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Kop op knarren, er zijn belangrijker dingen
Beste Volksknarren, 
De Volksknar schrijft dat jullie 
niet meer lijken te bestaan. Dat 
mogen jullie zo voelen, ik er-
vaar juist het tegenovergestelde. 
Wie zich zo luidruchtig beklaagt 
over zo’n kleinigheid, moet wel 
springlevend zijn. 
Wat is er gebeurd? De regering 

heeft de werkkostenregeling ver-
soberd. Bedrijven mogen minder 
onbelaste cadeautjes aan hun 
werknemers geven. Vrijwel alle 
bedrijven moeten daarom schrappen 
in de prettige regelingen, uitjes 
en kortingen voor hun personeel en ex-perso-
neel. Ook de Persgroep, onze uitgever. Die 
heeft er onder meer voor gekozen de bijna gra-
tis krant voor ex-personeelsleden en de tweede 
bijna-gratis krant voor werkende personeelsle-
den te schrappen. 
Vervelend voor jullie en voor ons. Maar laten 

we wel wezen, niet meer dan dat. Deze verande-
ring in regelgeving heeft uiteraard  helemaal 
niets te maken met waardering voor het werk 
van gepensioneerden of iets dergelijks. Waren 
de fiscale regels voor bedrijven niet veran-
derd, dan hadden jullie gewoon nog je bijna 
gratis krant gehad. Dit doet dus niets af 
aan onze dankbaarheid voor de jaren die jul-
lie hebben gegeven aan de Volkskrant (en café 
Hesp).
Als nieuwe reguliere abonnees van de Volks-

krant kregen jullie het standaard-welkomst-
pakket met onder meer mijn brief aan nieuwe 
abonnees. Grappig natuurlijk, jullie hebben 
immers geen uitleg nodig over de Volkskrant. 
Wrang misschien, als je het opvat als een per-
soonlijke brief. Maar dit soort brieven zijn 
computerhandelingen, zoals jullie wel zullen 
begrijpen. Die brief is in de maand januari 
9000 keer verstuurd; het gaat tenslotte goed 
met de ‘instroom’, zoals ze dat op de marke-
tingafdeling noemen. Ik kreeg zelf als abonnee 
vorige week ook nog een brief van mezelf: ‘Ge-
achte heer Remarque … Vriendelijke groet, Phi-

lippe Remarque.’ Dat voelde wat 
vreemd, maar beledigend vond ik 
het niet. Had de Remarque-robot 
onder aan de brief moeten weten 
dat hij tot zichzelf sprak? Zo 
goed zijn de robots godzijdank 
nog niet.  
Dus toen jullie in de vorige 

Volksknar die brief beantwoord-
den met een tegenbrief, moest 
ik glimlachen. Ik vatte het op 
als satire, niet als iets dat om 
een antwoord vroeg. Immers, wie 
mij echt iets wil vragen of zeg-
gen, benadert mij persoonlijk. 

Maar afgelopen week sprak ik met Kees Klaasse, 
die met pensioen gaat. Hij legde mij uit dat 
dat gratis abonnement als een levenslijn met 
de krant voelt als je weg bent. Dat kan ik wel 
begrijpen. 
Dus ik stuur jullie alsnog een antwoord: 
Wij houden veel van jullie, sterker nog, jul-

lie maken het enige echte werkvloerorgaan van 
de Volkskrant, waarvan ik een trouw lezer ben. 
Ik verslind jullie recente gemopper op het 
taalgebruik in de krant onder het prachtige 
motto van Gert Peelen, ‘Gedeelde gal is halve 
gal’ (Volksknar 260). Er zijn weinig bedrijven 
waar de werkende personeelsleden het leven en 
de herinneringen van hun gepensioneerde col-
lega’s zo op de voet volgen. 
Dus kop op, knarren! Er zijn belangrijker 

dingen in het leven dan een half-gratis of be-
taalde krant. En als je hier toch graag over 
wilt mopperen, doe dat dan op de echte schul-
digen: de fiscus, de regering of desnoods de 
keuzen van de uitgever. Maar laat niet onze 
vriendschappelijke betrekkingen bederven door 
een in wezen futiele kwestie. 
Om onze band te bevestigen: bij ontstente-

nis van het gratis abonnement, nodig ik jullie 
graag binnenkort een keer op de krant uit. Dan 
laten we zien hoe we er nu bij zitten, praten 
we wat over de krant en drinken we een glas.   
Hartelijke groet, 

Philippe Remarque          

Hoofdredacteur Philippe Remarque van 
de Volkskrant nodigt de pensionado’s uit 
voor een bijeenkomst op de krant waar hij 
tekst en uitleg gaat geven over het reilen 
en zeilen van de krant. Het is zijn ant-
woord op de commotie die ontstond toen 
bleek dat het goedkope abonnement voor 
pensionado’s werd opgeheven.

Grotere ergernis ontstond na een ‘per-
soonlijke’ brief van Remarque, waar in hij 
de nieuwe abonnees hartelijk welkom 
heette, met een folder waarin de krant nog 
eens uitvoerig werd uitgelegd.

‘We bestaan niet meer voor de krant’, 
concludeeerde een aantal pensionado’s 
met enige bitterheid. ‘Onfatsoenlijk, zo’n 

brief. Ik had van de hoofdredacteur van 
de Volks krant op zijn minst enige empathie 
en een meer persoonlijke benadering ver-
wacht. Jammer’, liet een  van hen weten.

Deze pensionado wordt op zijn wenken 
bediend. Philippe Remarque reageert hier-
onder op de Open brief, die wij in nummer 
259 publiceerden.   Redactie de Volksknar
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Eva en Arnold de Valk over hun droog-humoristische opa Wim:

‘Waarom bel je? Ik kijk het Journaal’

We treffen elkaar bij Wim en Riet 
thuis in Zoetermeer. Opa en 
oma trekken zich terug tijdens 

het gesprek. Eva is freelance bij vooral 
NRC-Handelsblad, Arnold, student jour-
nalistiek en freelance bij de Amersfoortse 
Courant en Eempodium, website voor het 
Amersfoortse, doet een minor filosofie in 
Tilburg.

Wim, wil jij de tweede vraag stellen?
‘Hoezo?’

Dank je, Wim. Wou je het daarbij la-
ten?

‘Ik wil me niet met het interview be-
moeien, ik zou me stoorzender voelen.’

Klassieke eerste vraag: hoe werden jul-
lie je bewust dat opa journalist was?

Arnold: ‘Hij ging met pensioen toen ik 
geboren werd. Toen ik zelf journalist werd 
ontdekte ik dat hij economisch 
journalist was. Economie, 
mijn slechtste punt. Abraca-
dabra.

Heeft Eva enig cijferbenul?
‘De afgelopen dikke twee 

jaar heb ik in Silicon Valley 
veel geleerd over risico-kapi-
taal, financieringswijze in dat 
gebied. Maar meer dan journalist was opa 
toch vooral opa.’

Arnold: ‘Als je geen zin had om te pra-
ten ging je op zolder spelen, zag je een 
ingelijst karikatuurachtig afscheidspen-
sioending.’ Eva: ‘Een Collignon. Opa 
was enorm betrokken bij het nieuws. 
Altijd Journaal, krant, teletekst.’ Arnold: 
‘Altijd sshhjjttt, mond houden! Bij ons 
thuis ook.’ Eva: ‘Laatst belde ik opa om 
tien over acht. Opa: waarom bel je? Ik: 
zomaar. Hij: Maar het Journaal is nu! Ik 

denk: oja. Daar kijk ik nooit naar. Maar 
dan bél je niet.’

Hoe verzamelen jullie je nieuws?
Eva: ‘Twitter. Is sneller dan wat ook. Je 

bronnen zijn mensen die wat te vertellen 
hebben.’ Arnold: ‘Twitter is dé bron hoor, 
voor elke krant. Journalisten op een redac-
tie twitteren constant.’

Doet opa dat ook?
In koor: ‘Neehee! Arnold: hij heeft net 

een mobiele bejaardentelefoon met grote 
knoppen, voor als hij weer valt. Doet hij 
verder niks mee.’

Naast zijn studie verdient Arnold wat 
bij bij de Amersfoortse Courant en heeft 

hij via de website Eempodium 
voet aan de grond in de jonge-
rencultuurwereld van Amers-
foort. 

‘Eva is als freelance bij NRC 
Handelsblad verantwoorde-
lijk voor de pagina’s ‘tech’, 
technologie, een aansturende, 
coördinerende rol. Het geeft 

haar vrijheid, ook om lezingen 
te houden over haar boek, Silicon Val-
ley, waar de toekomst wordt gemaakt. Ze 
kwam er terecht via haar vriend. Geen en-
kel Nederlands medium had er een corres-
pondent. Van de Groene tot de NRC, Eva 
kon haar gang gaan. Ze wilde daarna niet 
met haar vriend mee naar Australië, dus 
nam ze hem mee terug naar huis.

Al met al zit Eva dus meer op de cijfer-
tjeslijn van opa.

‘Ik ben vooral geïnteresseerd in de im-

pact van technologie, hoe het ons leven 
transformeert. Voor de internetdienst nrc.
nl tik ik regulier berichtjes: Twitter volgen 
en Teletekst vóór zijn.’ Arnold: ‘Over vijf 
jaar is alles anders in dit wereldje.’

Heeft opa wel belangstelling voor jullie 
bezigheden met met sociale media?

Eva: ‘Neee! Hij is wel apetrots. Vooral 
toen ik rond de verkiezingen van 2012 
grote verhalen vanuit de VS stuurde, co-
verstories. En dat ik bij Omroep Max iets 
heb gedaan, en voor DWDD de research 
voor een documentaireserie over Silicon 
Valley. Die interesse komt niet bij opa 
vandaan, en zeker niet van Jeroen. Wel via 
mijn vriend. Al was ik anders misschien 
ook gegaan.’

Arnold is meer via zijn vader in het vak 
gekomen, met gedeelde muzikale belang-
stelling.

Arnold: ‘Al zijn we in onze kindertijd 
kapotgegooid met zíjn jazz. Ik zit in de 
jongerencultuur, en bij de Amersfoortse 
Courant zitten allemaal knarren, daar 
krijg ik meer feedback dan op de journa-
listenopleiding Windesheim.’

Eva: ‘Bert Vuijsje was mijn docent tij-
dens mijn master journalistiek in Amster-
dam, na mijn studie cultuurwetenschap-
pen in Maastricht en uitgeverijwerk. Bert 
kende natuurlijk mijn vader en mijn opa. 

‘Als docent was hij trots op mij, stuurde 
een mailtje na een groot verhaal. Voor 
Bert konden stijlexperimenten niet gek 

In Appel & Boom vertellen zelf 
schrijvende (klein)kinderen van 
Volksknarren over de invloed 
van hun (groot)ouder op hui-
selijk leven en beroepskeuze. 
Dankzij Suzanne Baart hervon-
den we kleinkinderen Eva (30) 
en Arnold (25) de Valk, wier 
vader, jazzjournalist Jeroen, we 
al hadden geïnterviewd als zoon 
van Wim (86). Wim werkte van 
1959-1989 bij de Volkskrant, 
vooral als sociaal-economisch 
redacteur.

Wim de Valk, Arnold en Eva.           Foto Jacques de Jong

Zie verder pagina 3
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Oorlogstaal is weer in zwang. Begrij-
pelijk met al dat moorden en schieten 

om ons heen. Je zou er de kranten vrij van 
willen houden. Maar helaas. Het begon me 
op te vallen dat er ook in berichten over 
gebeurtenissen ver van het front nogal wat 
krijgsgeluiden te horen waren. Meer dan in 
de perioden van vrede die we óók gekend 
hebben? Het leek er wel op. 

In een stuk over het geschil tussen de 
PvdA en de VVD in verband met de gaswinning in Groningen 
las ik: ‘Op de achtergrond speelde een harde strijd om de be-
groting.’ Boven een interview met Alexander Pechtold stond: 
‘D66 verovert stad en land.’ In Limburg hadden vervoerders 

een ‘niet-aanvalsverdrag’ gesloten. 
Het Parool wees ons met het jongensachtige ‘Pief, paf, poef’ 

op een verhaal over de spaghettiwestern. Onder uitgevers was 
volgens een bekende columnist een ‘slachting’ gaande en van 
de ouwe Rembrandt hadden ze godbetert een ‘blockbuster’ 
gemaakt – een woord waarvan niemand de gewelddadige 
oorsprong meer kent. 
Het was een spervuur van metaforen als ‘strijd’, ‘aanvallen’, 

‘aartsvijanden’, ‘vernietigen’, ‘bloedbad’,  
‘explosief’, ‘exploderen’ en nog veel meer 
maar ik kan nog niet zeggen of de oorlogs-
beeldspraak aan een ‘opmars’ is begonnen.

Het was wel veel. Te veel. 
Oorlogsmetaforen symboliseren de strijd-
geest die het westerse denken zo onrustig 
maakt – en agressief. Maar maken ze je ver-
haal ook sterker? Ik denk van niet. 

Het is overwegend nogal machteloze beeld-
spraak die je leest, en machteloze beeldspraak is slecht schrij-
ven. Slecht schrijven schiet zijn doel voorbij, goed schrijven 
raakt je.

Willem Kuipers

genoeg zijn. Ik moest hem erop wijzen dat 
je zulke stukken nergens meer verkocht 
kreeg.

‘In zijn hoedanigheid van jazzjournalist 
heeft Bert Jeroen de journalistiek in ge-
holpen.’

Hoe gaan jullie onderling met elkaar 
om als journalist?

Eva: ‘Lees je mijn stukjes weleens, 
Arnold?’ ‘Ja! Ik heb je boek ook nog gele-
zen. Eva heeft me nog stage-opties toege-
twitterd. We zitten in elkaars netwerk. Ik 
heb ook LinkedIn. Mijn eigen stukken zet 
ik meestal op Facebook.’ Eva: ‘Waar ik die 
dan weer lees. Terwijl ik graag ingewik-
kelde dingen duidelijk uitleg, meer in het 
straatje van opa.’ Arnold: ‘De reacties van 
docenten gaan bijna altijd alleen over de 
inhoud: had je daar niet op door kunnen 
vragen? Op de site van Eempodium kan 
ik lekker mijn gang gaan. Ik zou ook niet 
voor de NRC willen schrijven. Eerder voor 
het AD.´

Kennen jullie van Wim ook dat hij met 
uitgestreken smoel de meest verschrik-
kelijke dingen kan zeggen?

Eva: ‘Gruwelijk! Stak ik tijdens het eten 
mijn mes in mijn mond, kwam hij met 
het verhaal van een jongetje dat tijdens het 
biefstuk eten z´n tong afsneed, die hij ver-
volgens opat omdat hij dacht dat het die 
biefstuk was. Moest ik naar het raam ko-
men: daar in die flat aan de overkant, daar 
woont hij. Evengoed de liefst denkbare 
opa!’

Arnold: ‘Bij opa en papa mocht je zelf de 
ingrediënten aandragen. Daarna verzon-
nen zij het verhaal.’

Hoe gaan jullie 
deze opa -papa-
erfenis voort zetten?

Arnold: ‘Lastig, 
omdat we niet we-
ten hoe de journalis-
tiek eruit gaat zien. 
Langere computer-
verhalen worden nu 
weer populairder, 
terwijl men lang 
dacht dat internet 
alleen korte teksten 
verdraagt.’

Eva: ‘Ik heb ge-
noeg opdrachten. 
Maar op de krant 
hoor je alleen som-
berverhalen. Behal-
ve in de journalistiek zal ik mijn nieuws-
gierigheid ook kwijt moeten in andere rol-
len: gespreksleider, lezingen geven.’

Arnold: ‘De behoefte aan goede jour-
nalistiek zal blijven. We vinden nieuwe 
vormen uit. Zo hoop ik straks geld te ver-
dienen aan de nieuwe website van Eempo-
dium. Dus niet alleen met mijn pen. Ik heb 
ook bestuurlijke ervaring.’

Eva: ‘Oudere journalisten hebben er 
starre ideeën over. Een evenementen-
bureau dat voor de krant iets organiseert 
waar ik gespreksleider zal zijn, stuit op 
een muur van verzet bij de redactie om 
betrokken te raken. Voor mij is dat een 
logische uitbreiding van het merk NRC, 
evenementen presenteren.’

Arnold: ‘Volgens mij is er al wel meer 
samenwerking tussen promotie, pr en 
hoofdredactie.’

Beluister ik een echte generatiekloof?
Eva: ‘Dit is echt multitasken. Mijn week 

ziet er soms gek uit. Leuk hoor!’ Arnold: 
‘Wij zijn generatie Y, ná de generatie X, 
die begin jaren tachtig in een diepe crisis 
zat. Ik ben van de informatiegeneratie: 
tv, internet. Veel sneller dan onze ouders 
kunnen bijbenen. Volgens mij ben jij, Eva, 
nog een X. Of misschien net een Y?’

Dus jij ervaart een generatieverschil 
met je vijf jaar oudere zus?

Arnold: ‘---’ Eva: ‘Zeker! Ik ben gro-
tendeels zonder internet opgegroeid. Hij 
mét. Je hebt toch een andere jeugd, met of 
zonder internet. Maar wat we delen met de 
vorige generaties, is de klassieke journa-
listieke scholing: hoor-wederhoor, in een 
half uur een nieuwsbericht er vlekkeloos 
uit rammen, een kop uitlijnen – wat voor 
de krant weer heel anders moet dan voor 
de site. En opa vind het zó leuk met ons 
daarover te praten! Maar dat is dan wel 
heel erg ‘opa vertelt’, hoor’. 

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Pief Paf Poef
Willem Kuipers heeft een antenne voor veranderin-
gen in het taalgebruik. Beter, slechter, in elk geval 
anders. In deze rubriek signaleert hij verschuivin-
gen in het taalgebruik bij de media.

Wim de Valk krijgt bij zijn afscheid (1989) een tekening van 
Jos Col lignon. Links Suzanne Baart.         Foto Wim Ruigrok
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Schrijven over hetgeen zich aandient
Om te beginnen ben ik nog niet met 

pensioen. Pas in 2016 bereik ik - ijs 
en weder dienende -de leeftijd van 65 
jaar. Toen ik in 2010 - vrijwillig - bij de 
krant vertrok, kon ik gebruikmaken van 
een vertrekregeling waarmee Persgroep-
directeur Chr. van Thillo de redactie in 
één keer tot de door hem gewenste om-
vang wilde afslanken. Verzekerd van een 
lager, maar nog altijd redelijk inkomen, 
kon ik het mij permitteren de dingen te 
gaan doen die ik interessant vind, zonder 
mij te hoeven afvragen of het wel genoeg 
oplevert. 

Vorig jaar verscheen bij AtlasContact 
mijn eerste boek, ‘Je moet hier zijn 
geweest’, over Nederlands eerste kunste-
naarskolonie, tevens mijn geboorteplaats: 
Oosterbeek. De meeste mensen kennen 
het dorp alleen van de Slag om Arnhem. 
Maar weinigen weten dat Oosterbeek 
ook de bakermat was van de beroemde 

Haagse School. Het is een boek voor 
een klein publiek, maar ik heb er veel 
positieve reacties op gekregen – en vijf 
sterren van de Volkskrant. 

Inmiddels werk ik aan een tweede boek. 
Ook dat speelt zich af in de negentiende 
eeuw, ditmaal in Zuid-Amerika, een 
werelddeel dat al lang mijn belangstelling 

heeft. De werktitel is ‘De koningin van Pa-
raguay’. Centraal staan Francisco Solano 
Lopez, de ‘Napoleon van Zuid-Amerika’, 
en zijn Ierse maîtresse. Beiden speelden 
een hoofdrol in de Paraguay oorlog. Daar 
hebben de meeste mensen in Europa 
nog nooit van gehoord, maar het was het 
bloedigste conflict ooit op Amerikaanse 
bodem uitgevochten.  

Daarnaast lever ik met onregelmatige 
tussenpozen een bijdrage aan het Histo-
risch Nieuwsblad. Ik heb geen specialisme 
en schrijf over wat zich aandient. Mijn 
eerste verhaal ging over Samuel Sarphati, 
het laatste over de oorsprong van de 
Eerste Kamer. 

Alles bij elkaar heb ik er een dagtaak 
aan, met dat verschil dat ik nu ’s och-
tends ook kan besluiten helemaal niets te 
doen. 

Willem de Bruin

Kees Fens-lezing met twee nieuwe boekjes
Bij de eerste Kees Fens-lezing van 18 fe-
bruari in De Rode Hoed te Amsterdam, 
zijn twee boekjes verschenen over deze  
letterkundige, die tussen 1968 en 2008 
recensies en essays schreef voor de Volks-
krant. Het initiatief voor de lezing ligt bij 
de onlangs opgerichte Kees Fens stich-
ting.

Een van de boekjes bevat de tekst van 
de dichter Wiel Kusters, emeritus hoogleraar 
algemene en Nederlandse letterkunde, die 
deze tijdens de eerste lezing uitsprak. Onder 
de titel Grote God gaat hij in op voor Kees 
Fens belangrijke noties als tijd en eeuwigheid 
en belicht hij, mede aan de hand van Vestdijks 
De toekomst der religie, de aard van Fens’ (mo-
derne) traditionalisme.

Het andere boekje, Het vers wint, bevat 
Fens’ allereerste en allerlaatste recensie 
voor de Volkskrant. De eerste, van 1 maart 

1969, was gewijd aan In 
de Tuinen van Bomarzo 
van Hella S. Haasse, een 
bespreking die van beslis-
sende invloed was op de 
status van dit boek - wie 
het boek op de literatuurlijst 
had, kon niet zonder - en de 
laatste, geschreven in de 
week dat hij overleed (juni 
2008), was gewijd aan de 
gedichten van Francesco 
Petrarca, de dichter die 
voor Fens de grootste was. 
De recensies van Fens in 
de Volkskrant ontwikkel-
den zich op den duur tot 
beschouwingen die een 
leesfeest waren voor iedereen geïnteres-
seerd in literatuur van alle tijden, aldus de 
tekst van uitgeverij Huis Clos. 

Ook is in dit boekje op-
genomen de tekst van 
kunstredacteur Erik van 
den Berg die een kijkje 
biedt op de relatie van Kees 
Fens met de Volkskrant.

‘Twee doortimmerde 
stukken op één dag – het 
tempo waarin Kees Fens 
de Volkskrant de komen-
de jaren zou bedienen, 
lag meteen al vast. Vier 
decennia lang was Fens 
alomtegenwoordig in de 
krant. Vaak met drie of 
vier beschouwingen per 
week, over de stilte van 
het kartuizer klooster en 

de ‘voorbeeldige mislukking’ Cyril Con-
nolly, evengoed als over de taal van Johan 
Cruijff of de cultuur van de haringkar.’

 Volgens Erik van den Berg schreef Kees 
Fens zijn mooiste zinnen over wat hem 
het dierbaarst was, zoals de sonnetten van 
de 14de-eeuwse dichter Francesco Petrar-
ca. Hij schreef erover in de Volkskrant van 
22 oktober 1979 – een van zijn befaamde 
‘maandagstukken’. 

‘De droeve apotheose volgde op 20 
juni 2008, de dag van zijn teraardebestel-
ling op de Nieuwe Ooster. In zijn kamer 
in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis had 
Kees nog kans gezien een bespreking af 
te ronden van Petrarca’s Liedboek, in de 
vertaling van Peter Verstegen. Kort voor 
het onvoorziene einde belde hij uit zijn 
ziekenhuiskamer, opgetogen: ‘Het is áf, 
kom je het halen?’      

       JqJ

Luttel bedrag
In het zicht van het tienjarig bestaan van 
de Volksknar wordt het hoog tijd 
je te laten weten hoe ik voor een 
luttel bedrag iedere keer weer 
geniet van een nieuwe aflevering. 
De opening van nummer 260, met 
de impressie van Marjan Hoenson-
Morselt, herinnerde mij eraan, 
dat zij van 1962 tot 1964 ook 
de opleiding van het Katholiek Instituut 
voor de Journalistiek in Nijmegen volgde. 
Ze werkte toen nog voor de Twentsche 
Courant. 
De beide bijdragen over de verwarring 

tussen spreek- en journalistieke schrijftaal 
is mij uit het hart gegrepen. Mijn drie 
dagbladen lijden aan het gesignaleerde 
euvel.

O ja, Bob Bertina: wat las ik hem 
graag als de auteur van ‘Op de 
korte golf’, met ‘onze man in Linne’ 
en allerlei toespelingen op mijn 
leermeester Henk Prakke (‘ijzeren 
Hein’) in Meppen (Zweeloo). 
Bertina kende hem uit de jury voor 
de ANWB-Persprijs. 

Alle goeds en hartelijke groeten. 

MALDEN   Joan Hemels
schrijver van ‘De Emancipatie van een 

dagblad: Geschiedenis van de Volkskrant’ 

Kees Fens op het omslag van 
‘Het vers wint’, getekend door 
Waldemar Post.


