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Meeste tijd zit in muziekmaken

Toen mijn vervroegde pensioengerech-
tigde periode aanbrak, dacht ik als vrijwil-
liger mijn toenmalige werk (programma-
maker radio) min of meer voort te kunnen 
zetten door voor de blindenbibliotheek 
boeken in te lezen. Ik heb het vijf jaar 
met veel plezier gedaan.

Een ander plan was het vertalen van 
een boek dat mij had aangegrepen en dat 
vrijwel niemand kende. Het was Die ver-
lorene Bibliothek van Walter Mehring, een 
Duitse, joodse schrijver, vriend van onder 
anderen Brecht en hij kende Rilke. In het 
Berlijn van de jaren twintig van de vorige 
eeuw was hij in intellectuele kringen een 
opvallende schrijver/dichter/journalist. 

Het boeiende van de man was dat hij, 
ternauwernood ontsnapt aan de nazi’s -  
vooral Goebbels had het op hem gemunt 
–  in Amerika de van zijn vader geërfde  
bibliotheek, die de Duitsers in Wenen had-
den vernietigd, helemaal vanuit zijn ge-
heugen opnieuw had opgebouwd. Ik had 
het geluk een enthousiaste uitgever te 
vinden. De verloren bibliotheek is tot mijn 
grote voldoening uitverkocht. Wel had ik 
na die vertaling abstinentieverschijnselen.

Vervolgens heb ik het maatschappelijk 
nut maar laten vallen. Ik lees nu vrijwel 
uitsluitend negentiende-eeuwse meester-
werken, geplukt van de site Gutenberg en 
geplaatst op mijn e-reader.

Maar mijn meeste tijd gaat zitten in 
muziekmaken: 50 procent klassiek (strijk-
kwartetten, pianokwintetten, strijktrio’s) 
en jazz (gipsy jazz, mainstream, dixie-
land).

Sinds een jaar ben ik de pianist van The 
Limehouse Jazz Band. We spelen tamelijk 
stijlzuiver arrangementen van muziek uit 
The Roaring Twenties, door de schrijver/
trombonist F.B. Hotz ook wel blanke jazz 
genoemd, en treden op in binnen- en 
buitenland.  Vorig jaar onder meer in 
Hamburg, Plön, Stuttgart, Luzern, Ascona, 
Londen en Parijs (Caveau de la Huchette). 
Voor de liefhebber (en als zodanig toch 
nog van enig maatschappelijk nut): we 
zitten op YouTube. En wie nog meer wil 
weten: er is ook een gelijknamige site.

Louis Houët

OnDER DE MEnSEn is een serie 
over de manier waarop Volks-

krant-pensionado’s zich nog maat-
schappelijk nuttig maken. niet achter 
de geraniums, maar buiten, onder de 
mensen. Deze keer Louis Houët, 
voorheen kunstredacteur. 
Redactie: Adriaan de Boer.

‘Wij blijven Amsterdamse krant’
Ronald Ockhuysen (49) kwam begin 
jaren tachtig naar de Volkskrant als 
toneelrecensent. Later werd hij medi-
aredacteur en filmrecensent. In 2008 
stapte hij over naar Het Parool, als 
chef Kunst & Media. Drie jaar later 
werd hij adjunct-hoofdredacteur en in 
april 2015 begon hij als hoofdredac-
teur. Maar nu zit de wind tegen.

Begin dit jaar werd Ronald Ockhuy-
sen benoemd tot hoofdredacteur 
van Het Parool, als opvolger van 

Barbara van Beukering. Enkele maanden 
later staat hij voor de ingrijpende klus om 
zestien van de 82 collega’s eruit te wer-
ken. Het gebeurt onder druk van De Pers-
groep. Blijkens een interview in De Pa-
roliebol had chef Persgroep Christian van 
Thillo al bij het aantreden van Ockhuysen 
‘enige zorg over de economische situatie’ 
van Het Parool.

‘Maar’, verzekert Ockhuysen in het-
zelfde interview, ‘er is tegelijk groot be-
wustzijn dat we een bijzondere positie 

innemen. Ze beschouwen ons, ondanks 
dat we klein zijn, als een belangrijke titel. 
We hoeven ons geen zorgen te maken dat 
er een idee leeft van Het Parool een kop-
krant te maken.’ Directeur/uitgever Frits 
Campagne had eerder laten weten het niet 
verstandig te vinden om Het Parool bij het 
AD en de regiokranten van De Persgroep 
onder te brengen. Hij zei ook: ‘Er is nieuw 
elan nodig. Ik denk dat we meer moeten 
gaan samenwerken.’ Ockhuysen verze-
kerde bij zijn aantreden nog dat er van re-
organisatie geen sprake zou zijn.

Ockhuysen heeft de overtuiging dat Het 
Parool een puur Amsterdamse krant zal 
blijven. ‘Maar we willen de blik wel meer 
naar buiten richten: we hebben onszelf 
te klein gemaakt. Dus niet een krant vol 
berichten met heel veel klein bier, maar 
vooral Amsterdamse kwesties vergelijken 
met soortgelijke zaken in andere wereld-
steden.’

Na het ontslag van zestien vaste redac-
teuren is nu zijn plan om, naast een kern-
redactie van specialisten, meer met gespe-

cialiseerde freelancers te werken. Dat zou 
de kwaliteit ten goede komen.

In de praktijk betekent dit vooralsnog 
dat de sportredactie wordt verkleind van 

Ronald Ockhuysen.       Foto Studio Rappard

Lees verder pagina 2
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Pieter Evelein tijdelijk adviseur in België
‘Er kwamen hier Belgische journa-

listen als stagiairs. Waarom zou 
ik niet naar België gaan?, dacht 

ik.’ Eindredacteur Pieter Evelein (53) 
heeft het voor elkaar: hij is twee maanden 
aan het werk bij het Belgische blad De 
Tijd, gespecialiseerd in financiën en eco-
nomie, deels onderdeel van De Persgroep, 
waartoe ook de Volkskrant behoort.

Hij gaat er op de redactie adviseren over 
het maken van de krant, in het bijzonder 
over koppen en intro’s. Anderzijds wil hij 
zien hoe De Tijd haar verschijning op in-
ternet aanpakt. ‘Ik heb van hen de indruk 
dat ze op internet veel verder zijn dan de 
Volkskrant, dat het daar meer vanzelfspre-
kend is.’

De Tijd is in België nog altijd een gezag-
hebbende krant. Het blad heeft 35 duizend 
abonnees. De krimp van de laatste jaren 
wordt gecompenseerd door de groei van 
abonnees op het internet.

Pieter heeft er zin in. ‘Ik houd van België 
en van de Belgen. Ze zijn er meer ontspan-
nen dan hier, lijkt me. En zij houden van 
wielrennen, ik ook, mijn fiets gaat mee.’ 

Hij is nog mooi op tijd voor de Tour de 
Cabooter, de jaarlijkse wielerronde van 
De Persgroep voor collega’s op 12 sep-
tember in West-Vlaanderen.

Hij krijgt volop medewerking van de 
krant. Corine de Vries van de hoofdre-
dactie opende voor Pieter de weg naar 
De Tijd. Zij kende hoofdredacteur Isabel 
Albers. Die bleek iemand te zoeken voor 
advies over koppen en intro’s. ‘Dus 1 plus 
1 werd 2’, constateerde Pieter tevreden na 
een nadere kennismaking met De Tijd.

Financieel lukt het ook. ‘Ik steek er zelf 
een maand vakantie in, De Tijd betaalt een 
maand en de Volkskrant draagt een week 
salaris bij.’

Zijn vervanging is geregeld, en bij terug-
keer wacht zijn huidige plek weer.

Jacques de Jong

Pieter Evelein.               Foto Jacques de Jong

AFFICHE SAIL
Als ‘follow up’ van Sail 2015 plaatsen we
op pagina 3 een foto van Wim Ruigrok, ge-
maakt op Sail 1985, dertig jaar geleden. 
Hij was er samen met Willem Ellenbroek 
heen geweest. Van deze foto liet de krant 
een affiche drukken. Daarvan werden er 
22 duizend verkocht. 
Wim Ruigrok: ‘Hoofdredacteur Jan Da-
men was er enthousiast over. Ik kreeg 
honderd gulden van hem.’

Jan Paul Bresser.

drie naar één man, de fotoredactie wordt 
gehalveerd tot twee personen, Economie 
gaat van drie naar twee verslaggevers. De 
agendaredactie krimpt van drie naar één. 
De redactie Buitenland wordt opgeheven 
en ondergebracht bij de eindredactie. Het 
secretariaat gaat van drie naar twee mede-
werkers. Drie van de vijf vaste opmakers 
raken hun baan kwijt. Aan zestigplussers 
is een vrijwillige vertrekregeling voor-

gelegd. ‘Op zijn Amerikaans ontvingen 
zestien collega’s een e-mailtje waarvan 
de strekking luidde dat er naar alle waar-
schijnlijkheid geen plaats meer voor hen 
is’, meldt de Paroliebol in haar speciale 
uitgave van augustus.

Voor 1 oktober moet de reorganisatie ge-
klaard zijn. Begin augustus erkende Ock-
huysen dat bij de herstructurering nog het 
overzicht ontbrak.

Bron: De Paroliebol van april en augustus 
2015.

Vervolg van pagina 1

Enkele maanden na zijn dood in juni is nu van Jan Paul Bresser verschenen de 
roman Sara@Berkenhart.nl. Het is zijn tweede fictieboek, na Het verdriet van 
Eline. Jan Paul was twaalf jaar chef Kunst bij de Volkskrant tussen 1969 en 1981. 

Daarvoor schreef hij als journalist altijd non-fictie,  ook in columns. Hij was ook pro-
grammamaker en kunstcriticus.

De eerste editie van Sara@Berkenhart.nl gaf hij in eigen beheer uit. Er is nu een 
handelseditie verschenen bij Ambo/Anthos, ‘om ook andere lezers in de gelegenheid te 
stellen kennis te maken met de bijzondere en humane ideeënwereld van de twee oudere 
hoofdpersonen, Jan Jacob Mooijman en de dichteres Sara Berkenhart’. Volgens de uit-
gever leeft de auteur voort in deze twee karakters.

Het boek vertelt hoe de hoofdpersoon via internet in correspondentie komt met een 
door hem bewonderde dichteres. Het verhaal spitst zich toe op de ontmoeting van de 
twee, nadat ze een jaar lang elkaar de mooiste brieven hadden gemaild.

JqJ

Posthume roman van Jan Paul Bresser
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SAIL 1985        Foto Wim Ruigrok

Als sluitstuk van de serie vakantiefoto’s in de vorige 
nummers van de Volksknar, hierbij twee nagekomen 
exemplaren. Hierboven Wim Phylipsen - voorheen cor-
respondent Rotterdam, chef Nieuwsdienst en correspon-
dent Noorden -  tijdens een boottrip met het Rode Kruis. 
Soms gaat hij ook met de Zonnebloem mee. Hiernaast 
Roald de Boer - ruim 21 jaar bij de krant als manusje-
van-alles, nu kunstenaar - in de bergen van Zuid-Tirol.

Groeten uit...
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‘Is uw vader lid van de KAB?’ Dit was precies de enige 
vraag die hoofdredacteur J. Lücker stelde toen ik toch 
wel zenuwachtig voor zijn imposante bureau in het 

Volkskrant-gebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal had plaats-
genomen. Ik vertelde dat mijn vader inderdaad lid 
was en wel van de afdeling voor landarbeiders St. 
Deusdedit, dat hij op het dorp waar we woonden 
penningmeester was en dat wij als jongens elke 
maand langs de andere leden fietsten om de contri-
butie in te zamelen. En die dubbeltjes en kwartjes 
gingen dan in een sigarenkistje van Karel 1.

De hoofdredacteur keek me met grote ogen aan, 
dacht even na en liep naar de deur. Daar stond mijn 
beoogde chef te wachten. ‘Mijnheer Van Vught, 
breng deze mijnheer naar de heer Damen. Hij gaat 
werken op de financiële redactie.’ Zo belandde ik 
dus bij de makers van pagina 2. De afdeling Docu-
mentatie waar de heer Van Vught de leiding had, 
moest op zoek naar een nieuwe kandidaat. Over sa-
laris werd op dat moment met geen woord gerept. 
 Het was dus allemaal puur toeval dat zich afspeelde in septem-
ber 1960. Een vriendje uit mijn dorp Nieuwveen, Jan Veenboer, 
die in die tijd redactiebediende was, had me getipt dat er een 
plaatsje vrij kwam op Documentatie bij de krant. We waren alle 
twee 17 jaar en juist begonnen op een avondlyceum. 

Het was in die tijd niet ongebruikelijk om naast een volledige 
baan (zelfs op zaterdagochtend werd gewerkt) in de avond naar 
school te gaan.

 Ik heb het dus zonder meer aan Jan Veenboer te danken dat ik 
bij de krant kwam en aan mijn vaders lidmaatschap van de Ka-
tholieke Arbeiders Beweging dat ik rechtstreeks op de financiële 
redactie terechtkwam waar op dat moment toevallig ook een va-
cature voor een jongste bediende bleek te zijn. Ik begon daar op 
1 oktober 1960.

Als de hoofdredacteur meer vragen had gesteld, dan zou ik 
hem wellicht ernstig hebben moeten teleurstellen. Ik wist niets 
over de Volkskrant, wij lazen thuis de Rijn en Gouwe. In dit kop-
blad van het Algemeen Dagblad werd volop aandacht besteed 
aan onze voetbalclub en dat was belangrijk. De Volkskrant werd 
op het dorp alleen gelezen door de weinige mensen die hadden 
doorgeleerd en de pastoor las daarnaast ook nog De Tijd. Ik had 

dus geen idee waar ik in terechtkwam. Maar goed het was een 
rooms-katholieke krant moeten mijn ouders gerustgesteld heb-
ben gedacht.

Mijn werk bij Financiën bestond uit allerhande dingen die niet 
meer actueel zijn. Het dagelijks  opstellen van de 
scheepvaartberichten, de marktberichten (groen-
ten en vee), zorgen dat de aandelenkoersen goed in 
de krant kwamen, bijhouden van het archief, kof-
fie halen, melk opwarmen voor chef Jan Damen, 
die tobde met een lastige maag en op de telefoon 
passen als de andere heren (Horeman, Rodenburg, 
De Valk, Meij, Geradts) behoefte hadden om even 
naar de Koningshut, Hoppe of café De Zwart af te 
zakken. Daar was ik uiteraard te jong voor. Ieder-
een heette voor mij dus ook mijnheer. Mevrouwen 
waren er in die tijd op de redactie nauwelijks.

Aan journalist worden had ik nimmer gedacht. 
De avondschool was belangrijk en vooral ook het 
loonzakje dat hoogstpersoonlijk aan het eind van 
de maand met harde guldens ter plekke werd uit-

gereikt door de kassier. 
Toch maakte ik op een gegeven moment mijn eerste berichtje. 

‘Wij’ hadden Nieuw-Guinea nog en er voeren passagiersschepen 
met soldaten die kant op om Indonesië buiten de deur te hou-
den. Ik hield die schepen speciaal in de gaten, wetend dat er veel 
mensen waren die jongens kenden op die schepen. Toen er een 
(de Groote Beer) in de buurt kwam van het Panamakanaal, tikte 
ik een heus berichtje: met als kop Groote Beer passeert Panama-
kanaal. Het kwam in de krant, onder in pagina 3. Chef Damen 
knikte goedkeurend en zei letterlijk: ‘Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan’.

Toen de avondschool klaar was, moest ik nog als dienstplichtige 
onder de wapenen. Ik mocht een jaar de koningin dienen in Suri-
name en kreeg daar op een gegeven moment een brief van Ruud 
Horeman, die Jan Damen (hij werd adjunct-hoofdredacteur) was 
opgevolgd als chef. Of ik leerling-journalist wilde worden op de 
financiële redactie. Uiteraard wilde ik dat. 

 Toen ik in mei 2002 afscheid nam bij de krant was mijn vader 
er op z’n 96ste nog bij. Ik kon hem dus in het openbaar nog eens 
dankzeggen voor zijn lidmaatschap van de KAB waar alles mee 
begon.

Jan van Capel

Meteen maar
naar Financiën
In een tijd waarin journalisten vaak minstens één meerjarige studie ach-
ter de rug hebben, lijkt het aardig terug te kijken naar de manier waar-
op ze een halve eeuw geleden als autodidact zich in het vak moesten 
worstelen. Jan van Capel, onder andere chef Financiën en chef nacht, 
dankte zijn aanstelling aan het ophalen van dubbeltjes en kwartjes voor 
de Katholieke Arbeiders Beweging. Jan van Capel.                                Foto Rob Josselet


