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Hel van Waarland in goede sfeer

Met toegangspasje en computer

Achtentwintig deelnemers telde de Hel van Waarland die 13 juni 
traditioneel werd verrreden door Volkskrant-fietsers, vrienden, 
collega’s en familie van John Volkers. Onder de debutanten be-
vonden zich Gijs Scholten van Aschat (Ventoux, the Movie), Bas 
van der Ham (KRO of RKK) en Annemiek Jansen (de Volkskrant). 
Tot de koffie in Anna Paulowna ging het voortvarend. Goede 

sfeer. Philippe Remarque was veel voorin te vinden. De sprint 
naar Anna Paulowna werd gewonnen door Lisette van der Geest. 
Alles ging goed tot Den Oever waar Altan Crielaard van Trouw 
(staand met grijs jack en helm)  ten val kwam. Met een gebles-
seerde schouder moest hij naar het ziekenhuis. 
Zie het verslag op pagina 5.

Ik besteed mijn pensioendagen op de-
zelfde wijze als destijds mijn werktijden: 
als historicus én als journalist.

De werktuigen voor de geschiedschrij-
ving zijn bescheiden: een computer en 
enkele toegangspassen, bijvoorbeeld voor 
de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. 
Op deze wijze heb ik een boek kunnen 
voltooien, dat het eindresultaat moest 
worden van een collectief en Europees 
onderzoek naar de rol van de christe-
lijke kerken in Europa tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De Nederlandse uitgave 
is onder de titel God in de oorlog. De rol 

van de Kerk in Europa, 1939-1945 vorige 
maand verschenen bij uitgeverij Balans in 
Amsterdam. De Engelse editie komt uit bij 
Bloomsbury in Londen.

Tien keer per jaar vergadert de Restitu-
tie-Commissie. Dit is een gezelschap van 
juristen plus een kunsthistoricus en een 
historicus - mijn positie -  die de minister 
van OC&W moeten adviseren over terug-
gave van kunstwerken, die in de Tweede 

Wereldoorlog geroofd zijn; vooral, maar 
niet uitsluitend uit Joods bezit. De laatste 
tijd zijn daar de bindende adviezen bij-
gekomen over kunst in musea, waarvan 
de herkomst in of na de oorlog vragen 
oproept. Het is een werk dat veel precisie 
vraagt; historische precisie maar ook juri-
disch zuivere redeneringen.

Journalistieke nieuwsgierigheid is een 
onweerstaanbare eigenschap voor wie 
het vak ooit heeft gekozen. Ik lees de 
Volkskrant alsof ik mij er zo nodig nog 
steeds mee moet bemoeien, gelijk in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw. Dan constateer ik dat de redactie 
– zoals vroeger –  met haar tijd opnieuw 
weet mee te gaan. Dat bijvoorbeeld de 
wetenschapsredactie, ooit begonnen met 
één redacteur, in de hedendaagse krant 
een sterke factor is geworden, maar 
dat voor de alfawetenschappen en de 
godsdiensten er nog wel wat kan worden 
geïnvesteerd in inventiviteit en  – niet te 
vergeten – zakelijkheid.

Jan Bank

ONDER DE MENsEN is een serie 
over de manier waarop Volks-
krant-pensionado’s zich nog 

maatschappelijk nuttig maken. Niet 
achter de geraniums, maar buiten, on-
der de mensen. Deze keer Jan Bank, 
ooit tv-criticus en onderwijsredacteur, 
nu emeritus hoogleraar.
Redactie: Adriaan de Boer.
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Aaf Brandt Corstius over haar afstandelijke vader Hugo:

Weinig empathisch, maar nooit echt kwaad

Hugo heeft jouw veertigste ver-
jaardag niet meer meegemaakt.

‘Nee, da’s waar.’

of was hij geen cijferfreak?
‘Juist wel. Hij was veertig jaar ouder dan 

ik. Dat was aanleiding geweest tot bespie-
gelingen: jij veertig, ik nu tachtig. Het was 
een goed veertigjarigenfeest, het had hem 
plezier gedaan.’

Life begins at forty, klopt dat?
‘Voor mij werd het na mijn dertigste al 

leuk. Daarvoor was het een beetje mmm… 
Met 31 jaar kwam ik m’n huidige vriend 
tegen, daarna de kinderen, nu is het bezig. 
Ik ben tevreden.’

Je schreef een boek over je dertigste.
‘Het jaar dat ik dertig werd. Loopt nog 

steeds. Een boek met een leeftijd erin is 
misschien wel een handige niche. Mijn 
uitgever wilde iets met veertig. Daar denk 
ik over na.’

Je hebt je moeder nooit gekend… 
‘Toch wel, ik was zes toen ze overleed. 

Onfortuinlijke leeftijd. Toen 
mijn vader vorig jaar over-
leed, was het - klinkt cru - toch 
meer de natuurlijke loop.’

Hoe is hij dood gegaan?
‘Heel naar: hij is heel snel 

heel dement geworden.’

Als oudste van drie zul je 
na je moeders dood verant-
woordelijkheid hebben ge-
voeld voor je zusje en broer-
tje.

‘Ja. Mijn vader besprak met 
mij dingen, over mijn broer 
en zus, hoewel ik maar één 
jaar scheel met Merel, nu juf 
in Amerika, en drie met Jelle.’

Verder ben je je hele leven 
ingebed gebleven in een 
journalistiek milieu. Hoe-
wel, beschouw je je vader 
als journalist?

‘Eigenlijk niet. Hij was een 
pure columnist, noemde zich 
ook geen journalist. Net als 
ik, al doe ik nog wel eens een 
interview. Zijn vaste baan was 
taalwetenschap, later op de 
Universiteit van Amsterdam.’

Maar toch, je eerste verloofde, Arnon 
grünberg, zat ook op dat grensvlak van 
schrijven en journalistiek…

‘Mijn huidige, Gijs Groenteman, ook. 
Hij schrijft vooral grote interviews voor 
Het Parool. En inderdaad, schoonmoeder 
Hanneke en broer Jelle zijn ook journalist. 
We zijn een schrijvende familie.’

Beschrijf eens de invloed 
van de schrijvende Hugo 
op jou?

‘Heb ik veel over nage-
dacht. Niet zo groot. Wat ik 
wel leerde, zag, elke dag, 
was iemand die zonder ze-
nuwen of gedoe gewoon na 
het Journaal boven z’n stuk-
je ging schrijven. Dat kon 
hij snel. Dan was het klaar. Dat was het. 
Daar praatte hij verder niet over.

‘Behalve de WiBra-column om de dag 
schrijf ik, redelijk ongecompliceerd, stuk-
ken als de Sterrenrubriek, een column in 
Margriet, stukken in andere bladen. Dus 
elke dag is er wel een deadline. Ik ken de 
druk, maar door zijn voorbeeld jammer 
ik ook niet zo vaak: “O, wat moet ik nu 
schrijven”.’

Je moet wel creatief zijn.
‘Heel belangrijk. Dat zei m’n stiefdoch-

ter van veertien gisteren nog: “Bij jou is 
het onderwerp verzinnen het moeilijke, 
het schrijven zelf niet.” Ik: “Precies.” 
Want ja, de meeste onderwerpen heb je 
wel een keer gehad.’

Als een columnist over z’n poes begint, 
haak ik af.

‘Frits Abrahams waarschuwde me te-
voren voor de kat. Toch 
schreef hij er zelf ook over. 
Er zijn lezers die dat leuk 
vinden. Met kinderen dito: 
er zijn lezers die alléén de 
stukjes over kinderen lezen. 
You can’t please them all. Ik 
zit niet op Twitter enzo. Ik 
hoef niet per se in gesprek 
met lezers, al is het fijn als je 

eens iets hoort. Ik lees ook voor. Dan zie 
ik mensen in het echt. Ook leuk. 

‘Ik lees nu een boek over schandalen die 
mensen met Twitter hebben meegemaakt. 
Dan zie je hoe hard die wereld is. Zelf kijk 
ik een enkele keer, maar Gijs houdt het bij 
voor me.’

In Appel & Boom vertellen zelf schrij-
vende kinderen van een Volksknar 
over de invloed van die ouder op 
huiselijk leven en beroepskeuze. Aaf 
Brandt Corstius (40, Amsterdam) 
schrijft net als eertijds vader Hugo 
columns in de Volkskrant. Ze is, naar 
het zich laat aanzien, niet de minste, 
wel de laatste in deze Appel & Boom-
reeks, die dan ook hiermee ten einde 
is. Tenzij iemand zich nog geroepen 
voelt?

Hugo Brandt Corstius       foto Bert Nienhuis

Aaf Brandt Corstius

Zie verder pagina 3
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Wie van de drie mannen: Hugo, Arnon, 
gijs, heeft de grootste invloed op jouw 
werk?

‘Arnon niet. Dat is zo lang geleden. Die 
doet zo iets anders. Oké, ook journalis-
tiek. We staan bijna dagelijks samen in 
de Volkskrant, grappig. Gijs helpt me 
echt. Niet met schrijven, maar hij weet 
goed wat een onderwerp is. En ook wat 
níét een onderwerp is! Ik lees alleen leuke 
onderwerpen, hij al het nieuws. Hij sms’t 
me elke dag: even dit of dat lezen. Dat is 
superfijn. En hij is kritisch. Niet té, dan sla 
ik dicht. Ik zeg altijd: je bent mijn muze.

‘Mijn vader heeft me altijd gezegd: jij 
moet schrijver worden. Dat was echt zijn 
overtuiging. Zo heeft Merel zijn advies: jij 
moet juf worden, ook klakkeloos overge-
nomen. Wat voor beroep hij had bedacht 
voor mijn broer weet ik niet meer. Hij was 
wel tevreden. Wat ik vervelend vond: hij 
gaf nooit waardeoordelen. Niet positief, 
niet negatief. Ergens was dat ook fijn: je 
bent dan vrij.’

Misschien was het niet nodig bij jullie.
‘Nee! Misschien ontwikkelden we ons 

daardoor beter. Ga je meer voor jezelf 
denken. Dat zie ik nu pas. Vroeger vond 
ik het vervelend: ieders ouders staan te ap-
plaudisseren, ik kreeg nooit wat.’

Dat beeld is bij mij uit interviews blij-
ven hangen: weinig opvoeding gehad.

‘Ongeveer níét zelfs. Dat klopt. Maar 
heb ik het gemist? Martin Simek zei me 
er eens over: misschien is het een goede 
opvoedmethode: niet of weinig opvoeden. 
Ik doe zelf het omgekeerde bij mijn kin-
deren: ze prijzen. Dat maakt ze misschien 
verwend.’

Jouw generatie is ontzettend kindge-
richt.

‘Maar ik kan het niet níét doen. Het zit 
zo in me. Zoals mijn vader het niet wél 
kon doen. Ik zie dus wel wat in zijn me-
thode: niet de leukste, het heeft wel wat 
opgeleverd.’

Je hebt er geen trauma’s of frustraties 
aan overgehouden.

‘Nu niet meer. Ik heb het wel gehad: Je-
zus, geen moeder, aan m’n vader heb ik 
ook niet veel. Dat is niet vrolijk. Maar daar 
kun je na je dertigste beter over ophouden. 
Dan ben je gewoon een groot mens. Eens 
accepteer je hoe de ander is. Doorknokken 
heeft dan geen enkel nut. Het kostte me 
wel even daarachter te komen.’

ging Hugo met jou en Jelle verschillend 
om?

‘Omdat Jelle de jongste en enige jongen 

was, voelde mijn vader zich meer verbon-
den met hem. Mijn zus en ik waren hun 
eigen weg al gegaan. Jelle en m’n vader 
gingen elk jaar nog fietsen in Frankrijk. 
Jelle besprak ook meer zijn werk met mijn 
vader. Of het geholpen heeft, weet ik niet.’

Terwijl wat jij doet meer in Hugo’s lijn 
ligt.

‘Ja. Mijn vader waardeerde bij Jelle – ik 
trouwens ook – dat avontuurlijke.  In mij 
zit dat niet, ik ben beter in stukjes schrij-
ven. En voor tv moet je een bepaald ka-
rakter hebben.’

Jij was sidekick in DWDD.
‘Tijdje geleden alweer. Dat doe je een 

paar keer, dan weer niet; zo gaat dat met 
tv. Af en toe vragen ze me nog eens als ex-
pert. Denk ik: wel of niet? Ach, de mensen 
kopen dan wel meer boeken van je.’

Voel je je een beetje ingebed bij de 
Volkskrant?

‘Prettig erin te staan, belangrijke plek. 
De cultuur van die krant ken ik eigenlijk 
niet. Ik geloof wel dat het columnisten-
diner weer terugkomt, dat vind ik leuk. 
Dan zie je nog eens wat collega’s.’

Zo te horen ga jij ook nog wel eens in 
een beleidsfunctie.

‘Nou… Ik wou vroeger een tijdschrift 
runnen. Maar die hebben bijna geen be-
staansrecht meer. Zelf schrijven lijkt me 
dan toch leuker. Allebei kan ook. Ik zou 
dan een eigen webtijdschriftachtig iets 
gaan doen. Het kán, als je een goed com-
mercieel idee hebt.’

Je staat in WiBra tegenover Sylvia Wit-
teman.

‘Soms schrijven we per ongeluk over 
hetzelfde. Maakt niet uit. De lezer leest 
zoveel, die ziet het vast niet. En dan nog, 
we schrijven elk anders. Het is prettig af 
te wisselen met iemand die je zelf leuk 
vindt.’

Ik vind jullie iets meer een meisjesding, 
mag dat?

‘We schrijven over de lichtere onder-
werpen. Dat kunnen mannen ook hoor. 
Destijds bleek Ronald Giphart veel meer 
over z’n kinderen te schrijven dan vrou-

welijke collega’s. Maar tel het een keer. 
Ik ben inderdaad niet van de politieke on-
derwerpen. Onze opdracht is ook anders. 
Onze pagina is geen nieuwspagina. Er zijn 
inderdaad veel columnisten. Dat onder-
scheidt de krant wel van andere nieuws-
bronnen. Persoonlijke dingen zijn vaak 
interessant voor de lezer. Je hoeft ze ook 
niet allemaal te lezen.’

Hadden we Jan Blokker en Piet grijs 
nog maar.

‘Lekker fel! Hoewel Blokker hartstikke 
aardig was. Veel minder fel dan mijn va-
der. Als ik zomaar iemand noemde tegen 
mijn vader, zei hij: “O, daar heb ik ruzie 
mee gehad.” Dat was altijd spel. Hij was 
nooit echt kwaad, nooit beledigd ook. Hij 
had niet zoveel empathisch vermogen, 
dus begreep niet dat mensen beledigd, ge-
kwetst, gekrenkt konden zijn. Dat snapte 
hij echt niet. Hij zag het als schrijven, lol 
maken. Hij was daarin minder serieus dan 
een W.F. Hermans. Was wel meedogen-
loos. We hebben nog een grote cartoon 
waarin hij en Hermans pennen naar elkaar 
gooien, Mulisch ertussenin.’ 

Had Hugo commentaar op jouw onder-
werpkeuzes?

‘Eetboeken vond hij leuk, maar dat is 
ook alweer vijftien jaar geleden. Tv vond 
hij stom. Dat wilde hij zelf ook nooit. Ra-
dio vond hij wel leuk. Stotteren bij Welin-
gelichte kringen, meer dan thuis trouwens. 
Hij vond het leuk als ik over mijn kinde-
ren schreef. Vernam hij daar ook eens wat 
over. Maar op zich vond hij het ongeloof-
lijk: dat ik mijn privéleven liet lezen aan 
vreemden. Zei ik: ik schrijf toch niet alles op!’

op wat van je vader ben je het meest 
trots?

‘Toch dat hij na het overlijden van mijn 
moeder, wat zo verschrikkelijk was, ge-
woon is doorgegaan met ons. Is blijven 
schrijven, in plaats van alleen nog op de 
universiteit werken. Enorm productief ge-
bleven. Bizar, hoe hem dat gelukt is. Ik 
heb hem wel gezegd: wees maar blij dat 
wij niet allemaal aan de drugs zijn gegaan.’

Heeft Hugo zich tegenover de kleinkin-
deren anders gedragen dan tegenover 
jullie? Heeft hij wat ingehaald?

‘Daar had hij helaas maar weinig tijd 
voor. Hij heeft ze vier en drie jaar meege-
maakt. Maar was ontzettend lief als opa. 
Zij vonden hem heel leuk. Hij werd toen 
al dement, veranderde van karakter. Ik 
wist het nog niet eens, maar vond hem zó 
zachtaardig! Hij wilde onze kinderen veel 
zien, naar ze toe. Vooral telkens voordat 
hij naar Parijs ging, waar hij ook woonde. 
“Tjonge pap, wat ben je ineens gezellig”, 
zei ik dan verbaasd.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Jelle Brandt Corstius
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De negende Hel van Waarland op 
13 juni was een heftige, niet alleen 
vanwege storm en regen, maar ook 
vanwege een ongelukkige val van 
Antal Crie laard, chef Verslaggeverij 
van Trouw, op het havenplein in Den 
Oever. John Volkers doet verslag.

HET WAS een ongelooflijk stom on-
geval. Er lag bij de haven van Den 
Oever een staalkabel op straat, ge-

trokken vanuit een kotter en strakge legd 
over honderd meter, in de lengte richting. 
Vijfentwintig renners wipten over het ding 
heen, nummer 26 Ferry Haan kletterde 
tegen de grond, nummer 27 John Volkers 
wist de schuivende renner te ontwijken. 
Nummer 28 (van 28) Antal Crielaard 
wilde de gevallen renner te hulp schieten 
maar hij stuiterde over de kabel, zijn fiets 
bleef hangen, hij donderde over zijn stuur 

heen en lag met een van pijn vertrokken 
gezicht op de grond.

Gelukkig beschermde de helm zijn 
hoofd. Zijn rechterarm kon hij niet optil-
len. Hij wilde alleen maar op straat blijven 
liggen.

De ambulance kwam na twintig minuten, 
de politie was er vijf minuten eerder. An-
tal kreeg bijstand van vier renners (Henk 
Kardinaal, Pete Thomas, Marc Hanou 
en John Volkers) en van de bemanning 
van onze bezemwagen (Thom Vol kers en 
Laura Hemmer). 

De verplegers ontdekten vrij snel dat het 
AC-gewricht eruit was gepopt, dat is het 
stukje opstaand bot bij de overgang van 
sleutelbeen naar schouderkap. Die diag-
nose werd bevestigd in het ziekenhuis te 
Hoorn. (Op de foto zagen we later een 
vette breuk trouwens.)

Wij konden onze rit door Noord-Holland 
voortzetten, maar we waren zeer opge-
lucht toen de gevallen held terugkeerde in 
Waarland. Hij droeg zijn arm in een mitel-
la en had een leuke groene broek gekregen 
van het Westfries Gasthuis. Het herstel van 
Den Criel zal even duren. ‘Maar volgend 
jaar ben ik er weer bij’, sprak de pechvo-
gel. Van onze kant zijn hem natuurlijk alle 
vormen van beterschap toegewenst.

Het was de tweede echte valpartij in ne-
gen jaar Hel. Het kan beroerder, maar dit 
heeft me toch wel doen schrikken, net als 
de valpartij in 2013. 

In het peloton was van die schrik niet 
heel veel te merken. Bij de uitsmijters in 
Medemblik hoorden we dat de lange rit in 
lijn was gewonnen door Lisette van der 
geest, voor Volks krant-collega’s Pieter 
Sabel en Tom Zaun brecher. 

Volgend jaar rijden we editie 10. We 
hopen dan op beter weer.

Puntenel

Ik LEES graag websites. Maar ook 
kranten en boeken. Soms vraag 
ik me af wat ik het liefste doe. En 

waarom.

Het boek is me dierbaar omdat het me 
veel geeft buiten het hic et nunc. Een voorbeeld is dezer dagen 
Die Schwarze Macht van Christoph Reuter. Per bladzijde haal 
ik uit dit boek meer over IS dan dagelijks uit mijn drie kranten 
– of het Journaal.  

Websites zijn voor mij betrekkelijk nieuw. Pas toen ik er 
zelf een had, drong tot me door wat een wonderlijke dingen 
het zijn.

Ik maak vaak de vergelijking met de boekdrukkunst, een 
revolutie van ongekende omvang. Vijfhonderd jaar lang was 
het boek drager van de beschaving. Voortaan moeten websites 
het doen. 

De informatietechnologie heeft onze 
communicatie voorgoed veranderd. 
Voor het eerst zijn beeld, bewegend 
beeld, geluid en taal in één medium 
verenigd, een Gesamtkunstwerk waar-
van we de schoonheid niet begrijpen en 
daarom maar doorsukkelen op de trek-
schuit van papier die de krant geworden 
is.

En toch, en toch… 
Nog steeds geeft de krant me wat geen 

ander medium me kan geven: continuïteit, selectie, niveau – 
een afbeelding van de wereld die haar tot de mijne maakt. 

Veel is afhankelijk van de verslaggever, de goede verslagge-
ver die een schrijver is. Samen met kritische eindredacteuren 
en inventieve opmakers houden zij de papieren krant over-
eind.

Je kunt daar als hoofdredacteur van alles en nog wat aan 
toevoegen, veel te veel overbekende Nederlanders bijvoor-
beeld, maar in het licht van het digitale web dat ons heeft 
ingesponnen, is dat bijzaak.

Willem Kuipers

Ha fietsers in en uit de Hel, deze editie 
heeft de helm mijn hoofd gered. De 
breuk van twintig centimeter in die helm 
had ik niet graag in mijn schedel gehad. 
Eigenlijk kwam thuis pas de schok, hoe 
de val over de idiote staalkabel ook had 
kunnen aflopen.

Het is geen fijne gedachte dat mijn val-
letje een noodlottig ingrediënt is geweest 
in de duikelpartij van Antal Crielaard. Ik 
zag en hoorde vooral hoe hard hij over 
die klote kabel op de grond smakte. Ik 
kan alleen maar hopen dat zijn sleutel-
been goed herstelt.

Afijn, niemand heeft gezegd dat de 
Hel een tochtje is zonder risico’s, maar 
een bewijs dat een ongeluk in een klein 
hoekje (klein haventje) zit, is het wel.

Op de bewuste kabel na, wens ik de 
tiende editie volgend jaar alle ingrediën-
ten toe van de negende. Dat John Volkers 
zijn landgoed jaarlijks openstelt voor zo’n 
prachtige tocht, is heel bijzonder. 

Ferry Haan

Ferry Haan

stom ongeval
in de Hel

John Volkers

‘De helm was
mijn redding’
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Jan Paul Bresser tijdens een knarrenborrel in 2013 in gesprek met Marjan Hoenson, 
op de achtergrond Peter van den Berg en Martin Schouten.               Foto Jacques de Jong

In memoriam Jan Paul Bresser
Jan Paul Bresser was twaalf jaar 

chef Kunst bij de Volkskrant, tus-

sen 1969 en 1981. Afgelopen zon-

dag overleed hij, 74 jaar oud aan 

een hersenziekte. 

Zijn afscheid is zondag om 12 uur 

in de Koninklijke schouwewburg te 

Den Haag. Op deze en de volgende 

pagina kijken Hans Heg, Willem 
Kuipers en Frans van Schoon-
derwalt terug op het leven van 

hun collega. 

Hans Heg doet kond van zijn bele-

venissen op de kunstredactie onder 

Jan Paul Bresser. Willem Kuipers 

herdenkt een zachtaardige chef en 

Frans van schoonderwalt beschrijft 

Bressers debuut als journalist en 

als dichter in de beginjaren bij het 

Eindhovens Dagblad.

TOEN Ik in januari 1971 als 
muziekredacteur begon bij de 
Volkskrant, trof ik op de kunst-

redactie een gemengd gezelschap aan. 
Jong en oud. Sommigen nog van de 
oude (katholieke) stempel, anderen – 
zoals ondergetekende – vrij van enige 
religieuze belasting en bereid alles op 
het spel te zetten om de krant ook op 
het terrein van de kunsten op te stoten 
in de vaart der volkeren. 

Ad odijk (erudiet, minzaam en be-
scheiden) probeerde als chef kunst de 
boel bij elkaar te houden. En dat lukte 
hem aardig. Bob Bertina bestierde 
vanuit zijn eigen hoekje de filmru-
briek. Lidy van Marissing klom op de 
barricaden om met behulp van haar 
experimentele vakbroeders de geves-
tigde literaire bolwerken te bestrijden. 
Lambert Tegenbosch zette zich daar-
entegen juist weer af tegen de vernieu-
wingen in de beeldende kunst.

 De oude gab(riel) Smit leverde zijn 

kopij nog aan op handgeschreven vel-
letjes, die op het secretariaat werden 
uitgetypt zodat ook anderen het kon-
den lezen.

Te midden van dit gezelschap trof 
ik een ontzettend aardige, spontane 
en goedlachse jongeman aan. Hij was 
toen 30. Zijn enthousiasme werkte 
aanstekelijk en zijn liefde voor de 
theatersector leek onbegrensd. Vooral 
als vernieuwingen aan de orde waren 
(zoals bij Het Werkteater) of als het 
politieke engagement voorop stond, 
als bij Proloog. Na zijn tijd bij het 
Eindhovens Dagblad wilde hij er bij 
de Volkskrant volop tegen aan. Daar-
bij gesteund door zijn ‘mentor’ op dit 
terrein: Daniel de Lange. Voor mij als 
freelancer, afkomstig van de NRC, het 
Algemeen Handelsblad en ook nog 
even de fusiekrant NRC Handelsblad, 
was het een nieuw universum. Met 
Jan Paul Bresser als grote inspirator. 
Hij bouwde voort op de Actie Tomaat, 
ik op de actie van De Notenkrakers.

Na de pensionering van Odijk, toen 
hij de nieuwe chef van de kunstre-
dactie werd (al wilde hij aanvanke-
lijk niets van die titel weten: hij was 
gewoon coördinator!) greep hij zijn 
kans. 

Ook bij de Volkskrant moest de (cul-
turele) verbeelding aan de macht. En 
verdomd: hij wist het nog voor elkaar 
te krijgen ook. Gesteund door het eer-
ste officiële lezersonderzoek en met 
steun in de rug van een nieuwe ad-
junct in de hoofdredactie (Jan Blok-
ker) kwam er eindelijk een wekelijks 
kunstkatern. Niet op vrijdagochtend, 
zoals je zou verwachten, nee heel be-
wust op donderdagochtend, zodat ‘we’ 
NRC Handelsblad enig gras voor de 
voeten konden wegmaaien. Een bril-
jant idee. En typisch Jan Paul Bresser: 
je moest lef tonen en het ultieme als 
doelstelling voor ogen houden.

Zie verder pagina 6

De verbeelding aan de macht
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Toen ik op 2 januari 1980 terugkeerde naar de Volkskrant, 
viel ik in handen van Jan Paul Bresser, de chef kunst, die 

Ad Odijk was opgevolgd. Mijn nieuwe chef moest mij wegwijs 
maken, want ik kende de Volkskrant nauwelijks meer. Ik had er 
van 1967 tot 1970 op de redactie Binnenland gewerkt en was 
daarna heel andere dingen gaan doen.

 
Onder Jan Paul zou ik over de literatuur gaan, een tak van de 

kunst waarmee Jan Paul veel affiniteit had, net als met theater, 
zeg maar met ‘het woord’. We deelden die liefde en dat kwam 
onze verstandhouding zeer ten goede.

Jan Paul was een geliefde chef omdat hij zelden iemand iets 
kwalijk nam, of tenminste wat hem niet beviel heel positief 
benaderde. kees Fens vond dat een zwaktebod. Ik ervoer dat 
anders, maar het is een feit dat ik – toen ik na Henk Huurdeman 
chef kunstredactie werd – de dingen minder zachtzinnig regelde 
dan Jan Paul. 

Zijn overstap naar de VARA was geen gelukkige. Bij Elsevier 
had hij het wel naar zijn zin. In die tijd kwamen we elkaar ook 
weer regelmatig tegen – vrienden in de republiek der letteren.

Ten slotte werd Jan Paul zelf schrijver!
Willem Kuipers

Zachtzinnige chef Kunst

DOOR deze uitbreiding konden 
er veel nieuwe medewerkers 
worden aangetrokken. Een 

glorieperiode voor de Volkskrant
Na enige tijd stapte hij, tot mijn ver-

bazing, over naar Elsevier. Daar, iets 
meer in de luwte, kon hij zijn literaire 
en journalistieke ambities beter com-
bineren en met elkaar in evenwicht 
houden. 

Toch zou daarna nog een heel ander 
hoofdstuk volgen, na zijn (officiële) 
pensionering. In 2002 verscheen bij 
Uitgeverij Balans zijn eerste boek met 
de toepasselijke titel Jaren van ver-
beelding. 

‘Dit boek is een weerslag van veertig 
jaar journalistiek’, meldde hij in een 
naschrift. ‘Ik ben op zoek gegaan naar 
enige samenhang over die veertig jaar, 
waarin ik als journalist en criticus het 
publieke domein van kunst en cultuur 
heb verkend.’

In 2011 volgde bij Ambo/Anthos 
Het verdriet van Eline. Waarover ik in 
recensies een paar treffende kantteke-
ningen tegenkwam. 

Zoals deze: ‘De gemiddelde leeftijd 

van een debuterend prozaschrijver is 
39. Jan Paul Bresser is 69. Hij heeft er 
al een arbeidzaam leven opzitten.’

Iemand anders signaleerde: ‘Am-
sterdam, goed vertegenwoordigd in 
de Nederlandse literatuur, is in het 
literaire debuut van Jan Paul Bresser 
verfrissend afwezig. Het decor van 
zijn verhalenbundel is Den Haag (…) 
specifieker nog het Hofstadkwartier.’ 

Even verderop het volgende citaat: 
‘Begrijpt u dat ik me zorgen maak 
over de nonchalance en de willekeur 
en de arrogantie waarmee ze op het 
ogenblik (tijdens Rutte I – HH) met de 
uurwerken van onze beschaving om-
springen? De wijzers hardhandig uit 
de klok willen trekken. Bibliotheken 
willen sluiten. Symfonieorkesten en 
toneelgezelschappen willen opheffen. 
En vioolbouwers op straat zetten.’

In zijn column van 9 december 2010 
in het Algemeen Dagblad was de oude, 
strijdbare Jan Paul helemaal terug.

Onder de kop ‘Goede morgen Hal-
be Zijlstra’ volgde een rechtstreekse 
aanval op de bewindsman: ‘Ik heb u 
niet gezien dinsdagavond in de ko-
ninklijke Schouwburg. Maar u had 
het moeten zien. U bent tenslotte niet 

voor niets staatssecretaris van Cultuur. 
U had Loes Luca en Peter Blok voor 
een volle zaal de sterren van de hemel 
zien spelen, in een voorstelling van 
DOEk! Het is een nieuw toneelstuk 
van Maria Goos en het is hilarisch. 
Maar het is meer: het is een zeden-
schets, een hedendaagse moraliteit.’ 
Net als Elckerlyc, indertijd. ‘Maar u 
heeft andere dingen aan uw hoofd. U 
moet sinds kort regeren. En u moet 
aan tafel bij Pauw & Witteman. Ik zag 
u met flair het theater en zijn publiek 
de les lezen. Zo niet de hele cultuur. 
Want veel moet weg en alles moet an-
ders. Maar ik keek door u heen. Ik zag 
een staatssecretaris die moest scoren. 
Ik zag een ijdele man die, met ruggen-
steun van de grimmige gedoogpartij, 
op een troon is gehesen. Plotseling 
aan de macht. Ineens koning. Met een 
hakbijl als scepter. En met een soms 
bijna stuitende arrogantie.’

Jan Paul, ik had je vijf jaar geleden 
moeten complimenteren met dit goed 
gerichte schotschrift. Ik kwam er al-
leen te laat achter, omdat ik het Alge-
meen Dagblad niet lees. Daarom als-
nog, post mortem, dit eerbetoon!

Hans Heg

Vervolg van pagina 5

Hans Heg
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Een dichter was 
in Eindhoven 
opgestaan

ik bouw wat wereld voor je uit
herken in de zandkleur van je huid
het dribbelspoor van kindervoeten
een knapenkoor zingt vogelgroeten

Een dichter was in Eindhoven opgestaan. 
Het was begin jaren zestig en een lange, slungelige 
jongeman uit Wassenaar trad als leerling-journalist 

toe tot het Eindhovens Dagblad. Ikzelf was net een paar 
maanden eerder aangenomen, op 5 augustus 1962 (een niet te 
vergeten datum want de sterfdag van Marilyn Monroe!).
Jan Paul Bresser was een paar jaar ouder dan ik, maar 
het leerlingschap schiep vrij snel een band. Ik behoorde 
tot de sportredactie, hij tot de éémans-kunstredactie van 
Jan van der Harten (later commissaris van de koningin 
in Brabant). Een logische plek voor Jan Paul die door de 
theaterwerkzaamheden van zijn vader van kinds af aan 
vertrouwd was met de kunstwereld, die hij eigenlijk nooit 
meer heeft losgelaten.

Al snel ontpopte hij zich als dichter in een Eindhovens 
klimaat dat tamelijk weldadig was voor jonge, ambitieuze 
kunstenaars. Van de weeromstuit volgde ik zijn voorbeeld! 
De getuigenissen liggen nu op zolder te verstoffen. 

Aan publicatiemogelijkheden was geen gebrek al 
kwam menig bundeltje of periodiekje niet verder dan de 
gemeentegrenzen. Ook het gemeentebestuur van Eindhoven 
liet zich van zijn beste kant zien: jaarlijks deelde het 
aanmoedigingsprijzen uit aan talentvolle jongeren.

In december 1963 viel Jan Paul in de prijzen, samen met 
zijn toenmalige vriendin Marijke Graus die eveneens actief 
was als dichter. Hun bundel Grote mensenkinderen werd 
beloond met een oorkonde en vijfhonderd gulden.

Jan Paul was ook een van de jongeren op de redactie van 

het Eindhovens Dagblad, die pleitten voor een speciale 
jeugdrubriek. In augustus 1963 verscheen de eerste 
aflevering, vitamine j(eugd), vier lange kolommen groot. 

Jan Paul zette meteen de toon:

jong zijn
ondanks kritiek
alle deuren open gooien
en alle talen durven spreken

Tot de redactie behoorden onder anderen José Toirkens 
(jong overleden NRC-redactrice) en Peter koelewijn 
die tijdens avonddiensten af en toe – op een bureau 

staande – zijn jongste hit uitprobeerde op de collega’s.
Het waren tijden waarin we de wereld veroverden, te 

beginnen met Eindhoven, waarin het café het verlengstuk van 
het redactielokaal werd en waarin Jan Paul zich moeiteloos 
aanpaste aan de Brabantse vrijheid-blijheid-mentaliteit. 
Met zijn brede armgebaren, zijn aanstekelijke lach en zijn 
humor kostte het hem weinig moeite de inburgeringscursus te 
doorstaan.

Het waren de tijden van de eerste joint – waarvoor we 
geen van tweeën gevoelig bleken waardoor het dus tevens 
de laatste joint was; de tijden van stiekum carnaval vieren 
op de ED-burelen op een zaterdagavond en na afloop de 
fles jenever van de hoofdredacteur aanlengen met water; de 
tijden ook van hard werken om dat vermaledijde voorvoegsel 
‘leerling’ kwijt te raken.

Het waren mooie tijden, maar ze gingen voorbij. En op een 
koude februaridag in 1969 stapte ik over naar de Volkskrant.

Een half jaartje later volgde Jan Paul.

Frans van Schoonderwalt


