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De bekroonde tekening

In de Volksknar van 24 juni 2009 (num-
mer 120) berichtte ik dat we – het bestuur 
van de stichting Hans Melchersfonds, 
waarvan ik deel uitmaak – bonje hadden 
met onze weldoener. Dat is multimiljo-
nair Hans Melchers, die een miljoen euro 
in een fonds had gestoken waarop men-
sen die willen procederen tegen media 
wegens onrechtmatige publicaties, een 
beroep kunnen doen.

Een van onze klanten was in 2007 Vol-
kert van der G., die vastzit wegens moord 

op Pim Fortuyn. Hij wilde een proces te-
gen De Telegraaf, die hem - vooralsnog 
ten onrechte - bleef beschuldigen van 
een tweede moord. Een pro deo-advocaat 
had hij al; de stichting stond garant voor 
€ 1200 griffiekosten. Dit bedrag hoefde 
uiteindelijk niet uit het fonds te worden 
betaald, doordat Van der G. de zaak won 
en De Telegraaf moest dokken.

Melchers was woedend toen hem ter ore 
kwam dat ‘zijn fonds’ de moordenaar van 
‘zijn vriend’ Fortuyn bijstand had ver-
leend. Vooral bestuurslid mr. A. van Agt 
moest het ontgelden. De Telegraaf kopte: 
‘Dries steunt Volkert van der G’.

Melchers eiste het aftreden van het be-
stuur en hij wilde zijn geld terug. Het be-
stuur heeft beide eisen genegeerd en alle 
banden met Melchers verbroken. Het is 
verder gegaan met de stichting onder een 
nieuwe naam: Juridische Ondersteuning 
tegen Onrechtmatige Mediaberichten 
(JOTOM).

Melchers heeft gedreigd met juridische 
stappen en uiteindelijk is er ook een dag-
vaarding bij de bestuursleden in de bus ge-

gleden voor een kort geding op 11 novem-
ber. Het werkstuk van Melchers’ nieuwe 
advocaat Leo Spigt was een smeekbede 
om tot een schikking te komen. Melchers 
en Spigt hadden juridisch geen poot om 
op te staan.

Hoewel wij niet vreesden dat de rechts-
zaak voor ons slecht kon aflopen, hebben 
we de dag voor het geding ingestemd met 
een schikking.

We gaan gewoon door met de stichting, 
maar nu weer onder de oude naam Hans 
Melchers Fonds. Melchers erkent in de 
schikking dat het bestuur correct heeft ge-
handeld door Van der G. te steunen. Het 
bestuur op zijn beurt heeft verklaard dat 
het de bij Melchers opgeroepen gevoelens 
van teleurstelling respecteert.

De ruzie is dus formeel over. Maar we 
hebben dit jaar geen uitnodiging van 
Melchers ontvangen voor het nieuwjaars-
huisconcert op zijn Gelderse kasteel. Tant 
pis, ik zou toch niet gegaan zijn, evenmin 
als voorgaande jaren. 

Victor Lebesque

Eind november 1990. Chef nacht 
Cees Gloudemans, toch niet hele-
maal gerust op zijn keuze de glad-
heid prominent op de 1 te bren-
gen, werpt rond 23.00 uur een blik 
uit het raam, aanschouwt de witte 
wereld en roept dolgelukkig: ‘Ja 
hoor, echt pagina-1-weer!’
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Ruzie met Hans Melchers bijgelegd

Jos Collignon bij het bekendmaken van de 
winnaar van de Inktspotprijs.

Inktspotprijs bevestigt
faam van Jos Collignon 
Jos Collignon (1950) heeft zijn faam defi-
nitief gevestigd als opvolger van de grote 
Opland. Hij verwierf op 12 januari de pres-
tigieuze Inktspotprijs voor de beste poli-
tieke spotprent over 2009. De prijs wordt 
uitgeloofd door de stichting Pers en Prent, 
die ook jaarlijks een reizende tentoonstel-
ling organiseert van politieke prenten. De 
winnende plaat van Collignon (de Volks-
krant, 3 oktober 2009) weerspiegelde de 
ondergang van de DSB-bank. 
Sinds 1989 tekent hij voor de Volkskrant, 
sinds 1992 is hij vaste medewerker op de 
Forum-pagina.

Wie zag je als je grootste concurrent?
‘Daar heb ik niets over te zeggen. De 

jury is altijd onvoorspelbaar. Hoeveel te-
keningen krijgen zij in huis, en wat zijn 
hun criteria? Volgens mij gaat het om de 
makkelijkst te begrijpen tekeningen, met 
de simpelste tektsten. Stapeltje maken, en 
de rest valt af. Het begrijpen van mijn te-
keningen vereist meestal meer dan twee 
seconden - behalve deze dan. 

 ‘Ik heb me daar een tijd heel erg aan ge-
ergerd. De beste tekeningen komen niet 
bovendrijven. Maar later dacht ik: kom, 
niet zeuren als anderen in het zonnetje 
worden gezet. Feest voor iedereen. En zo 
voel ik het nu ook.’

Je bent de nieuwe Opland, al jaren. 
‘Ik voel het niet zo. Ik heb zelf de indruk 

dat Opland populairder was. Zo heb ik dat 
ook ervaren bij mijn ouders thuis. Ik her-
inner me nog dat er een prent van Opland 
in de krant stond over de tweestrijd tussen 
Kennedy en Nixon. Opland maakte daar 
een Amsterdams straattafereel van met 
drie straatschoffies, die op een muur kalk-
ten: ‘Wij Kennedy Nixon niet’. Hilariteit 
thuis.

‘Ik vergelijk niet. Wel wil ik zeggen dat 
de Volkskrant  de mooiste plek is die een 
tekenaar zich kan wensen.’

Heb je nog plezier in het werk? 
‘Ja. Dat komt vooral door de directheid. 

Je maakt een tekening, en de volgende 

dag staat ‘ie in de krant. Vroeger moest je 
je tekening naar de krant brengen, nu hoef 
je alleen maar op de knop Zend te druk-
ken. Altijd een heerlijk gevoel.’

Han van Gessel
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Kunst kijken bij Tine Lebesque

Een groepje oud-Volkskrantredacteuren en aanverwant is vrijdag 15 januari komen kijken bij de 
opening van de tentoonstelling van werken van Tine Lebesque, vrouw van Victor. Een geanimeerde 
bijeenkomst waarop kleindochter Olivia een lied zong, begeleid door haar vriend. Een vriendin van 
Tine zong enkele liederen van Debussy. Ook mooi.
Uit het verleden van de Volkskrant ontmoetten we enkele opmerkelijke personen, zoals Jo van der 
Bolt, ex-vrouw van wijlen Ferd. Rondagh en Maja Petic, weduwe van de vroeg overleden Gerard 
Pâques. Maja Pâques staat jammer genoeg niet op de foto; Jan van Capel ook niet – die moest 
eerder weg.
Wel te zien, van links af: Henk Strabbing en diens vrouw Elly Bunder, Jo van der Bolt, Sietse van der 
Hoek, Joost Ramaer, en op de voorgrond Riet Lina, Victor Lebesque en Maria Hendriks.
De tentoonstelling met vrolijke, kleurige werken, is tot en met 23 februari geopend op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur, op dinsdag en donderdag van 13 tot 17 uur. De Tweede 
Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29, 1017 VA, Amsterdam (tussen Vijzelgracht en Reguliersgracht). 
            Foto Jacques de Jong

Het tv-programma Kassa had zaterdag 
16 januari een item over  de eenmalige 
machtiging als oncontroleerbaar betaal-
middel. Toevallig had ik enkele weken 
eerder als protesterende bankcliënt 
met hetzelfde onderwerp twee kranten 
gehaald: mijn eigen Volkskrant en het 
Haarlems Dagblad. De tandarts had zo-
genaamd met een eenmalige machtiging 
geld van mijn rekening gehaald.

Maar ik had die rekening al eerder 
betaald, zij het onder aftrek van een be-
drag waarmee ik het niet eens was. En 
een eenmalige machtiging had ik nooit 
afgegeven. Het was wel gebruikelijk 
bij die tandarts, maar ik was lichtelijk 
dizzy de deur uit gewandeld, zonder een 
machtiging te tekenen.

De eerste employé van de bank die 
ik aan de lijn kreeg, vertelde me een 
ingewikkeld verhaal over het hoe en 
waarom van de eenmalige machtiging. 
Een bedrijf kan een contract afsluiten 

met zijn eigen bank 
om rekeningen met 
een eenmalige mach-
tiging te incasseren bij 
een andere bank. Ik 
begreep er weer niets 
van. Per slot heb ik 
alleen maar met mijn 
eigen bank te maken.

 Ik vroeg dus of ze zo’n eenmalige 
machtiging dan niet controleren. Dat 
was onmogelijk volgens de employé. 
Raar, vond ik. Per slot hoort een bank 
als een leeuw over mijn geld te waken.

Kunt u het geld dan niet gewoon te-
rugstorten? (Storneren heet dat.) Ook 
dat was onmogelijk. De employé advi-
seerde me rechtstreeks met de tandarts 
contact op te nemen. ‘Dat kan dan wel 
even gaan duren’, merkte ik op. Haar 
opwekkende antwoord: ‘Heeft u wel 
een rechtsbijstands verzekering?’

Ik voelde me met een kluitje in het riet 
gestuurd. Schreef een mailtje met het 

hele verhaal aan zowel de Volkskrant als 
het Haarlems Dagblad. Met een kopie-
tje naar de tandarts. En ik schreef mijn 
bevindingen nog eens op voor de bank.

Niet veel later belde een heuse com-
municatiemedewerkster om mij nog 
eens uit te leggen hoe het zat. Ik be-
greep er weer niets van. Ze bevestigde 
wel dat de eenmalige machtiging niet 
werd gecontroleerd. 

Aan het einde van het gesprek merkte 
ze op het niet leuk te vinden dat ik de 
pers had ingeschakeld. ‘Als jullie niet 
meewerken, is dat nu eenmaal mijn 
laatste middel’, antwoordde ik. Binnen 
tien minuten stond het volledige bedrag 
terug op mijn rekening.

Zowel de Volkskrant (rubriek Op = 
Op) als het Haarlems Dagblad besteed-
de aandacht aan de kwestie.

Het was allemaal begonnen om een 
bedrag van 17,90 euro.

En nu zit ik zonder tandarts.

Jacques de Jong

Verbetering

• De zetmachines op de foto in de Volksknar 
nummer 134 waren geen Ludlows, maar 
machines van het type Linotype. Op de 
Linotype werd de platte tekst gezet. De 
Ludlow was voor de koppen.

• Het aantal van tienduizend kranten 
per uur, dat in het begeleidende bijschrift 
werd genoemd als capaciteit van de 
drukpers, is veel te laag. Bij een oplage 
van 300 duizend is dat een lachertje, 
rekende een attente lezer ons voor. Een 
aantal van veertigduizend minimaal per 
uur komt dichter bij de werkelijkheid.

De tandarts, de bank en de kranten

Hallo, makers van de 
Volksknar,
Jullie beginnen 
steeds meer een 
blad te worden dat 
ook aantrekkelijk 
is voor de jongere 
collega’s. Dank. Ik lees 

van alles over de Volkskrant/Persgroep, 
wat ik via andere bronnen niet te horen 
krijg.

Frank van Alphen
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Het idee kwam - ere wie ere toekomt - uit de hoofdredac-
tie. De krant wilde, gehoord het zondagochtendsucces 
van VPRO’s OVT, een historische pagina op maandag. 

Het geviel toen dat ze met mij  behoorlijk in hun maag zaten. Ik 
was terug uit Londen en had categorisch geweigerd chef Sport 
te worden (Broertjes: ‘Jij moet auto- en motorsport en boksen 
weer in de krant zien te krijgen.’ Dat was hemzelf niet gelukt 
bij Ben de Graaf, die op pensioneren stond). Derhalve werd ik 
tot tv-recensent gebombardeerd. Al bij het eerste stuk ontstond 
een rare richtingenstrijd: ging het nou om een column of een 
recensie? Het werd me nooit geheel duidelijk en eigenlijk wilde 
ik die duidelijkheid ook niet, want je mocht toen maar drie 
stukkies per week maken. 

Daarnaast werden er grote(re) verhalen verwacht. ‘Kun je niet 
eens Koot en Bie grondig afkraken? Dat is toch helemaal niks 
meer, vergeleken met vroeger’, aldus de toenmalige mediachef. 
Die twee had ik dus zes jaar lang niet gezien, ga er dan maar 
aan staan. Dit soort gezeik hield aan en na een half jaar had ik 
er schoon genoeg van. De hoofdredactie werd (doelbewust) 
over de streep geholpen, toen een verslaggever van De Groene 
uit mijn mond optekende: ‘Ik houd helemaal niet van tele-
visiekijken.’

Zo kreeg ik Sporen toegeworpen. Alweer ere wie ere toekomt: 
de titel is van Paul Brill. Bij toerbeurt schreven Peter Brusse en 
ik de eerste tijd de pagina vol. Otto Spronk werd (niet toevallig) 
een hoogst belangrijke leverancier van ideeën en materiaal. 

Er kon in dat eerste jaar veel, er was geld. Otto en ik reisden 
naar Neurenberg om het dagboek van Hitlers opperkunstrover 
Hans Posse in te zien, togen naar het Public Record Offi ce 
in Londen voor het Englandspiel. We kregen het archief 
in handen gespeeld van drie Pools-Joodse broers die via 
hun Amsterdamse bedrijf tientallen landgenoten hadden 
weten te redden uit handen van de nazi’s. Het stuk trok 
veel aandacht. Uiteindelijk wilde het NIOD het archief 
dolgraag hebben. Er was een totaal onbekend stukje 
geschiedenis ontrafeld. 

We hadden in die aanvangsperiode niet de ge ringste 
columnisten: Nelleke Noordervliet, de Vlaamse 
historicus Jo Tollebeek, Stephan Sanders en 
Michaël Zeeman. Niemand weigerde ooit een 
verzoek om een verhaal. Redacteuren bleken 
het een eer te vinden voor Sporen te schrijven. 
En als er een enkele keer iets misging, kon je 
altijd nog een beroep doen op Jan Blokker, die 
ook graag meedeed. 

Kortom: Sporen werd een van de leukste projecten die ik in 
veertig jaar Volkskrant heb gedaan. Maar leuke dingen mogen 
nooit lang duren. Er was jaloezie. Te luxe, hoorde je monkelen. 
Mocht iemand zo maar dagenlang in een buitenlands archief 
zitten voor één artikel, dat nog niet eens actueel was? 

Je kon er best andere dingen bij doen, besloot daarom de 
hoofd redactie, niet of juist wél beseffend dat dit de kwaliteit 
van Sporen zou aantasten. Sporen werd een soort bijwagen van 
Forum en kreeg aldus een heuse chef (iedereen moest toen een 
chef hebben of er eentje wezen; een eenmansafdeling paste niet 
in het concept). Noodsprongen moesten gemaakt worden. De 
tijd van gedegen archiefonderzoek was voorgoed voorbij. 

Een serie tje over musea kon makkelijker worden gepro-
duceerd - in één dag uit en thuis mét stukkie. Sporen zakte 
naar de middelmaat, het kon niet anders. De Leidse hoogleraar 
Martin Bossenbroek had Sporen bij de start toegewenst: ‘Dat 
het een spraakmakende pagina mag worden!’ Maar dat was het 
allang niet meer.

De pagina was gedoemd niet oud te worden. Je voelde het 
aan je water: bij paginakrimp zouden we als eerste aan 
de beurt zijn. En zo ging het ook. Juist in een tijd dat 

historisch besef toenemend in zwang kwam, tijdschriften, radio 
en televisie steeds meer ruimte aan geschiedenisonder werpen 
gingen beste den, werd Sporen de nek omgedraaid. Het werd 
me niet eens door de hoofdredactie meegedeeld. Ik kreeg het te 
horen van de chef aan wiens afdeling ik voor hand- en spandien-
sten was toegevoegd:  ‘Henk, we moeten eens even praten.’ 
‘Hoeft niet hoor, het is zeker afgelopen?’ ‘Uuuh, jaaa...’ Dat 

was alles. Ik werd niet eens kwaad, wat ik in mijn ar-
beidsrelatie tot achtereenvolgende hoofdredacteuren 

nog wel eens wilde wezen. Boos tegen dom is ver-
spilde energie.

Zo was het van de ene week op de ander voorbij. 
Het kindje werd iets ouder dan vier, leefde van 14 
april 1997 tot 21 juli 2001.

Henk Strabbing

PS Het rubriekje dat sinds enige tijd weer onder 
de naam Sporen in de krant staat: best lollig om 
de naam terug te zien, maar de plichtmatigheid 
druipt er af. Het moet er even snel bíj worden 
gedaan. De Volkskrant van nu benadrukt im-
mers gewichtiger zaken: we coveren met twéé 
verslaggevers een pers conferentie van Edwin de 
Roy van Zuidewijn en fotograferen zijn hond.

Ouwe knarren kennen uit hun 
tijd bij de Volkskrant allemaal 
wel een verhaal dat in hun herin-
nering is blijven hangen als hun 
mooiste, gekste, leukste, meest 
opmerkelijke of meest spraak-
makende stuk.
Waarom is dat in hun herin-
nering blijven voortleven? Wat 
maakte het zo bijzonder? 
In deze aflevering Henk Strab-
bing over de rubriek Sporen.

et idee kwam - ere wie ere toekomt - uit de hoofdredac-
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