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Vondel of Kloos?

Met Cees Buddingh’ deelde ik een meer dan gewone belang-
stelling voor poëzie en voetbal. Ik zag Cees een keer per 

jaar op Poetry International in Rotterdam en dan spraken we 
met ware overgave zowel over de dichtkunst als over het spel 
van onze jeugd. Cees heeft over allebei mooi geschreven. Ik 
herinner me zijn ‘Ode aan de poëzie’ en die regels:

Dat eerste gedicht
was het Vondel of Kloos? Nooit zul je ’t 

meer weten,
alleen dat er plots over al wat je hoorde   

en zag
een soort glinsterend waas scheen 

te liggen, 
maar juist van die glinstering
moest je soms bijna huilen – het leek 

 dikwijls net
op jubelend naar adem snakken…

Die regels, en het gevoel dat erbij hoorde, het opstijgen uit je 
dagelijkse getob, de ruimte die je zag en de verrukking die je 
leden doorvoer, waren een sjibboleth voor degenen die zoiets 
óók in hun puberteit hadden ondergaan. 

Je herkende ze, dezulken, die graag en veel lazen en het goed 
gevulde glas niet schuwden. Jan Blokker noemde ze muzisch. 

Ook Jan had in zijn jeugd de schok van de poëzie ondergaan. 
Kees Fens, met wie wij toen samenwerkten, niet. Dat verraste 
mij. Zo’n poëziekenner! Toen ik hem ernaar vroeg, vertelde Kees 
dat hij vóór zijn twintigste nooit een gedicht had gelezen. Pas in 
zijn MO-opleiding Nederlands kreeg hij ermee te maken. Vooral 
het analyseren van gedichten sprak hem aan. 

Veel van zijn uitvoerige beschouwingen over poëzie waren dan 
ook staaltjes ontleedkunst die meer de letterkundige geleerde-
righeid ten goede kwamen dan de gedichten. 

En vandaag de dag? Is er nog gevoel voor 
poëzie in onze zo verzakelijkte journalis-
tiek? Ik ben er niet gerust op. Maar al te 
vaak zie je tegenwoordig dat verslaggevers 
geen flauw idee hebben. 

Toen ik onlangs Thomas Erdbrink in ge-
sprek zag met Arjen Lubach, werd me weer 
eens duidelijk hoe de verhoudingen liggen. 
Alle fragmenten die Arjen toonde, getuig-
den van een grote creativiteit, het opzoe-
ken van grenzen, pure kunst soms, zuivere 

poëzie. Hier sprak de kunst, zoals het hoort, voor zichzelf, maar 
Thomas móest erover praten en verloor zich in gepsychologiseer. 
Hij zag de rode draad niet. Doodzonde van zo’n geestdriftige 
journalist. 
Willem Kuipers                                         wiewiewie.nl 

Nogal onverwacht is de prijs voor een 
abonnement voor oud-werknemers 
van de Volkskrant op een bedrag 
van € 32,95 komen te staan. Het geld 
werd plotseling afgeschreven van de 
bankrekening. Tot dan toe hadden 
velen gedurende achttien maanden een 
voordelig abonnement van € 19,95. Dat 
was dus even schrikken.
 

Een lezeres, wier naam en adres bij de 
redactie bekend is, meldde met de abon-
nementenafdeling te hebben gebeld. Die 
bevestigde dat haar voordelige abonne-
ment was verlopen, dagelijks papier en 
digitaal.

Zij meldt: ‘Ik lees hem soms ook digitaal, 
bevalt heel goed, zelfs op mijn mini iPad. 
Daarnaast krijg ik Trouw op zaterdag, op 
papier en alle dagen digitaal. Daarmee kan 
ik goed koppensnellen en enkele artikelen 
lezen. De rest lees ik in de koffiesalon hier 
om de hoek. Dan ben ik meteen ‘onder de 
mensen’, allemaal krantenlezers en kof-
fieslurpers. Er ligt ook altijd een Herald 
Tribune naast alle Nederlandse kranten en 
weekbladen.

‘Ik probeer nog de servicedienst te be-

reiken, over eventueel een digitaal abon-
nement alleen. Maar dat is natuurlijk wel 
afzien na al die jaren.

‘Ik ken een oud-collega die nog steeds 
weigert een abonnement te nemen. Hij 
leest vooral in de kroeg.’

Jan van Capel, die eerder met dit bijltje 
heeft gehakt vreest dat we allemaal voor 
dit probleem komen te staan.

‘Toen ik net als vrijwel iedereen gebruik 
maakte van het aanbod van € 19,95 per 
maand werd me aanbevolen om tegen de 
tijd dat het abonnement afliep, te bellen 
over een nieuw aanbod. Tegen die tijd is 
er wel weer een nieuwe actie, zo werd ge-
zegd. Ik ga dat dus binnenkort maar eens 
doen.

‘Ik zie nu op de Volkskrant-site dat op dit 
moment een volledig abonnement, zoals 
bovenstaande collega heeft, wordt aan-
geboden voor € 7,25 per week. Dat komt 
inderdaad ongeveer uit op die € 32,95 per 
maand die nu bij haar wordt ingehouden. 

‘Ik ga er nu vanuit dat er totaal geen 
rekening meer wordt gehouden met oud-
werknemers. Dus ik denk dat dit de nieu-
we prijs is. Ik ben zelf wel serieus van 
plan mijn abonnement bij een prijsver-
hoging op te zeggen en af te wachten wat 
ze aan acties te bieden hebben. Desnoods 
doe ik wat ik al diverse keren met Trouw 
heb gedaan. Dan schrijf ik in op een tijde-
lijke superactie. 

‘Bij de Volkskrant kun je momenteel een 
‘zomer-abonnement’ nemen voor een euro 
per week gedurende vier weken. Als die 
weken voorbij zijn, komt er altijd een te-
lefoontje waarin wordt gesmeekt een echt 
abonnement te nemen. En dan vraag ik 
wat ze te bieden hebben. Als zij moeilijk 
doen, kan ik het ook.’

Een pensionado van NRC Handelsblad 
meldde dat hij zijn krant nog steeds voor 
een tientje per drie maanden krijgt.                 

 JqJ

Volle mep voor krantenabonnement

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Martin Döbelman (76, Weesp) 
begon in 1976 bij de adverten-
tie-exploitatie van de Volks-

krant. ‘De Wibautstraat lag nog open, 
de metro moest erin afzinken.’ Beïn-
vloedden advertenties en redactionele 
tekst elkaar? ‘Welnee! Maar zonder de 
reisadvertenties van Martin was de bij-
lage Traject, voorganger van Reizen, 
er nooit gekomen.’

Hoe is het zo gekomen?
‘Ik was opgegroeid met Het Vrije Volk. In 

hart en nieren Amsterdammer: nog steeds 
stadsgids. Met mijn vader, schipper, deed 
ik bevrachting wilde vaart, agenturen. Ik 
deed het commerciële gedeelte. 

‘Ik was ook druk met theater. Acteur, 
accordeon, musical. Mijn vrouw, in het 
onderwijs, las de Volkskrant. Daar las ik 
Peter van Bueren over film en Ruud 
Gortzak voor cabaret, zo zuur als ze 
waren. Toon Hermans bijvoorbeeld was 
‘maatschappelijk niet relevant’. 

‘Op basis van een advertentie sollici-
teerde ik als advertentieacquisiteur. Mooi 
woord vond ik dat. Daar moest ik wel in 
groeien. Ik heb het voor mezelf nog even 
opgeschreven: ik kwam terecht in “het in 
de kinderschoenen staande marketingge-
beuren”. Nattevingerwerk. Volkskrantge-
zinde klanten opzoeken, maar ook juist de 
tegenpartij. Daar moest je het van hebben; 
die eersten kwamen toch wel. Deze moest 
je nog enthousiasmeren. 

‘Potentiële adverteerders verweten ons 
dat de Volkskrantlezer maar een geiten-
wollensokkendrager was. Het cultuurge-
beuren, personeelsadvertenties, onze ster-
ke kracht, daar dreef de krant inderdaad 
voornamelijk op.’

Jij ging richting toerisme.
‘Zoals ik ook het theatergebeuren kreeg. 

Aanvankelijk werkten we met een man of 
zes in de buitendienst, ik kreeg Zuid-Hol-
land. Eropaf. Met het verleidelijke dienst-
autootje, de Kadett. We kregen aparte bij-
lagen. Filmfestival Rotterdam. vakantie-
beurs. auto-, antiekbeurs. Kunst op komst, 
Uitmarkt, met als klapstuk de befaamde 
kerstprijsserie, 26 opeenvolgende dagen 
hele achterpagina’s. Leuke prijsjes voor 
lezer en adverteerder. Magisch. Was ie-
dere keer weer bingo!’ 

Zegt ons werkelijk helemaal niets.
‘Dat ging langs jullie heen natuurlijk. 

Daar heb je die scheiding tussen redactie 
en advertentiegebeuren. Wij deden van 

alles, lopend naar het kerstgebeuren toe. 
Met als onderlinge sport wie de meeste 
advertenties zou verkopen. Mij lukte het 
aardig. Mazzel ook hoor.’

Niks daarvan. Vakmanschap! Anders 
helpt mazzel niet.

‘Oké, dank je wel. Dat is wel waar. Het 
was altijd spannend de laatste drie pa-
gina’s vol te krijgen. Deden we desnoods 
wat aan de prijs. Een pagina kostte gauw 
tienduizend gulden. Oplagecijfers speel-
den een rol. Ik had gehoopt dat we het 
Algemeen Dagblad zouden inhalen. Zij 
450 duizend dalend tot toen 390 duizend, 
wij 375 duizend stijgend. Dan waren we 
tweede krant van Nederland geworden.’

Jullie gingen creatief om met oplagecij-
fers.

‘Daarover ging onze toenmalige baas 
meneer Barend Woutman. Keurige man, 
in 2010 overleden, 96 geworden. Hij ver-
dedigde de oplagecijfers bij bureau Ce-
buco. Op goedgekeurde cijfers werden 
tarieven afgestemd.’

Mocht je nou sjoemelen of niet?
‘Moet die vraag nou? Enige marge, af-

hankelijk van de klant die we over de 
streep moesten trekken, hadden we wel. 
Een introductietarief bijvoorbeeld. Of een 
cultureel tarief, voor de minder draag-
krachtige non-profit. De begrijpelijke uit-
zonderingen. In die tijd ging het marke-
tinggebeuren een rol spelen: doelgroepen, 
samenwerking binnen Perscombinatie.’

Aanvankelijk concurreerden die kran-
ten ook nog binnen Perscombinatie.

‘Begin jaren tachtig trok dat samen. Niet 
zonder slag of stoot. Vestigingsraden en 
ondernemingsraden bemoeiden zich daar 
heftig mee. Mensen als Jan Damen, Piet 
van Seeters, Maria Hendriks van de 
journalistieke kant. Afstemmingen voor-
leggen aan de directie van Perscombi-
natie: president-directeur Max de Jong 
wilde geen afwijkende standpunten. Hij 
kon drie kwartier blijven doorkletsen op 
zijn stokpaardjes: zwaar weer, koers hou-
den, op de rails blijven. Over vijf minuten 
deadline werd al gesteggeld: welke krant 
mocht als laatste. In de vestigingsraad heb 
ik veel geleerd.’

Martin Döbelman, voorheen advertentieacquisiteur

‘De redactie soms ook voor gek verklaard’

DAAD 
  

WOORD
In deze rubriek ontmoet de 
Volksknar niet-redactionele 
oud-collega’s. Journalisten en 
andere medewerkers ston-
den (en staan nog vaak) met 
de rug naar elkaar toe. Dat 
moest maar eens afgelopen 
zijn, vindt auteur Maurits 
Schmidt.

Martin Döbelman in café ‘t Helletje in zijn woonplaats Weesp.          Foto Jacques de Jong

Lees verder op pagina 3
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De Volksknar blijft zijn best doen voor de lezers

Dus hier kropen wel- en niet-journalis-
tieke medewerkers juist bij elkaar?

‘Ja. De vermenging met de twee andere 
kranten werd als schadelijk gezien. De re-
dacties bleven – buiten kijf – autonoom. 
Maar angst regeerde. 

‘De introductie van gezamenlijke Mi-
ni-advertenties was weltfremd. Wat dat 
betreft trokken we als vestigingsraden 
samen op, in de ondernemingsraad van 
Perscombinatie. Maar het was nodig als 
concurrentiemodel tegenover De Tele-
graaf en het AD. Maar die in drie kranten 
vergroeide mini-pagina’s waren succesvol 
hoor! Zes of zeven per weekend. Op die 
marktwerking werden de prijzen afge-
stemd.’

Hebben journalisten en niet-journalis-
ten nog onderling gevecht gevoerd?

‘Gevecht is een groot woord. Piet van 
Seeters vooral maakte zich nogal sterk 
voor de identiteit van de krant. Gevoel 
van overlevingsdrang had hij evengoed 
wel: die koers moest gevaren worden. Wij 
waren steeds met elkaar in gesprek.’

Maar klopt het algemene beeld: jullie 
voor het geld verdienen, wij voor de 
achterkant van de advertenties?

‘Jawel, die verhouding is heel sterk ge-
weest. Wij hadden geen enkele invloed op 
de redactie. Dat mocht niet. Het was ook 
een groot goed, want daardoor werd de 
Volkskrant groot met z’n linkse signatuur 
in de jaren zeventig.’

Terwijl jij juist sterk in de commerciële 
hoek zat, in het reiswezen, wat leidde tot 
Traject. Dus wie lacht er in zijn vuistje?

‘Ja, ja! Reisbijlage Traject was toonaan-
gevend op reisgebied. Ons spel was daar 
zoveel mogelijk pagina’s in te krijgen.’

Lieten wij, journalisten, plotseling onze 
principes varen?

‘Welnee! Jullie waren wel blij dat het 
reiswezen een duidelijk gezicht kreeg. Je 

stemde af: zoveel redactionele pagina’s, 
liefst in evenwicht met advertenties. Het 
ging wél om de respons van reisonderne-
mingen op onze redactionele uitstraling 
richting bijvoorbeeld kunstreizen, natuur-
reizen, anders dan holadiejeereizen. Daar 
lag het raakvlak met de advertenties.’

Oefenden adverteerders geen invloed 
uit op het redactionele beleid? Trokken 
adverteerders hun advertenties terug 
als er lelijk over hen werd geschreven?

‘Ja natuurlijk. De Bijenkorf was zo’n 
moeilijk geval. En in het kunstgebeuren, 
als een voorstelling in hun ogen ten on-
rechte werd gekraakt. Dan kon je ’t wel 
schudden. Dat was een spanningsveld. 
Maar wij hadden minimaal invloed. De 
redactie zou omwille van de advertenties 
nooit iets rectificeren. 

‘De spanning was wederzijds. Ik had 
eens met pijn en moeite een proefadver-
tentie van Andrélon. Vond geen genade bij 
de redactie. Speciaal overleg zelfs! Van de 
feministes, die hoek, vermoed ik. Tja, wat 
hadden wij het moeilijk, hè? Geintje, hoor! 

‘Maar vooroordeel of niet over die link-
sigheid: we hadden wel 350 duizend abon-
nees. En in de loop der tijd ging de krant 
politiek nivelleren, dat was toch wat.’

Als we zo links waren blijven hangen, 
waren we misschien veel eerder teloor 
gegaan. Die commerciële markt van jou 
hadden we nodig.

‘Die breedte. Dat lukte niet steeds, bleek 
uit het responsgebeuren. Als een reclame-
bureau – vergeet die niet – het belang ge-
ring achtte, kropen ze al gauw weer rich-
ting De Telegraaf. 

Waren we niet populair doordat we het 
hogere segment bedienden?

‘Dat maakte ze niet zoveel uit. De Tele-
graaf was toch maatgevend, beoordeeld 
op kosten per duizend. Ondanks grandi-
oze groeicijfers bleef onze invloed mar-
ginaal. Als er bij ons een klacht binnen-
kwam over de inhoud, moesten we daar 
tactisch en strategisch mee omspringen. 

‘Nee, hoofdredacteur Jan van der Pluijm 
zag die niet. Die had het terecht naast zich 
neergelegd. 

‘Nee, overlijdensadvertenties deden wij 
niet. Daar viel ook niets te werven hè. Je 
hoorde wel, als tegen sluitingstijd een pa-
gina niet volliep: Hebben we nog een lijk?’

Je bent nu vijftien jaar weg. Heeft de 
redactie nadien niet vaker de oren laten 
hangen naar advertentieaanbod?

‘Nee. Journalisten kreeg je niet aan het 
werk vanuit de advertentieafdeling. Bij 
de komst van Het Vervolg speelde wel dat 
er zó veel advertenties waren dat de krant 
móést uitbreiden. Maar de redactie hield 
de autonomie, het primaat. Dat was bij 
vrijwel alle kranten zo, op basis van hun 
redactiestatuut.’

Na jouw vertrek kelderden alle kranten 
in oplage. Was dat vanuit de adverten-
tiewerving gezien, te keren geweest?

‘Nee. We hebben lang het gevoel gehad: 
Le journal est un monsieur, wat kan ons 
gebeuren. De vlucht die online journalis-
tiek nam, kon je toen niet voorspellen. 
Dáár adverteren is dan ook enorm belang-
rijk geworden.’

Hebben jullie de redactie nooit voor gek 
verklaard?

‘Wat dacht je? Natuurlijk! Het bleef onze 
sport advertenties te krijgen. Inclusief de 
altijd aanwezige angst dat de adverteerder 
de volgende week werd weggeschreven. 
De druk van de adverteerder had wel in-
vloed op de omvang van de krant: dankzij 
hem konden we ooit 148 pagina’s maken. 
Prachtig toch?’

Zou je met deze wetenschap dit vak op-
nieuw hebben gekozen?

‘Denk het niet. Nee, ik was ook geen 
professionele accordeonist, pianist, zan-
ger geworden. Dat doe ik mijn hele leven 
erbij voor de gezelligheid. Nog steeds. 
Songfestivals, ouderentehuizen. Theater. 
Ik heb pas nog paus Urbanus VIII ge-
speeld in Galileï van Brecht.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Stilletjesaan is de Volksknar zijn twaalfde jaar ingegaan. 
Nog steeds tot onze eigen verbazing zijn we toe aan num-

mer 289. In april 2005 begonnen  – en tot april dit jaar was de 
frequentie eens per veertien dagen. Zoals we eerder aankon-
digden, hebben we de frequentie sindsdien laten afnemen, tot 
opluchting van sommige lezers, die het tempo niet konden 
bijhouden.

De oorzaak is vooral dat ‘de bronnen opdrogen’. Tientallen 
collega’s zijn al beschreven en we willen niet in herhaling val-
len. En mogelijk is er ook van een soort knarmoeheid sprake. 
Wat dat betreft zou het mooi zijn als zich iemand aandiende die 

de organisatie overnam, het aanjagen van onder-werpen, het 
aanzetten tot schrijven. Fotografie en vormgeving hoeven geen 
probleem te zijn. Blijf ik graag doen.

Het is duidelijk dat het cluborgaan effect heeft. Niet alleen op 
de opkomst bij begrafenissen of crematies. Ook de onderlinge 
contacten zijn aantoonbaar  toegenomen. Dus moet de Volks-
knar blijven. Hetgeen ook betekent dat we weer een beroep 
gaan doen op de lezers om mee te helpen de onvermijdelijke 
kosten te dekken. Voor een tientje per jaar blijf je op de hoogte. 

Daarom hier weer het bankadres: 
J. de Jong, Haarlem, NL37 TRIO 0198122454 
Dank bij voorbaat.           JqJ
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SAnDeR VAn WAlSuM expOSeeRt

Sander van Walsum (1957), kunstschilder naast zijn baan als verslaggever bij de Volks-
krant, exposeert tot en met 11 september in Kunstcentrum Haarlem. Het is de tweede 
keer sinds 2014, toen hij voornamelijk stadsgezichten van zijn woonplaats tentoon-
stelde. nu komen zijn beelden uit heel europa: Berlijn, parijs, maar ook Bloemendaal 
en Amsterdam. Voorzitter Jop ubbens van veilinghuis Christie’s Amsterdam noemt hem 
in een speciale folder van het Kunstcentrum ‘een begenadigd schilderstalent’. een be-
vlogen kunstenaar toont hij zich ook als hij zijn werk uitlegt aan zijn bezoekers. Hij is 
dol op zijn werk bij de krant, ‘maar aan het eind van mijn carrière hoop ik toch meer 
kunstschilder dan journalist te zijn’. 

Foto Jacques de Jong

Piet van Dongen
overleden

niet lang nadat Maurits Schmidt hem 
had geïnterviewd voor de Volksknar, is 
zetter piet van Dongen op 9 juli overle-
den, 86 jaar oud. Hij was van 1950 tot 
1990 typograaf bij de Volkskrant. In het 
interview merkte hij op graag eens in het 
nieuwe gebouw van de Volkskrant te wil-
len kijken. Maar hij twijfelde er zelf aan 
of dat er nog ooit van zou komen. piet 
was een Volkskrant-man in hart en nie-
ren. ‘In die tijd, heb ik ook echt geleefd’, 
zo keek hij terug. De laatste jaren bracht 
hij door met zijn tweede vrouw Ria van 
Dongen – Maas. De Volksknar prijst zich 
gelukkig dat we zijn verhaal nog hebben 
kunnen optekenen. Zie daarvoor num-
mer 286 van 24 mei.

ter nagedachtenis aan Jan 
paul Bresser, die vorig jaar op 
74-jarige leeftijd overleed, is in 
Den Haag de literaire Jan Paul 
Bresserprijs ingesteld, voor het 
mooiste verhaal over Den Haag. 
De prijs wordt volgend jaar voor 
het eerst uitgereikt.

In aanmerking komen reeds gepubli-
ceerde stukken door journalisten, colum-
nisten, schrijvers van fictie en non-fictie in 
kranten, tijdschriften of verzamelbundels. 
Een aantal criteria zal leidend zijn bij de 
keuze van het mooiste verhaal over Den 
Haag: verwondering, een lichte toon en 
precieze taal. De prijs bestaat uit een be-
drag van 1.000 euro.

Jan Paul Bresser was  een gezaghebbend 
kunstcriticus, zowel bij de Volkskrant als 
bij Elsevier. Als presentator en eindre-
dacteur bij de VARA maakte hij spraak-
makende programma’s, op radio (Het zout 
in de pap) en televisie (De wereld van 
Boudewijn Büch). Ook na zijn pensione-
ring bleef hij actief met het schrijven van 

columns in de Haagsche Courant en met 
het presenteren van de culturele talkshow 
De Kersentuin in de Koninklijke Schouw-
burg. In zijn boek Jaren van verbeelding 
(uitgeverij Balans) kijk hij terug op een 
carrière van veertig jaar journalistiek in 
cultureel Nederland. Verder publiceerde 

hij poëzie, een veelgeprezen verhalenbun-
del Het verdriet van Eline, en de roman 
in brieven Sara@Berkenhart.nl, die pos-
tuum verscheen. Bressers laatste literaire 
beschouwingen waren te lezen in het 
weekblad Den Haag Centraal.

Het meest eigene aan Bresser waren zijn 
poëtische blik en lyrische stijl. Daarmee 
schreef hij miniaturen over een samen-
leving in verandering. Nooit deed hij al-
leen verslag van de actualiteit van de 
straat, hij zag rond in verwondering – en 
vatte zijn observaties in beeldende taal.

De jury voor de Jan Paul Bresserprijs 
wordt gevormd door: Sanneke van Hassel 
(schrijfster), Peter ter Horst (oud-hoof-
dredacteur Haagsche Courant), Margrit 
Jäkle (boekhandelaar), Christiaan Weijts 
(schrij ver), en als voorzitter prof. dr. Wim 
Willems (historicus).

Naast schrijver was Jan Paul ook een ver-
dienstelijk (amateur) kunstschilder. Tot 21 
augustus had hij  postuum een expositie in 
Oldeberkoop, waar hij ook zijn ‘werkhuis’ 
had. De expositie was het gevolg van een 
afspraak met de eigenares van theater Le 
Brocope, Mara Eijsbouts. Bij leven lukte 
dat niet meer.       Jqj

Literaire prijs ter ere van Jan Paul Bresser

Jan paul Bresser


