans gemist iets unieks mee te 
maken. Zelf heb ik wel vele uren en ze-
ker de laatste nacht doorgebracht tussen 
de toegestroomde damsupporters. Het is 
een titel van niks en ik koop er ook niets 
voor, maar ik ben intussen wereldrecord-
houder blinddamsimultaantoeschouwer. 
Sinds Gouda in 2001 (ik moest er toen 

nog over schrijven) heb ik 
twee sessies meegemaakt 
in het Overijsselse Lutten, 
een in Tilburg en nu dus 
die in Amsterdam.

Niet alleen het spelen, 
ook het volgen van blind-
simultaanrecordpogin-
gen is in toenemende 
mate een topprestatie. De 
eerste sessie in Den Haag 
(1982) tegen tien tegen-
standers was in zes uur 
en twintig minuten vol-
bracht. De voorlaatste 
in Tilburg (25 borden) 
vergde al meer dan 28 uur 
en nu in Amsterdam had 
Ton ruim 42 uur nodig 
voor  28 partijen.

Voorgaande keren dacht 
eigenlijk niemand dat het 
weleens mis zou kunnen gaan. Hoe moei-
lijk zijn prestaties ook zijn te bevatten, ie-
dereen had altijd het volste vertrouwen in 
de goede afloop. 

Twijfel
Maar in Amsterdam sloeg voor het 

eerst de twijfel toe. Na ongeveer elf uur 
spelen verloor Ton een partij. Dat was 
hem sinds 1987 in IJmuiden niet meer ge-
beurd. Hij was domweg vergeten dat hij 
een zet die hij had voorbereid, nog niet 
had gespeeld. Zijn tegenstander kon al-
leen maar sorry roepen, want deze moest 
de twee schijven die Ton onbedoeld in de 
aanbieding deed, accepteren en hij stond 
ook nog direct op dam. Het was vooral de 
vrees voor de mentale klap die op deze 
misser zou kunnen volgen, die in de cata-
comben van het Stadion heerste.

Ik fietste die avond om elf uur naar huis. 
Maar toen ik de volgende ochtend in de 
computer keek - het was intussen bijna 
23 uur na het begin van de seance - sloeg 
de schrik me om het hart. Het stond nog 
steeds 0-2. Maar veel verontrustender 
was dat Sijbrands gedurende de nacht vijf 
maal een zet had gedaan die niet kón. Als 
hij twee foutzetten in dezelfde partij zou 
maken, was deze verloren. Bovendien 
elke volgende foutzet boven genoemde 
vijf betekende verlies, ongeacht in welke 
partij de fout gemaakt zou worden. De 
druk hiervan kwam nog bovenop de toch 
al bovenmenselijke inspanning die hij 
moest opbrengen.

Terug naar het Stadion. Er waren op alle 
borden rond de twintig zetten gedaan. De 
commentatoren lieten de meest wilde en 
ingewikkelde varianten zien. Uit de zaal 
die vol zat met goede tot zeer goede dam-
mers (de top van Nederland was aanwezig 
), kwamen allerlei voorstellen en sugges-
ties. Het is zeker dat Sijbrands in zijn een-
zame kamertje ook al die stellingen in zijn 
hoofd voorbij heeft zien komen, met af en 
toe een kopje koffie, een glas water en een 
sigaartje. Hij heeft voor zijn recordpogin-
gen contractueel laten vastleggen dat hij 
dispensatie heeft om een sigaartje te ro-
ken.

Half zes
Ik had hem vooraf een kaartje gestuurd 

met de bemoedigende tekst dat hij om 
half zes zijn record terug zou hebben. 
Ik had er wijs genoeg niet bij gezegd op 
welke dag, maar had half zes op vrijdag-
middag in gedachten. Dan zou hij meer 
dan 33 uur bezig zijn. Maar de avond 
viel zonder uitzicht op een spoedig slot. 
Het was de bedoeling dat Ton die avond 
zou opdraven bij Pauw en Witteman. Ze 
moesten het zonder hem stellen.

Het werd nacht. Supporters uit Middel-
burg, die de laatste trein misten, mikten 
nu op de eerste trein van zaterdagoch-
tend. Een dammer uit Friesland zat de 
hele avond met zijn zoontje op de eerste 
rij, de bar bleef gelukkig open. Het score-

door Jan van Capel

Tweeënveertig uur
blindsimultaan bezig
met damrecord
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bord werd kruisje voor kruisje gevuld. 
Tegenstanders die uitgespeeld waren - de 
meesten hadden verloren - mengden zich 
onder het publiek. Naar huis gaan was ook 
voor hen niet aan de orde. En toen einde-
lijk kwam het moment dat de 70 procent 
was gehaald. Enorme opluchting. Ton had 
zijn record terug.

Zijn vrouw Hetty was uiteraard dolblij 

dat alles weer achter de rug was. Het was 
voor haar een heerlijk vooruitzicht dat 
Ton na het weekeinde weer in alle rust 
met een dambord op tafel achter de com-
puter zou zitten, werkend aan zijn onvol-
prezen damrubriek voor zaterdag. Hij kan 
niet zonder deze rubriek die momenteel 
de 33ste jaargang beleeft. 

Ik heb er niks over te zeggen, maar ik 

heb Hetty beloofd dat de denksportpagi-
na van de Volkskrant zal bestaan zo lang 
als ik leef. En ik hoop net als m’n vader 
de 100 jaar te halen.

Overigens: om half zes zaterdagochtend 
fietste ik langs de Westertoren naar huis. 
Zo sloeg de voorspelling van half zes  
toch nog ergens op.

Jan van Capel 

Sander van Walsum - sinds 1986 in de 
journalistiek, sinds april 1996 bij de Volks-
krant, van 2004 tot 2009 correspondent 
Duitsland, nu chef centrale eindredactie 
- komt deze maand met zijn tweede ro-
man, Emma. Daarin schetst hij volgens de 
uitgever ‘een indringend portret van een 
zinnelijke vrouw die de kansen grijpt die 
een ontluikende vrijheid haar biedt. Tegelij-
kertijd doet hij de jaren zeventig herleven 
in hun okergele tinten, muffigheid en 
dwangmatige zelfontplooiing’. 
Jacques de Jong legde hem enkele vragen 
voor.

Het verschil tussen journalistiek en fic-
tie lijkt nogal groot. Hoe werkt dat bij 
jou?

‘Dat is waarschijnlijk de reden waarom 
mijn twee romans volgens sommige re-
censenten (zoals die van HP/De Tijd) niet 
zijn geslaagd: ze zouden toch nog te diep 
in de ‘maatschappelijke werkelijkheid’ 
wortelen van respectievelijk de jaren 
zestig en de jaren zeventig. Ik zou me te 
weinig hebben laten gaan. Ikzelf heb dat 
anders ervaren. Na voor de krant over 
Duitsland te hebben geschreven, vond ik 
het heel ontspannend om ‘s avonds en in 
het weekeinde aan mijn roman verder te 
breien, en me door de personages - zo-
dra die enige geloofwaardigheid hadden 
gekregen - te laten verrassen. 

‘Dat was voor mij nog de meest op-
merkelijke sensatie van de romanschrij-
verij: dat je je op je beste dagen door een 
wending in het verhaal of een actie van 
een personage kon laten verrassen. Juist 
omdat het schrijven van fictie in die zin 
zo anders is dan het schrijven voor de 

krant, heb ik er zoveel plezier aan beleefd. 
Overigens hebben mijn twee romans en 
mijn stukjes voor de krant een streven 
naar toegankelijkheid met elkaar gemeen. 
De Afslag en Emma zijn makkelijke boe-
ken.’

Wat heeft je voorkeur?
‘Een voorkeur heb ik dus eigenlijk niet. 

De combinatie van beide activiteiten be-
valt me juist zo goed (al schrijf ik mo-
menteel voor de krant vrijwel niets meer). 
Gevolg van deze tijdrovende nevenactivi-
teit is wel dat er momenteel heel weinig 
ruimte overblijft voor andere vormen 
van ontspanning. De schouwburg en de 
Philharmonie van Haarlem, mijn nieuwe 
woonplaats, heb ik nog niet van binnen 
gezien. Dat zit me niet lekker.’

Ik heb begrepen dat je in je vroege 
jeugd ervan droomde een groot schil-
der te worden. Wat zijn je ambities als 
schrijver?

‘Die zijn volgens mij heel bescheiden. 
Ik wil blijven schrijven zolang ik daar 
zelf genoegen aan beleef, en zolang mijn 
uitgever mij de indruk geeft dat dit genoe-
gen door althans een paar lezers wordt 
gedeeld. Maar ik ben me ervan bewust 

geen high culture te hebben bedreven. Ik 
ben al heel blij als de lezers het boek van 
flap tot flap lezen. En als de bevindingen 
van bevriende lezers maatgevend zijn 
voor de anderen, dóén ze dat. Overigens 
hoop ik ooit in aanmerking te komen voor 
een stipendium waarmee ik een boek over 
de zomer van 1870 - met een schilderij 
van Monet, Hotel des Roches Noires in 
Trouville, als vertrekpunt - kan documen-
teren.’

Waar zal je derde boek over gaan?
‘De werktitel luidt Verwende jongens: 

over twintigers in de vroege jaren tachtig. 
Zij gingen studeren in de nadagen van de 
tijd der onbegrensde mogelijkheden en 
studeerden af toen de arbeidsmarkt ook 
voor hen op slot ging. Ze stelden het af-
studeren eindeloos uit, cultiveerden het 
no future-gevoel, of gingen juist als tijgers 
aan een vreugdeloze carrière werken. 

‘Het verhaal waarin deze uitersten bi-
jeenkomen, wordt verteld vanuit het per-
spectief van een jonge schilder die veel 
minder briljant is dan hijzelf denkt, maar 
die er nochtans op rekent ooit door een rij-
pe vrouw met heel veel geld de rest van 
zijn leven te worden onderhouden.’

Wat is je journalistieke ambitie? Den 
Haag? Hoofdredactie?

‘Ik heb nooit verder gepland dan tot aan 
de volgende bocht. Dat is me altijd goed 
bevallen. Ik sluit niets uit. Ook niet dat ik 
nog eens iets heel anders ga doen. 

‘Overigens lijkt me de hoofdredactie 
geen pretje onder de huidige omstan-
digheden.’

Emma; uitgeverij Atlas; prijs € 19,90.

Vervolg van pagina 2 Ton Sijbrands

Emma, fictie van Sander van Walsum

Miek Faas, weduwe van Henry, overleden
De laatste keer dat Miek Faas tussen de Volkskrant-collega’s te zien was, was vorig jaar november 
op de expositie van Waldemar Post in het Persmuseum. Op de foto hiernaast staat ze rechts - 
toen al zwaar aangetast door de chemotherapie - naast Truusje Bank en Francien Wout. Op 30 
september is zij overleden en dinsdag 6 oktober gecremeerd. Zij is 73 jaar geworden.

Miek was de weduwe van Henry Faas, legendarisch politiek verslaggever in Den Haag met een 
scherpe pen als Wandelganger. Tot op het laatst was Miek hooglijk geïnteresseerd in de krant; 
zij was ook een trouw lezer van de Volksknar. Zij zelf wijdde haar leven vooral aan drie eigen 
kinderen en nog eens drie pleegkinderen. Later kreeg ze ook een deel van de zorg voor een van 
haar kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte.        JqJ


