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Knor: Wat doe jij in deze Maand van de 
Filosofie, Co? De Nacht van de Filosofie?
Co: Allemaal geouwehoer van de koude grond. 
Knor: Maar heb je dan niet al die 
prachtbijlagen gelezen over de ziel van 
het bestaan en het geheim van het brein? 
Fascinerend!
Co: Met Pasen heb ik wel wat 
anders te doen. Daar stop ik al 
mijn ziel en zaligheid in.
Knor: Geen tijd dus. Snap ik. 
Maar ik snap al jaren niet waarom 
de redactie speciaal voor de 
‘feestdagen’ haar hele ziel en 
zaligheid legt in speciale uitgaven. Alsof we 
dan alle tijd van de wereld hebben om die 
uit te pluizen. Terwijl we juist de drukste 
tijd van het jaar hebben, met kerstdiners, 

vuurwerk en paaseieren. Al die prachtbijlagen 
belanden uiteindelijk mmestal zieltogend in de 
papierbak.
Co: Mee eens, maar heb jij die volgens jou 

bezielde bijlagen wél gelezen?
Knor: Ja, zielsgelukkig was ik. 
Toevallig (toeval bestaat niet, 
aldus de filosoof) hebben onze 
columnisten Arnon Grünberg 
en Bert Wagendorp onder 
hetzelfde kopje ‘Vrije wil’ mij 
dinsdag het gras onder de voeten 

weggemaaid. Maar ik kan er als 
dolende ziel nog uren over uitweiden. Over 
het verschil tussen ziel, geest en hart.
Co: Je gaat je gang maar, ik ga even een 
tukkie doen. 
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Remco Campert: ‘Zomer van de zwarte jurkjes’

Er kan na de winter nog geen straal zon vallen, of het is al-
weer ‘rokjesdag’, de eerste dag in het jaar waarop voor het 
eerst alle vrouwen een rokje dragen, zonder panty daaron-

der, vanwege het mooie weer. Iedereen neemt zo langzamerhand 
aan dat de term door Martin Bril is verzonnen. Maar duidelijk is 
ook dat het een afgeleide is van de veel oudere aanduiding voor 
hetzelfde: ‘bloesjesdag’, waarop alle vrouwen voor het eerst in 
een bloesje lopen.
Bloesjesdag komt voor het eerst voor in 1982, in werk van Hugo 

Brandt Corstius (multi-columnist, ook voor de Volkskrant). Maar 
dat zegt nog niet niets over de werkelijke uitvinder. Zelf zijn we 
niet de enige die bijna zeker wist dat bloesjesdag was bedacht 
door Volkskrant-columnist Remco Campert (nu 82 jaar).
We hebben de kwestie persoonlijk voorgelegd aan deze vaste 

lezer van de Volksknar. We kregen zijn antwoord, blijkbaar nog 
met de schrijfmachine getypt, vergezeld van een kopietje, geda-
teerd 29 juni 1995.

‘Geachte heer de Jong, 
gelukkig heb ik alle columns die ik voor de VK schreef in 
plakboeken bewaard.
Uit bijgaande kopie wordt duidelijk dat ik over de ‘zomer van 
de zwarte jurkjes’ schreef in 1995. Niet ‘bloesjes’ dus.
Of dit Martin geïnspireerd heeft tot zijn ‘rokjesdag’ weet ik 
niet. Wanneer schreef hij zijn eerste column over dit feno-
meen? Wel viel zijn rokjesdag veel eerder in het jaar dan mijn 
jurkjesdag. Bij mijn weten ben ik er ook niet meer elk jaar op 
teruggekomen. 
Meer valt er voor mij niet over te zeggen.
Met vriendelijke groet en dank voor de getrouwe toezending 
van de Volksknar, die ik altijd met veel plezier lees, 

Remco Campert’.

Zal het toch Brandt Corstius geweest zijn, met zijn bloesjesdag.
Jacques de Jong

‘Heimwee’, bekende Jan Tromp tijdens 
een gesprek bij boekhandel De Vries in 
Haarlem over de vijf jaar die hij voor de 
Volkskrant in New York had gewerkt. De 
boekhandel schonk zaterdag 7 april speci-
ale aandacht aan boeken over New York, 
waaronder zijn In New York en domweg 
gelukkig. ‘Als ze me nu vroegen daar een 
klus te doen, vertrok ik vandaag nog’, liet 
Jan weten.
Bij zijn terugkeer in 2007 dreigde ‘de 

deprimerende discipline van de Wibaut-
straat’, zoals hij die vele jaren had mee-
gemaakt, onder andere als adjunct-hoofd-

redacteur. Maar hij voelt zich nu helemaal 
happy als algemeen verslaggever. Hij 
woont in het dorp Herpt (‘vlakbij Schurft’) 
en is tweemaal per week op de redactie.
Hij vertelde zijn toehoorders desge-

vraagd over zijn toenmalige zoektocht 
naar een appartement. 
Hij was twee keer gaan kijken. Maar het 

lukte  niet een geschikte woning te vinden 
voor hem en zijn vrouw Judith Baas. Juist 
toen ze het zat waren, kwam de makelaar 
met een adres aan de westkant van Central 
Park. ‘Dat was ineens goed, met Central 
Park aan onze voeten.’  
‘Het was wel twee keer duurder dan 

waarmee Amsterdam me op pad had ge-
stuurd.’ Zevenduizend dollar per maand 
kostte het stulpje, waarvan Jan er zelf 
tweeduizend betaalde, zegt hij. Terug in 
Amsterdam meldde hij de hoofdredactie 
dat er eenvoudig geen weg terug was.
Waarom New York? Niet alleen is het, 

vertelde Jan Tromp zijn toehoorders, een 
fascinerende stad, maar Newyorkers zijn 
ook toegankelijke en verdraagzame men-
sen. ‘Op straatniveau kent men elkaar en 
ze begroeten je met teksten als Happy 
Newyear of You look gorgeous today. Zo’n 
houding zie ik toch liever dan het chagrijn 
waarmee Nederlanders elkaar kunnen be-
jegenen.’
Intussen heeft zijn boek In New York en 

domweg gelukkig een oplage van 25 dui-
zend bereikt. Er volgt een nieuwe druk in 
het najaar.                    

Jacques de Jong

JAN TROMP: heimwee naar New York

Jan Tromp (rechts) tijdens zijn praatje bij 
boekhandel De Vries.   Foto Jacques de Jong
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Begin jaren zestig werd de Volks-
krant opgevrolijkt met een nieuw 
fenomeen op de voorpagina. We 

hadden linksonder al de vermaarde gete-
kende grapjes van WiBo (Wim Boost) en 
daar kwamen rechtsonder de ‘aangeklede’ 
wervingsbonnen bij. Die bestonden uit 
een door redacteuren vervaardigde recla-
metekst met daaronder de zakelijke gege-
vens hoe je je kon abonneren.
  De - vaak ironisch getoonzette – inte-
kenbiljetten, zoals ze werden genoemd, 
mochten zich al snel in de warme belang-
stelling verheugen van iedereen die zo’n 
lolletje wel kon waarderen. Ze hebben ja-
renlang standgehouden, met als onbetwist 
hoogtepunt de serie Trend zonder End 
in 44 afleveringen van Ben Haveman in 
1975, die ook gebundeld werd. 
  Een tijdsbeeld van jewelste. Zoals Koot 
en Bie in het voorwoord schreven: ‘Om-
dat geen der in dit boekje geportretteerden 
wordt goedgekeurd door het Simplisties 
Verbond, zou dit boekje worden goedge-
keurd door het Simplisties Verbond, wan-
neer boekjes als dit zouden worden goed-
gekeurd door het Simplisties Verbond.’  

  Saillant is dat niemand 
zich in die tijd druk maakte 
over deze vorm van eigen-
reclame: journalisten leen-
den zich voor intekenbil-
jetten voor de eigen krant 
en lapten de strikte schei-
ding tussen journalistiek en advertenties 
aan hun laars. Iedereen vond het alleen 
maar leuk om te maken én te lezen. De 
vaak speelse illustraties droegen volop bij 
tot de verhoging van de attentiewaarde. 
  Adriaan de Boer, aanvankelijk redac-
tiebediende en foto-assistent bij Piet van 
der Vliet in de jaren zestig, heeft daar wel 
een verklaring voor. ‘We hadden bij mijn 
weten nog geen pr-afdeling, zodat de cre-
atievelingen ter redactie zich konden uit-
leven. Ik meen zelfs dat Han van der Meer 
nog betrokken was bij de eerste golf.’ 
  Een van de eerste series die hij zich kan 
herinneren, was de serie Onze man in.... 
Daarin figureerde verslaggever Kees 
Schoonderwoerd compleet met een mar-
tiale snor als ‘correspondent ter plekke’, 
bijvoorbeeld op een zonovergoten strand 
of ergens in een bosrijke omgeving. ‘In 

de studio monteerde 
Joop Smits de por-
tretjes tegen de in de 
tekst genoemde exo-
tische achtergrond.’

Gangmaker
Gangmaker achter 

het fenomeen was 
lange tijd Henk Huur-
deman, begenadigd 
journalist met dui-
zenden ideeën en een 
vrolijke kijk op het 
krantengebeuren. Hij 
bracht de lichte toets 
erin en verzamelde 
een groepje gelijk-
gestemde redacteu-
ren en illustratoren 
om zich heen om de 
vaart erin te houden. 
In 1979 tekende hij 
nog persoonlijk voor 

de serie Intercity (you’re so pretty), toen 
hij na een verhuizing dagelijks met de 
trein naar de krant kwam. 
  Hij had ongetwijfeld wat stijl en aanpak 
betreft inspiratie opgedaan bij de legenda-
rische reclameman Karel Sartory (1906-
1981), die furore maakte met slogans als 
‘Chief Whip op ieders lip’, ‘Uit goed voor 
u’ en ‘V & D vrijdagvoordeel’. Het meest 
bekend werd hij met zijn reclameserie 
‘Eens was ik…, nu ben ik…’ voor Cas-
tella scheerzeep. 
  In die serie, die verscheen tussen 1948 en 
1953, vertelt hij telkens het onwaarschijn-
lijke verhaal van iemand die het van niets 
tot iets had geschopt. 
  Om een voorbeeld te noemen: ‘Ik dorst 
niet met mijn eigen hond te lopen, thans 
ben ik leeuwentemmer’ Elke tekst werd 
afgesloten met de slogan ‘Dank zij Cas-
tella scheerzeep met het wonderlijke Re-
cinit’. Volledig uit zijn duim gezogen, 
maar het klonk zeer overtuigend.

Grootmeester
Ben Haveman ontpopte zich als de groot-

meester onder de schrijvers van intekenbil-
jetten. In de serie Trend zonder End, ver-
schenen in november en december 1975, 
beschreef hij ‘de jacht op de illusie (want 
de mens moet toch vóórt)’, zoals de on-
dertitel van de gebundelde uitgave luidde. 
Een verzameling  portretjes van trendset-
ters in het midden van de jaren zeventig: 
‘hip en square, alternatief en conservatief, 
links, rechts of pragmatisch.’ 
  De trendy figuren werden trefzeker met 
veel vaart en ironie neergezet. Een voor-
beeld: ‘Gerben Koeman, onderwijzers-
zoon uit Bovenkarspel. Mocht doorleren: 
niet-westerse sociologie. Studentenflat, 
Trotski-brilletje. Verzamelt heiligenbeel-

HET
INTEKENBILJET
Eigenreclame met een knipoog

door Han van Gessel
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den, draagt zijn boeken in een plastic tasje 
en is het democratiseren moe. Wierp zich 
daarom op spelletjes. Schakertje van huis 
uit, verdienstelijk kaarter.’ Enzovoort, tot 
de altijd verrassende uitsmijter: ‘U zit 
in de put. Abonneer u dus op: de Volks-
krant.’
  Ook bijzonder was de serie Al-ter-na-
tief ABC van Ad Odijk uit 1970. Ad had in 
Parijs bij het vuilnis een oud en gehavend 
ABC-boekje opgeduikeld en de tekenin-
gen daaruit gebruikte hij voor een eigen 
Volkskrant-ABC, ‘een stukje aanschou-
welijk onderwijs ten bate van Nederland-
se krantelezers’.
  Over de letter f  bijvoorbeeld: ‘Wat doet 
Freek? Hij voegt na-tri-um-he-xa-flu-o-
ro-si-li-caat toe aan het wa-ter. Ter bestrij-
ding van tand-ca-ri-ës. Dit noemen wij 
flu-o-ri-de-ring. Flu-or, fu-tu-ro-lo-gie, 
fas-cist, fao, fan, fu-sie, fee-ling, func-
ti-o-neel, flat-neu-ro-se, fri-tuur, fens, 
fi-nan-ci-eel, freu-di-aans. Frap-pan-te f-
woord-jes uit de Volks-krant, fan-tas-tisch 
fo-rum.’
  Jacques de Jong  staat te boek als auteur 
van twee series. De eerste uit 1976, toen 
het wielrennen voor recreanten maar net 
in opkomst kwam. Hij schreef een serie 
van 33 afleveringen over de onzinnige 
avonturen van een fictieve fietsclub, on-
der de titel Toer om Toer. Van de oprich-
ting tot en met de tragische ondergang. De 
serie werd gelardeerd met antieke illustra-
ties, gepikt uit allerlei publicaties.
  Een tweede serie van 75 teksten schreef 
hij bij krabbels van Opland, die de teke-
naar aan de telefoon of tijdens gesprekken 
had neergekalkt. ‘Sommige leken ergens 
op, zoals een mannetje met helm dat een 
paal in de grond sloeg, of een zeemeer-
min die uit de golven oprees. Andere be-

stonden uit zomaar figuurtjes, slingertjes, 
krullen. ‘Daar moest ik dus elke dag weer 
wat bij bedenken, teksten uit het niets.’
Hij was de eerste auteur die ervoor be-

taald kreeg, omdat de directie (toen Jan 
Damen) eindelijk erkende dat het eigen-
lijk geen journalistiek, maar reclamewerk 
was. ‘Ik kreeg vierhonderd gulden voor, 
de hele serie, een knap bedrag in die tijd.’

Illustrator
Een grote bijdrage aan het succes van de 

series leverden de illustratoren. Waldemar 
Post was zonder twijfel de kampioen van 
het genre. Als jong illustrator bij de krant 
werd hem door de afdeling vormgeving 
vrijwel dagelijks gevraagd ‘nog even’ een 
leuke illustratie te maken ter ondersteu-
ning van een of ander verhaaltje. Meestal 
kwam dat verzoek op het allerlaatste mo-
ment, zodat hij het avondeten om klokslag 
zes uur wel kon vergeten. ‘En tussendoor 
natuurlijk even nog naar 
Hesp. Daarom ben ik 
verder mijn hele leven 
een late eter gebleven’, 
zegt hij nu. 
  Die bonnenseries vond 
hij altijd leuk om te ma-
ken. ‘Dat hoekje was 
een beetje ingeslapen. 
Had ook te maken met 
de advertentie-afdeling. 
We wilden daar nieuw 
leven in brengen. Ik 
vond het leuk elke dag 
iets te maken. Goed voor 
je discipline. Als je een 
keer niet tevreden was, 
kon je het de volgende 
dag goedmaken. Dat 
ging niet het hele jaar 
door, want er werd ook 
gebruikgemaakt van an-
dere illustratiebronnen.’

  Met veel plezier kijkt hij terug op de 
serie Trend zonder End. ‘Een ontzettend 
leuke ervaring. Dan kwam Ben met zijn 
stukje bij me om te kijken of ik er als eer-
ste lezer iets mee kon. Zoiets werkte bij 
mij heel bevrijdend. Het kon allemaal wat 
luchtiger bij alle serieuze kost die ik op 
mijn bureau kreeg. De vormgeving van de 
servicepagina bijvoorbeeld was een nagel 
aan mijn doodkist. Nu kon ik vrolijk mijn 
gang gaan. Bevrijdend, ja.
  ‘Het werd een enorm succes. Als we 
ermee waren doorgegaan, waren we be-
roemd geworden. Het is eigenlijk mijn 
eigen handschrift geworden. Eerst was ik 
wat te grafisch en te onpersoonlijk in mijn 
tekenstijl, nu kon ik me uitleven. Vooral 
niet al te serieus, alles met een dubbele 
bodem, eigen medewerkers een beetje in 
de maling nemen. Die stijl was al doorge-
drongen in de krant, maar Henk Huurde-
man had daar een extra antenne voor.’
  Vaak figureerden familie, vrienden en 
favorieten in zijn tekeningen. Humphrey 
Bogart bijvoorbeeld als treinconducteur, 
zijn cafévrienden Frans en Richard, Jan 
Bank als spion James Bank, Jan van Ca-
pel als voetballer, Frans Ensink vanwege 
zijn snor, Peter van Bueren, de tweeling-
broers Van Gessel en zijn eigen vrouw 
Aggie. ‘Ik dacht dan altijd: ik hoop dat 
zij het ’s morgens zien en dan verder een 
leuke dag hebben. Soms hadden ze niet 
gezien dat zij het waren, maar ik had er in 
ieder geval veel plezier aan beleefd.’
  Beneden zijn stand heeft hij dit soort 
werk nooit gevonden. ‘Zeker niet. Iemand 
moet het doen, dat hoort bij het vak. Je 
moet natuurlijk wel selectief blijven, 
maar vooral in die tijd gold voor mij dat 
ik niet elke week een grote prent moest 
leveren. Ik moest ook mijn tijd vullen. Ik 
wilde het liefst elke dag in de krant staan. 
Wie wil dat nou niet?’

Han van Gessel
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Gaat het lekker?
‘Als iemand mij twee jaar geleden, toen ik de PDOJ deed, had 

voorspeld dat ik bij Media zou belanden, had ik diegene een 
slechte mensenkennis toegedicht. Media? Ik had niet eens een 
televisie. Die heb ik overigens nog steeds niet, maar uitzending-
gemist.nl is mijn beste vriend in doordeweekse avonduren.

‘Voordat ik bij Media terechtkwam, zwierf ik een jaar over de 
redactie. Via Economie naar het oude katern 2 en de V. Daarna 
Verslaggeverij. Daar begon ik in juni 2010 als stagiaire. 
‘Toen adjunct Arie Elshout me op een vrijdag in augustus  ter-

loops vroeg of ik vier maanden wilde blijven vanwege een zwan-
gerschapsverlof, ben ik, kalmte en volwassenheid veinzend, naar 
buiten gelopen om daar een serie luchtsprongen te maken. 
‘Ik vind mezelf nog niet zo’n ster in nieuwsmaken. Bovendien 

leidt schrijven over media steeds weer tot dilem-
ma’s: hoe vaak ga je in op interview-aanbiedingen 
waarvan je weet dat ze zijn bedoeld om een tele-
visieprogramma onder de aandacht te brengen? In 
hoeverre vel je oordelen over de stand van zaken bij 
concurrerende media? Hoe bewaar je het evenwicht 
tussen lichte stukjes over televisie en diepgravende 
stukken? En, ook niet onbelangrijk, hoe maken we 
een zo goed mogelijke Dag In Dag Uit-pagina?’

Was de Volkskrant je droomwens? 
‘Als kind wilde ik graag Astrid Lindgren worden, 

of Annie M G Schmidt. Kinderboekenschrijfster 
dus. Ergens wil ik dat nog steeds. Wellicht komt het 
er ooit van. 
‘Kranten hebben me altijd gefascineerd, al raakte 

ik als tienjarige al na twee regels de draad kwijt. 
Frusterend! Dus maakte ik liever zelf een krant, sa-
men met een basisschoolvriendin. 
‘We verknipten koppen van de Volkskrant (bij haar 

thuis) of de NRC (bij mij) en schreven daar zelf ar-
tikelen bij. Maar journalist worden? Dat kon toch niet, als je 
verlegen was?
 ‘Zo dacht ik er nog steeds over, toen ik geschiedenis ging stu-

deren. Ik mijmerde wel over journalistiek, maar het leek me vei-
liger het bij mijmeren te houden. Stel dat het zou mislukken? 
Na zes jaar geschiedenis, afwisselend in Amsterdam en Berlijn, 

studeerde ik twee jaar geleden af op het gedachtengoed van de-
mocratische studentengroeperingen in Berlijn vlak na 1945. 
‘Het studeren ging lekker, dus verwachtten de mensen om mij 

heen dat ik ging promoveren. Maar het idee dat ik mijn hele 
leven meer met dode denkers en hun ideeën dan met levende 
mensen moest communiceren, maakte me zo onrustig dat ik me, 

één dag voor de deadline,  inschreef voor de PDOJ. De beste 
keuze die ik ooit heb gemaakt.’

Wat is je grootste wapenfeit tot dusver?
‘Ik heb, voor een beginnend journalist, veel grote stukken ge-

schreven, maar nog geen grootse stukken. Ik kan goed schrijven 
en ook behoorlijk analyseren, heb een paar aardige interviews 
gemaakt, boekrecensies, maar nog niet iets waar ik echt trots 
op ben. Als student journalistiek stelde ik mezelf tot doel ooit 
een van de beste reportagemakers in Nederland te worden. Dat 
wil ik nog steeds, maar daarvoor is de mediaredactie niet zo’n 
handige plek.’

Wat vind je van de koers van de Volkskrant?
‘Als jonge journalist en als V-verslaggever vind ik het een heel 

gewoon idee dat een krant meer behelst dan alleen 
hard nieuws. Een krant moet nadenken, vind ik, en 
lezers helpen bij het ordenen en aanscherpen van 
hun eigen gedachten.
‘Die gedachten kunnen gaan over de situatie in 

het Midden-Oosten, maar ook over de invloed van 
een bepaalde televisieserie of over mode. Allemaal 
zaken waarmee we dagelijks in aanraking komen, 
en dus verdienen ze journalistieke aandacht.
 Maar juist dit soort ‘lichte onderwerpen’ (ik hou 

niet van die term, maar weet ook geen andere) 
moeten op een intelligente en liefst ook grappige 
manier worden uitgediept. Dat is, weet ik uit er-
varing, niet gemakkelijk. Ik heb het idee dat het 
V-katern daarin steeds beter slaagt. 
‘Toch een kritische noot. Ik denk regelmatig: de 

Volkskrant moet niet hyperiger worden dan zij nu 
is. Vijf pagina’s prins Friso op de dag na zijn onge-
luk, dat is naar mijn mening te veel. De kwaliteit 
van de verslaggeving over rampen ligt niet altijd in 
de kwantiteit.’

Zorgen over de toekomst? Fluitend naar je werk? 
‘Vorige maand stond ik op een maandagmiddag op het parkeer-

terrein van dagblad De Pers voor een reportage over het plotse-
linge einde van die krant. Toen dacht ik: ja, op een dag kan het 
afgelopen zijn met de Volkskrant. Maar ik maak me daar niet 
dagelijks zorgen over.
‘Als mediaverslaggever weet ik dat duizenden experts wereld-

wijd broeden op een toekomst voor geschreven media. Als jour-
nalist in loondienst verkeer ik in de luxepositie te kunnen streven 
naar betere stukken, op welke manier die ook verschijnen. En 
fluiten kan ik niet, helaas.’              Han van Gessel

Sterre Lindhout (27) studeerde geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de 
opleiding Journalistiek aan de PDOJ.  Na enkele 
omzwervingen zit zij nu bij de mediaredactie. 

‘Ik zit op de enige plek op de redactie waar ven-
tilators uit autobanden groeien, vetplanten vech-
ten voor hun leven en ingezonden onderbroeken 
als trofeeën aan de muur hangen.’

‘Een krant  is meer 
dan alleen
hard nieuws’


