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Knor: Heb je vrijdag dat cadeaunummer van V 
gezien, Co? Met die feestelijk ingepakte choco-
ladeletter V?
Co: Iets mis mee?
Knor: Nou en of. ‘De 85 mooiste cul-
tuurcadeaus’, aldus de wervingskop. 
Los van dat ‘mooiste’ (klinkt nogal 
pretentieus, zeg gewoon ‘mooi’) 
maakt dat getal wel nieuwsgierig. 
Iedereen weet: bij een opsomming 
moet duidelijkheid voorop staan. En 
ja hoor. De vormgever had gekozen 
voor vrolijke steunkleurtjes bij de 
nummers. Helaas werden daardoor ettelijke 
nummers volledig onleesbaar. Weg ordeningsef-
fect. Leuk effect voor de lezer!
Co: Is dat alles? 
Knor: Klap op de vuurpijl is het slotcadeau. Dat 

is getooid met nummer 80. Maar ze hadden er 
toch 85 beloofd? Na lang puzzelen was ik eruit: 
er moest kennelijk op het laatste moment iets 
worden verschoven. Nummering vergeten aan 

te passen. Grappige surprise voor wie 
driftig op zoek gaat naar de laatste 
vijf ‘cultuurcadeaus’ (ooit van zoiets 
gehoord?). 
Co: Heb je het ook gelézen?
Knor: Bij ‘Kookboeken’ (‘door Mac 
van Dinther en Loethe Olthuis’) werd 
het mij te machtig. Onder nummer 
76 zet Loethe ongegeneerd een boek 

van haar kompaan Mac in de etalage. Getver-
demme.
Co: Wat een kouwe drukte om niks.
Knor: Sorry hoor, ik moest het even kwijt. In-
pakken en weggooien maar.                HvG
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Van autodidact tot golden award
Opmaakredacteur Ronald Visser is 
met pre-pensioen gegaan. Een uit-
gesproken autodidact, die tot grote 
hoogte steeg.

TOEN Ronald Visser in 1972 bij de 
krant kwam, werkte deze nog met 
lood. Dat wil zeggen: de redactie 

typte de tekst op papier, de zetterij typte 
die tekst over in loden zetregels. Die re-
gels werden in een vlakstype gemonteerd. 
Die stype werd omgezet in een rondstype. 
De rondstype werd op de drukpers gelegd. 
Sindsdien heeft Ronald vijf verschillende 
systemen onder de knie moeten krijgen, 
tot en met het huidge QPS-systeem. ‘Dat 
is zo verschrikkelijk bewerkelijk. Gek-
scherend heb ik weleens gezegd dat we 
straks weer met lood gaan werken. Dat is 
eenvoudiger.’

‘Op bevel van de Persgroep zijn we een 
jaar geleden met QPS begonnen. Maar ie-
dereen klaagde steen en been. In het begin 
moesten alle eindredacteuren ’s avonds 
opdraven om al die pagina’s te maken. 
Toen was het gegodver niet van de lucht. 
Maar ja, de Persgroep kon er een vermo-
gen mee besparen. Het centrale netwerk 
zit in België en als er bij ons storing is, 
moeten ze dat daar oplossen. En dat ge-
beurt nog regelmatig.

‘Vanaf 1972 heb ik twee jaar met loodzet-
sel gewerkt. Toen volgde een tussenfase, 
die ze ‘barieten’ noemden. De tekst werd 

wel in lood gezet, 
maar daarvan werden 
fotografisch schone 
proeven geprint.

‘Toen volgde het 
Atex-systeem, waar-
mee we vele jaren 
hebben gewerkt. 
Op je beeldscherm 
zag je dan alleen in-
getekende vlakken 
waar stukken tekst 
waren gereserveerd. 
Ik ben in die periode 
met onder anderen 
twee chefs Nacht, Ed 
Bente en Paul Kou-
wenberg, nog bij The 
Boston Globe gewe-
est, omdat we daar 
konden zien hoe het 
systeem al veel verder ontwikkeld was.’

‘Daarna volgde Mediasystemen. Daarin 
kon je tekst in je scherm lezen. En toen 
Mediasystemen verouderd was, kregen we 
Tera.’

Je bent een pure autodidact, toch?
‘Ja absoluut. Toen ik kwam, kon ik niks en 

ik wist niks. Ik heb de gelegenheid gekregen 
om veel te leren en mezelf te bewijzen. Daar 
ben ik de krant ook heel dankbaar voor.

‘In die beginperiode moest ik continu 
nachtdienst doen, een heel jaar, met Hub. 

Hubben en Radboud Kuitenbrouwer. 
En met Jos Sterk als chef Nacht. Die te-
kende thuis altijd al de schema’s aan de 
hand van wat hij op de radio aan nieuws 
hoorde – en als hij op de krant kwam, 
zat er weinig speelruimte meer in. Ook 
Herman Leenes was daar heel streng in. 
Dus bij hen had ik weinig te leren.

‘Maar het was een wilde tijd, met veel 
Hesp en ook het studentencafé H88 en 
Sally op de Geldersekade, tot ‘s mor-
gens heel vroeg.

‘Voor mezelf had ik toen het gevoel 
dat er niet zoveel ontwikkeling in zat. 
Maar toen hadden ze iemand nodig in 
de wisseldienst en dat werd ik, van de 
ene dag op de andere. Daar moest ik 
ook even aan wennen. Toen kreeg ik te 
maken met voor mij volstrekt vreemde 
collega’s als Ferd. Rondagh en Suzanne 
Baart, die zich vooral bezighielden met 
de zaterdagbijlage en die stelde toen nog 
niet zoveel voor.’

Ondanks  het ontbreken van een speci-
fieke opleiding, schopte Ronald het 
toch tot art director van 1995 tot medio 
1999.

‘Ja, Hub Hubben en Waldemar Post 
stapten op respectievelijk als chef Op-
maak en art director. Lang hebben we 
met de hoofdredactie overlegd om dit 
op te lossen. Pieter Broertjes wilde 
een combinatie van chef Opmaak en 

Ronald Visser.        Foto Jacques de Jong
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Portret dat Waldemar Post tekende toen 
Ronald Visser dertig jaar bij de krant was.

art director. Maar Opmaak zei: we heb-
ben alleen een goede chef nodig. Dan kan 
Ronald art director worden. En zo is het 
gegaan. Dat heeft drie jaar geduurd. Toen 
werd ik door de toenmalige hoofdredactie 
zó gek gemaakt dat ik driekwart jaar er-
tussenuit ben geweest.‘

Hoe ging dat?
‘Zo moest er een nieuwe Forum-pagina 

komen, met meer accent op de commen-
taren. Dus maakte ik een nieuw ontwerp 
en dat moest ik voorleggen bij de hoofd-
redactie. Daar zaten  Pieter Broertjes als 
hoofdredacteur en vier adjuncten, ik dacht 
Jan Tromp, Henk Huurdeman, Paul Brill 
en Yvonne Zonderop. Ze hadden alle vijf 
een andere visie op het maken van een 
pagina. Dus aan ‘t eind zei Pieter steeds: 
denk nog eens over een nieuw voorstel. 
Nou, dan krijg je dus alleen maar variaties 
op een bepaald thema. En na lang heen 
en weer praten werd het toch het eerste 
ontwerp. Toen werd ik echt helemaal… 
Toen heb ik ook aangegeven dat ik dat 
niet meer wilde.’

Heb je nooit een opleiding aan de gra-
fische school willen doen?

‘Ja, ik heb er wel eens met hoofdre-
dacteur Harry Lockefeer over gespro-
ken. Maar dat gesprek heeft  nooit een 
vervolg gehad. Nu ik weg ben, vragen ze 
me waarom ik geen les ga geven op de 
School voor de Journalistiek.’

Waar haalde jij je kennis vandaan?
‘Van Hub. Hubben heb ik erg veel ge-

leerd en ik pikte van de fotoredactie altijd 
het Amerikaanse blad Photographer mee. 
Daar stonden ontwerpen in van kran-
tenpagina’s. Die Amerikanen wisten daar 
veel van. Met veel gebruik van wit. Dat 
waren we hier in Nederland niet gewend. 
We plempten elke pagina helemaal vol, 
van links boven tot rechts onder.’

Over het gebruik van wit kun je bijna 
lyrisch worden. Hoe zie jij de functie 
van wit?
‘Het is een middel om de lezers in het 

verhaal te trekken. Als de lezer aan zo’n 
grijze letterbrij moet beginnen, dan haakt 
hij af. Beeld komt ook veel beter uit als 
het niet ingeklemd zit tussen een massa 
grijze tekst. Wit is er niet alleen voor het 
mooi, het is ook functioneel. En wit hoort 
bij de vlakverdeling.
‘Maatgevend vond ik destijds de pagi-

na’s van de NRC, schitterende pagina’s. 
Het gebruik van wit maakte die pagina’s 
rustig.
‘Een ander aspect van de vormgeving 

was het gebruik van foto’s. Voorheen 
mocht je ze nooit aansnijden, niet vrij-
staand gebruiken, niet met tekst erin. 
Maar die middelen gebruikten we later 
wel om de aandacht te trekken.
‘Redacteuren als Dick Slootweg en 

Ronald ten Brink die voor Het Vervolg 
werkten, zagen wel wat in een nieuwe 
vormgeving.  Bij hen kon ik in praktijk 
brengen wat ik zelf mooi vond. Bij de 
nieuwspagina’s lukte dat dus niet erg, 
maar wel weer in de zaterdagse bijlagen.
‘Mijn allereerste pagina in Het Vervolg 

ging over een boek over jukeboxen. Nou, 
die opmaak leende zich voor een grote 
jukebox, midden in de pagina. Maar met 
een doorwrocht politiek verhaal kon je 
zoiets natuurlijk niet doen. Eigenlijk zat 
er destijds geen duidelijke lijn in de op-
maak. Soms stonden stukken en foto’s er 

schots en scheef in. Ik zag dat de Ameri-
kanen dat beter konden.’
Een  hoogtepunt in Ronalds carrière was 

de bekroning met een golden award van 
de American Society of Newspaper De-
sign. 
‘Die prijs werd me toegekend voor een 

voorpagina van Het Vervolg met een ver-
haal van Jan Tromp. Ik had de tekst bin-
nen de afbeelding van een ambtsketen ge-
monteerd. De prijs kreeg ik op grond van 
originaliteit. Het was voor mij ook een 
ijkpunt, een bevestiging van mijn kwali-
teit.’
Voor het ontvangen van de prijs moest hij 

naar Barcelona. Voorwaarde was dat hij 
daar ook een workshop zou geven.
‘Daar heb ik gesproken over het gebruik 

van nieuwe technieken. Dat ze wel veel 
vrijheid boden, maar dat je je er ook lelijk 
mee kunt vergalopperen. Het is mezelf 
ook gebeurd. Ik heb mooie dingen ge-
maakt, maar ook foeilelijke pagina’s.
‘Ja, die prijs was een van mijn hoogte-

punten, maar daarna heb ik meer mooie 
dingen gemaakt voor de Voorkant en 
voor Kunst. En niet te vergeten een aantal 
boeken,  gebundelde series, speciale uit-
gaven van magazines en nog veel meer.’
 
De laatste jaren waren moeilijk door 

te komen. Na het conflict met de hoofd-
redactie bleef Ronald driekwart jaar over-
spannen thuis. Om terug te komen moest 
hij weer de nachtdienst in, nieuwspagina’s 
maken onder de druk van de deadline, tus-
sen de hectiek van andere collega’s.

‘Vreselijk. Ik heb het wel gedaan, ik ben 
loyaal gebleven. Maar eigenlijk ben ik ie-
mand van de stille trom. Ik werk het liefst 
alleen in een hoek.  Ik ben trouwens snel 
afgeleid. 

‘Ik heb vaak geprobeerd een aparte ruim-
te te krijgen. Maar dat is me nooit ge-
lukt.’

Wat vind je van de huidige krant?
‘Ik heb altijd getwijfeld of de over-

gang van broadsheet naar tabloid wel zo 
goed zou zijn. Ik stond in elk geval niet 
te juichen. Dat heeft misschien ook te 
maken met mijn wat conservatieve instel-
ling. Maar nu vind ik de krant elke dag 
weer een verrassing, ook al omdat ik er 
afstand van genomen heb. Mijn aanvan-
kelijk scepsis is helemaal weg.’

Je bent 61. Wat nu?
‘Mijn wens is om Nederland snel te ver-

laten en op Kreta een passend onderkomen 
te zoeken. Maar voorlopig blijf ik hier nog 
even, mede op verzoek van mijn familie. 

‘Ik wil wel weer een baantje gaan zoe-
ken, iets simpels. Bijvoorbeeld pakketjes 
rondbrengen  in Europa. Per slot kan ik nu 
makkelijk weg. En ik houd nog steeds van 
autorijden.’

Jacques de Jong

Cees Zoon  even thuis

Voormalig correspondent Zuid-Amerika, 
Cees Zoon, was even terug in oude sfe-
ren. Op eigen verzoek ontmoette hij 
dinsdag  een groep oude collega’s in café 
Scheltema, Amsterdam. Een onverwacht 
grote opkomst viel hem ten deel. Bijna 
dertig man en vrouw kwamen hem de 
hand schudden. En het bleef nog heel 
lang gezellig.         Foto Jacques de Jong
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Jan Luijten is een fervent koorzanger. Te-
genwoordig zingt hij zijn partij mee bij 
maar liefst drie koren. Op zaterdag 19 
november gaf zijn koor Soli Amersfoort 
in de pas gerestaureerde St. Joriskerk in 
Amersfoort een jubileumconcert bij het 
honderdjarig bestaan. Speciaal voor de 
Volksknar hield hij een dagboek bij.

door Jan Luijten

Zaterdag 12 november
Om halftien ’s ochtends moet ik in 

de Brugkerk zijn voor een extra lange 
repetitie van Soli Amersfoort. Dit koor 
bestaat honderd jaar en het jubileumcon-
cert staat voor de deur, maar de werken 
die we zullen gaan zingen, zitten nog 
niet. En het concert moet natuurlijk goed 
worden, temeer omdat het om een we-
reldpremière gaat.

Peter den Ouden, dirigent van Soli, 
heeft de Sloveense componist Andrej 
Misson gevraagd een mis te compo-
neren. Deze Missa Ecumenica is zijn 
geschenk aan het jubilerende koor. Het 
is tevens zijn afscheidscadeau, want na 
22 jaar houdt hij ermee op om zich te 
wijden aan het muziekonderwijs in Su-
riname. 

Voor dat onderwijs heeft hij zich de 
afgelopen jaren al ingezet, en als dank 
heeft de Surinaamse componist Herman 
Snijders zijn nieuwe werk, Psallite Deo, 
aan hem opgedragen.

Peter is vanochtend, zoals meestal, 
goed gehumeurd. Hij maakt grapjes, 
heeft een onderonsje met een dame uit 
het koor, weet dat een zanger opa is ge-
worden en ook dat het dochtertje van de 
pianist vandaag drie wordt. Hij laat ons 
inzingen op sinterklaasliedjes. Met dit 
alles heeft hij de toon gezet en de sfeer 
bepaald.

Hij begint de repetitie met delen uit 
Psallite Deo. Verschillende stukken wor-
den haast eindeloos herhaald, totdat ze 
zitten. Bijna de gehele repetitie besteedt 
Peter aan de mooie, maar niet makkelij-
ke psalm. Na de middagpauze is er nog 
maar weinig tijd voor de mis. Vooral het 
Credo wordt geoefend, want daarin zit 
een lastig stuk. Tegen half vier is Peter 
tevreden en mogen we naar huis.

Ik ben behoorlijk moe, maar er wacht 
nog een ander koor, Cantiamo. Vijftien 
jaar geleden was ik bij de oprichting 
hiervan. Cantiamo sluit in de namiddag 
zijn derde lustrum af met een feestelijk 
samenzijn in Zwartebroek op het Gel-
derse platteland.

Bij Soli zing ik sinds mei 2010. Toen 
zocht het koor projectleden. Het wilde 
het jubileumjaar 2011 beginnen met een 
uitvoering van het Requiem van Verdi, 
een indrukwekkend stuk muziek, maar 
daarvoor heb je een groot koor en orkest 
nodig. Vandaar dat Soli voor dit project 
ook samenwerkte met de Cambridge 
Philharmonic Society, dat bestaat uit een 
koor en een orkest. 

Op deze wijze kon Verdi’s werk ook 
tweemaal worden uitgevoerd: eind maart 
in de beroemde King’s College Chapel in 
Cambridge en begin april in het Amster-
damse Concertgebouw. Beide uitvoerin-
gen waren totaal uitverkocht. 

Na die twee prachtige concerten besloot 
ik bij Soli te blijven, zodat ik nu lid ben 
van drie koren. Mijn vrouw verklaart me 
voor gek, maar ik vind zingen nu een-
maal leuk, en wie weet hoe lang ik het 
nog kan doen.

In Zwartebroek valt de schemering 
in, als ik er aankom. Er ligt nevel over 
de velden en het ruikt naar houtvuur. 
Buiten voor een oude schuur wordt het 
glas geheven en binnen wordt stamppot 
gegeten. Lekker en gezellig. Mij was 
gevraagd een toespraak te houden over 
het afgelopen feestjaar. Tegen negen uur 
thuis.

Zondag 13 november
Vanmiddag komt er familie op bezoek, 

nog vanwege mijn zeventigste verjaar-
dag. Geen noot gezongen. ’s Avonds 
laat op de Duitse tv nog een discussie 
gevolgd over het terrorisme van extreem 
rechts in Duitsland. Andere tijden; vroe-

ger heb ik vooral geschreven over het 
terrorisme van extreem links.

Maandag 14 november
Als eerste naar de e-mail gekeken. Doe 

dat sinds kort op mijn iPad, een geschenk 
van vrouw en kinderen. Veel foto’s van 
het feest in Zwartebroek, en de boekenre-
dactie van de Volkskrant is een stukje van 
me kwijt. Dat kan verholpen worden.

 ’s Middags heerlijk in de zon met 
vrouw en hond gewandeld door de 
Schammer, een nieuw natuurpark aan 
de andere kant van de A28. En voor het 
avondeten nog een uurtje achter het key-
board in mijn werkkamer gezeten om 
moeilijke overgangen in Psallite Deo en 
de Missa Ecumenica te oefenen.

 De repetitie van Soli begint om kwart 
over acht. Peter lijkt een tikkeltje gespan-
nen. Begrijpelijk, want het concert nadert 
snel. Vanavond repeteren we voor het 
eerst in een andere kooropstelling. Waar-
om weet ik niet, maar ik krijg een plekje 
op de eerste rij.

Verder zijn vanavond de solisten aan-
wezig, een sopraan en een mezzosopraan. 
Het is allemaal even wennen, want je 
hoort plotseling andere stemmen. Maar 
uiteindelijk gaat het wel goed.

 
Dinsdag 15 november

Vanmiddag moet ik naar mijn derde 
koor, Toonkunst Plus, waarbij plus be-
tekent 65 plus. Een paar jaar geleden 
werd ik gevraagd mee te doen met een 
wat groter werk van Schubert. Ook daar 
ben ik gebleven, omdat de dirigent en de 

‘Wanneer beleef je in Amersfoort een wereldpremière?’

Jan Luijten tussen drie koren

Jan Luijten op de achterste rij in het midden.         
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We hadden elkaar al meer dan veertig jaar niet gezien en gesproken. Tot een paar 
Knarren terug. Guido de Vries vertelde over zijn ooms Jan de Vries en Theo Nolens, 
die ook bij de Volkskrant gewerkt hebben. Ik besloot Guido eens te bellen. Het was 
er nooit eerder van gekomen. Wonderlijk eigenlijk, want in al die jaren volgden we 
elkaars werk op de voet: Guido bij de NRC en ik bij de radio en televisie. 

Na het stukkie in de Volksknar spraken we af elkaar weer eens te ontmoeten. 
Destijds waren we twee jonge, beginnende journalisten bij de Volkskrant, nu 
beiden gepensioneerd. De donkere krullen van toen zijn zilvergrijs geworden. 
Het was een zeer onderhoudend gesprek over vroeger, maar ook over nu. Over 
de tweede helft van de jaren zestig, toen we op de krant het vak leerden. Na de 
nachtdienst naar Heineken voor een biertje, of naar H88 of het Oxhoofd. Samen 
fietstochten maken en carnaval vieren. Maar we spraken ook over het heden, de 
veranderingen in de journalistiek, de nieuwe media.

We zijn de Volksknar dankbaar. Het stuk over de twee ooms van Guido was het 
laatste zetje om ons na al die jaren bij elkaar te brengen. En er komt een vervolg: 
nog een keer bij elkaar en dan met onze vrouwen erbij. Nog steeds dezelfden  als 
ruim veertig jaar geleden.              Hans Emans

Weerzien dankzij de Volksknar
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Jan Luijten

De Volksknar
Redactie: Han van Gessel 
en Jacques de Jong.
E-mail: volksknar@gmail.com
Banknummer 3328 13398 ten 
name van J. de Jong, Haarlem

mensen me bevielen. En ik hoor tot de 
doelgroep.

Het moet nog Kerstmis worden, maar 
dit koor bevindt zich al in de tijd voor Pa-
sen. Sinds kort staan de repetities in het 
teken van de Marcuspassie van Reinhard 
Keiser. Onze uitvoering is op 31 maart. 
We hebben dus nog even tijd.

 
Woensdag 16 november

Aimez-vous Brahms? is een film uit de 
jaren zestig, gemaakt naar een roman van 
Françoise Sagan. Ja, ik houd van Brahms, 
en dit temeer sinds Cantiamo is begon-
nen met de repetities voor het Herden-
kingsconcert op 4 mei van de gemeente 
Amersfoort. Cantiamo zal dan Ein Deut-
sches Requiem van Brahms uitvoeren. 
Prachtige muziek en mooie teksten. 

We repeteren het vierde deel: Wie 
lieblich sind deine Wohnungen, Herr 
Zebaoth. Niet gemakkelijk, maar het gaat 
goed.

Donderdag 17 november
Poeh, even niet zingen vandaag.

Vrijdag 18 november
’s Ochtends staan in de krant de opga-

ven voor de wedstrijd Nederland Vertaalt. 
Dat is werk voor begin volgend jaar, als 
ik met twee andere juryleden de verta-
lingen uit het Duits mag beoordelen. Een 
leuke, maar tijdrovende bezigheid.

In de namiddag thuis nog wat geoefend 
voor de generale repetitie van Soli’s jubi-
leumconcert. 

Om half acht naar de St. Joriskerk ge-
fietst en eerst de gerestaureerde kerk be-
keken. Op een afgelegen plek staan nog 
wat verfemmers en een stellage, wat erop 
duidt dat nog niet alles klaar is. Maar 

verder straalt de kerk (meer dan 750 jaar 
oud) in maagdelijk wit.

Een generale repetitie is altijd een 
spannende aangelegenheid. Het koor 
moet wennen aan de nieuwe omgeving, 
de nieuwe opstelling, het orkest en het 
grote orgel. Een bijzonderheid is dat de 
twee componisten, Herman Snijders uit 
Suriname en Andrej Misson uit Slovenië, 
aanwezig zijn. Zij horen nu voor het eerst 
hun werk.

De generale verloopt met horten en 
stoten. De componisten geven enkele 
aanwijzingen. De strijkers beheersen de 
muziek nog niet erg goed. En bij het koor 
zit de Missa Ecumenica nog niet gebei-
teld. Wat moet dat morgen worden?

Zaterdag 19 november
Het gaat allemaal goed. Tijdens de uit-

voering blijkt alles precies op zijn plaats 
te vallen. ‘Jullie zijn een vreemd koor’, 
zegt Peter later. ‘Eerst maak ik me zorgen 

en dan verrassen jullie me met 
een mooie uitvoering.’

De kerk telt 750 zitplaatsen, 
die bijna allemaal zijn bezet. Het 
publiek is nieuwsgierig. Want 
wanneer beleef je in Amersfoort 
een wereldpremière?

Na het concert wordt officieel 
afscheid genomen van Peter. 
Voor zijn vele werk wordt hij 
onderscheiden met een lintje: 
ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.

Tijdens de aansluitende recep-
tie met verschillende toehoor-
ders gesproken. Waardering 
alom. Ook de componisten zijn 
tevreden. Snijders schreef in 
mijn partituur: ‘Jan, de tenor, 
zeg het voort, jullie hebben 
Psallite Deo goed gezongen.’ 
Ook Andrej Misson had het 
prachtig gevonden, al was zijn 
mis toch hier en daar niet hele-

maal goed gegaan. ‘Maar dat was niet 
jullie fout, maar de mijne.’

Daarna nog feest in het Stadscafé de 
Observant. Een gezellige boel. 

Tevreden door een mistige nacht naar 
huis gefietst.                        Jan Luiijten

Gerard van den Boomen (89) signeert 
twee boeken van zijn hand, die zondag 
in Amsterdam werden gepresenteerd: 
‘Hartstocht en bedachtzaamheid’ (Hoog-
lied en Prediker in haiku’s) en ‘Zondags-
kind’ (zijn memoires). Foto Jacques de Jong 

Twee boeken tegelijk


