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25 oktober  2006 

Voor € 39,95 heeft de Volkskrant een 
cassette met twaalf cd’s in de aanbie-
ding waarop de voorkeur van tv-collega 
Paul Witteman is vastgelegd, aan de 
hand van diens zaterdagse columns. De 
werken zijn van Bach, Mozart, Brahms, 
Fauré, Ravel en Bartók.  
Aan iedere componist zijn twee cd’s ge-
wijd en alle composities worden uitge-
voerd door gerenommeerde orkesten. 
Te koop via www.volkskrant.nl/ web-
winkel. 
Kees Los legde Paul Witteman een 
paar vragen voor. 

 
Hoe ben je destijds aan je column in 
onze krant gekomen? 
 Jan Tromp, zes jaar geleden eindredac-
teur van het kleurenmagazine, had het 
idee om platen en boeken te laten be-
spreken door liefhebbers in plaats van 
professionele recensenten.  
 Zo ben ik begonnen met een muziek-
column, een keer in de twee weken. 
Met de komst van Barbara van Beuke-
ring als eindredacteur dreigde mijn ru-
briek te verdwijnen. Ik heb overwogen 
me aan te melden bij Trouw of een an-
dere krant, maar Pieter Broertjes vroeg 
me voor de kunstpagina. 
 
Bevalt de samenwerking met de 
Volkskrant?  
 De samenwerking bevalt me goed. De 
Volkskrant lees ik al vijftig jaar en er 
werkt een aantal mensen die ik ken.  
 De betaling is, zoals je misschien 
weet, matig maar daar doe ik het niet 
voor. Ik vind het een eer om voor jullie 
krant te schrijven. 
 De afspraak is dat ik  stop zodra de 
kunstredactie vindt dat er weer eens 
een andere rubriek moet komen. Ik zou 
daar volledig begrip voor hebben. 
 
Hoe kom je aan de tijd om wekelijks 
je rubriek te schrijven, nog afgezien 
van het beluisteren van cd’s? 
 Ik heb een vast werkschema voor de 
column. Ik denk er over na in het 
weekend, ik begin er maandagochtend 
aan en sleep het stukje al schavend 

de Volkskrant brengt muziekkeuze Paul Witteman op twaalf cd’s 
 

‘Ik vind het een eer voor de krant te schrijven’ 

door de week tot ik het op vrijdagoch-
tend naar de krant mail. 
 
Doe je veel naslagwerk? 
 Ik heb een aardige muziekbibliotheek 
en voor feiten is de New Grove ency-
clopedie onmisbaar. 
 
Put je uitsluitend uit eigen cd-voor-
raad? Hoeveel nummers en dus hoe-
veel afleveringen zijn er dan naar 
schatting nog te gaan? 
 Ik put voor ongeveer de helft uit eigen 
voorraad en daarmee zou ik nog decen-
nia door kunnen gaan, maar ik luister 
ook veel naar de radio of lees in mu-
ziekbladen stukjes die me inspireren 
om cd's te kopen. 
 
Heb je ooit overwogen een reeks(je) 
afleveringen te wijden aan één com-
ponist over wie veel te vertellen is & 
wiens werk zoveel aandacht ook wel 
rechtvaardigt? 
 Ik heb nooit overwogen meerdere afle-
veringen van mijn rubriek over één 
componist te schrijven, ik denk dat de 
krant er niet blij mee zou zijn.  
 Wel voeg ik ze vaak samen in de bun-
del die tweejaarlijks in boekvorm uit-

komt en die tot nu toe zeer goed ver-
koopt.  
 Van het eerste boek zijn 50 duizend 
exemplaren verkocht, van het tweede 
75 duizend exemplaren en van het boe-
kenweekessay 100 duizend. 
 
Wat heeft trouwens de voorkeur bij 
je selectie: de anekdote/het verhaal 
of het muziekstuk zelf? 
 Het idee van het stukje komt tijdens 
het luisteren op bij de associatie met 
een voorval of een persoon of een land-
schap of een sentiment. Ik vraag me 
dan af of andere luisteraars door een 
persoonlijk verhaal gestimuleerd zou-
den worden om ook naar de muziek te 
luisteren. Zo ja, dan begin ik met de 
anekdote, schrijf vervolgens over de 
componist en eindig met een positief 
oordeel over de gekozen muziek.  
 
Zou het niet leuk zijn zo nu en dan te 
beschrijven. waarom een cd vooral 
niet moet worden beluisterd? 
 Ik ben geen recensent en wil de 
schaarse ruimte in de krant niet benut-
ten om muziek af te raden. Dat gebeurt 
in 'gewone' recensies genoeg. 

Kees Los 
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Philippe Remarque is voorzitter van de 
redactieraad. Hij  kwam bij de krant na 
een correspondentschap in Moskou 
voor onder meer De Telegraaf en ont-
wikkelde zich snel tot een gerespec-
teerd redacteur Buitenland. Hij is nu 
politiek redacteur in Den Haag en voor-
zitter van de redactieraad. Dus moeten 
we het over de gratis krant hebben. 
  
Jullie hadden laatst een hangende re-
ceptie over het nieuws van de dag: 
PCM gaat met grootinvesteerder 
Marcel Boekhoorn een nieuwe gratis 
kwaliteitskrant uitgeven.  
Hoe heb jij de reacties ervaren?  
 ‘De hoofdredactie reageerde zeer te-
leurgesteld. Begrijpelijk als een project 
wordt afgeschoten waarin veel energie 
en creativiteit zijn gestoken: de eigen 
gratis krant. De redacteuren op de han-
gende receptie leken dat gevoel enigs-
zins te delen. PCM biedt door samen-
werking met Boekhoorn een kans aan 
een nieuwe, bedreigende concurrent. 
Dat voelt niet prettig.  
 ‘Wij van de redactieraad zijn iets min-
der treurig. Wij hadden ernstige beden-
kingen bij het Volkskrant-plan 
voor een gratis krant. Wij vinden het nu 

absoluut niet in het belang van de krant 
om ruzie te gaan trappen met PCM en 
mokkend in een hoekje te gaan zitten. 
We moeten meer zelfvertrouwen heb-
ben, want die nieuwe krant gaat met 35 
redacteuren heus niet onze kwaliteit 
evenaren. Wel willen we een offensie-
ve reactie, met nieuw elan voor onze 
krant, toch de grootste kwaliteitskrant 
van Nederland. Dus hebben we een 
verklaring met enige peptalk doen 
rondgaan.’    
  
Was dat PCM-besluit nieuws voor 
jou? 
 ‘De uitkomst was zeer verrassend. 
PCM-topman Aan de Stegge had expli-
ciet verklaard niet voor 49 procent met 
zijn vriend Boekhoorn in zee te willen 
gaan. Nu doet hij het toch. Dat het 
Volkskrant-plan mislukte, verbaasde 
mij niet erg. Het was tamelijk vaag op 
beslissende punten. Dat wekt wantrou-

wen bij commissarissen, die tientallen 
miljoenen moeten investeren.’     
  
Hoe heeft volgens jou de PCM-
directie altijd tegen de expeditie aan-
gekeken? 
 ‘Aan de Stegge moest en zou een gra-
tis krant. Daarin ziet hij de toe-
komst. De Volkskrant heeft zich met 
haar eigen project aan hem opgedron-
gen, en kreeg de opdracht de PCM-
krant te gaan maken. Maar dat beteken-
de weinig, zolang de echte beslissers 
(de raad van commissarissen) zich niet 
hadden uitgesproken.  
‘Toen die het plan afkeurden, haalde 
Aan de Stegge plan B tevoorschijn: 
toch met Boekhoorn. Voor PCM biedt 
dat enkele voordelen: veel lagere inves-
teringskosten, geen rechtstreekse aan-
tasting van een van de kwaliteitsmer-
ken (de Volkskrant) en geen moorden-
de concurrentieslag met de andere 
nieuwkomer op de gratis markt.’     
  
Hoe heeft de redactie al die maan-
den/jaren tegen het idee van een gra-
tis krant aangekeken? 
 ‘De redactie was verdeeld. Na een Po-
werpoint-presentatie van gratis-krant-
hoofdredacteur Bob Witman waren 
veel zieltjes gewonnen, maar op de ple-
naire klonken --veteranen zullen het 
herkennen-- de stemmen van de critici 
het luidst.  
 ‘Voorstanders meenden dat we toch 
‘iets moeten doen’ om de afkalving van 
de Volkskrant te stoppen. Een expeditie 
in een jongerenmarkt bij uitstek lijkt 
dan een goede stap. Tegenstanders 
vreesden aantasting van ons kwali-
teitsmerk, doordat veel energie en men-

sen in een krantje op Spits-niveau zou-
den worden gestoken en toch ook een 
link met de Volkskrant-inhoud zou 
worden gemaakt.  
‘Onduidelijk bleef hoeveel Volkskrant  
in de gratis krant zou zitten en hoeveel 
financieel risico de Volkskrant zou dra-
gen. Dat maakte de redactieraad scep-
tisch.’   
  
Een tweedeling lijkt mij duidelijk, 
maar waar zit dat in? De ene club wil 
iets nieuws en de andere club wil 
koersen op het vertrouwde vaarwa-
ter. Wie beslist? 
 ‘PCM heeft dit dispuut voorlopig be-
slist door het Volkskrant-plan te laten 
vallen. De hoofdredactie speelt nog wel 
met de gedachte van een herstart van 
de gratis krant, maar dat lijkt heel 
moeilijk te worden.’ 

 ‘Ik verzet me overigens tegen je om-
schrijving ‘koersen op het vertrouwde 
vaarwater’. De redactieraad vindt 
dat belangrijke innovaties moeten wor-
den doorgevoerd in de klassieke krant 
om hem concurrerender te ma-
ken. Maar waarom zou de Volkskrant 
een heel oppervlakkige gratis krant ma-
ken, waarin ook nog de eetrubriek aan 
Albert Heijn wordt uitbesteed en de 
mode aan Elle? De aandacht voor onze 
echte krant is door alle nieuwe projec-
ten helaas wat verslapt.’ 
 
Dan zeg ik: de krant is het geestelijk  
eigendom van de redactie. 
 ‘Wel in moreel opzicht, maar juridisch 
natuurlijk niet. Het kapitaal van de 
Volkskrant is de redactie. Maar het is 
vrijwel onmogelijk uit PCM te stappen, 
dus we zullen het moeten doen met de 
bestuurders die boven ons worden ge-
steld.’   
  
Ik heb een principieel bezwaar tegen 
een gratis krant: dat je jongeren het 
idee bijbrengt dat je geestesproduc-
ten voor niks kunt krijgen. Voor niks 
gaat de zon op.  Hoe leer je jongeren 
dat? 
 ‘Ik ben ervan overtuigd dat mensen  
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Voorzitter Philippe Remarque van redactieraad: 

‘Lezers bereid te betalen voor kwaliteit’ 

‘Klassieke krant moet 
meer concurrentie 
gaan bieden’ 

Nieuwe krant kan 
onze kwaliteit 
niet evenaren  
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De gratis krant houdt de gemoederen 
niet alleen in de krantenwereld bezig, 
maar ook bij de ouweknarren. Jan van 
Capel spuide al eerder zijn ongenoegen. 
Nu hekelt hij de eigengereidheid van de 
leiding. 
 

De twee miljonair-vriendjes Aan de 
Stegge en Boekhoorn hebben een pact 
gesloten. Zonder zich iets aan te trek-
ken van wie dan ook bij PCM en zeker 
niet van de Volkskrant-gemeenschap 
hebben ze zo maar even besloten de 
nieuwe gratis krant samen te gaan ma-
ken. En waar Aan de Stegge eerst ver-
kondigt dat PCM af wil van deelnemin-
gen —hij wil alleen nul of honderd 
procent— neemt hij nu genoegen met 
een ondergeschikte rol met een belang 
van 49 procent in het bedrijf dat de gra-
tis krant gaan uitgeven.  
Ik zag speculaties als zou PCM het be-
lang van 67 procent in het AD in het 
nieuwe bedrijf willen inbrengen. Zou 
de AD-redactie in zo'n geval worden 
ingeschakeld bij de gratis krant en zou 
het AD dan zelf worden opgeheven ten 
koste van de nieuwe titel? Wie zal het 
zeggen.  
Mogelijk brengt PCM (ook) het gra-
fisch bedrijf over naar het nieuwe be-
drijf. Er gaan al geruchten dat Aan de 
Stegge en de Apex-commissarissen de 

distributie, de drukkerij en alles wat 
daarmee samenhangt, willen afstoten. 
In plaats van geld kunnen ze de druk-
kerij nu in het gezamenlijke (door 
Boekhoorn overheerste) bedrijf storten. 
Aardig: dan kunnen de Volkskrant en 
andere PCM-kranten als klanten van 
Boekhoorn in de rij gaan staan met hun 
drukorders. Om nog maar niet te spre-
ken over de positie van de mensen die 

in het technisch bedrijf werken. 
Wij komen uit de tijd dat ingrijpende 
beslissingen bij PCM vooraf uitgebreid 
werden besproken met belanghebben-
den, de Stichtingen en de onderne-
mingsraad. Ach, die zullen wel worden 
ingelicht, maar op een moment dat alle 
besluiten al zijn genomen.  
Aan de Stegge is een man van het snel-
le geld, snelle auto's en snelle beslissin-
gen. Hij heeft de oorlog uitgeroepen in 
krantenland. Het is duidelijk dat deze 
oorlog vooral op het eigen grondgebied 
van PCM zal worden uitgevochten.  

Ik heb een onderzoek gezien waaruit 
blijkt dat een kwart van de lezers van 
bestaande kwaliteitskranten zijn abon-
nement zal opzeggen als er een enigs-
zins vergelijkbare gratis krant op de 
markt komt. En of nu de Volkskrant 
achter de nieuwe krant staat of dat deze 
door Boekhoorn/PCM wordt gemaakt 
maakt voor deze lezers niets uit. Gratis 
is gratis. Dat gaat dus  betekenen: aan-
zienlijk krimpende oplages voor Volks-
krant, NRC en Trouw (en mogelijk het 
Parool). Het verdwijnen van het AD. 
Kleinere oplages, minder inkomsten, 
minder investeringen, minder mensen.  
En nog geen jaar geleden was PCM 
doende met een merkenbeleid. Het 
merk de Volkskrant als multimediaal 
fenomeen moest sterk in de markt wor-
den gezet. Nu vrees ik dat van nu af al-
le aandacht in de PCM-top is gereser-
veerd voor het eigen geesteskindje: de 
gratis krant. Het succes van dit project 
gaat boven alles voor Aan de Stegge en 
Boekhoorn. Zij willen domweg gelijk 
krijgen en zullen zich niets aantrekken 
van de mensen die hen als amateurs in 
het krantenvak beschouwen.  
Mogelijk worden zij op termijn zo bru-
taal dat ze samen Apex uitkopen, zodat 
ze nog meer de vrije hand hebben bij 
PCM en in krantenland. Geld genoeg. 

Opzegging dreigt 
bij kwart van 
huidige lezers 
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voor kwaliteit willen blijven betalen. Je 
ziet het aan nrc.next, dat met een ande-
re aanpak een jeugdige groep aan-
spreekt die voorheen geen betaalde 
krant las. En hoe groter de stroom gra-
tis nieuws en papier, hoe belangrijker 
de duiding wordt: wat moeten we ervan 
vinden? Die gratis producten worden 
zo goedkoop gemaakt dat ze in deze 
behoefte niet echt kunnen voorzien. 
Dat zal ook het Boekhoorn-project nog  
parten spelen.’   
  
Hoe praten jullie daarover in ver-
band met internet? Dat lijkt mij ook 
niet zo’n helemaal schone bron. 
 ‘Het is nog steeds moeilijk te beslissen 
wat je op internet wel en niet gratis 
weggeeft. Maar ik denk dat het heel be-
langrijk is hierin wel te investeren. In-
ternet is zo snel en biedt zoveel kansen 
op verdieping en verwijzing dat het een 

Jan van Capel over gratis krant: 

‘Oorlog op grondgebied van PCM’ 

grote toekomst heeft als nieuws- en 
achtergrondmedium. En anders dan  bij 
de geplande gratis krant sluit het naad-
loos aan bij het Volkskrant-niveau. De 
Volkskrant is op internet innovatief be-
zig, maar het kan nog veel beter.’  
  
Hadden ze in Berlijn al gratis kran-
ten? Had je ervaringen daarmee? 
 ‘In Keulen woedde een kortstondige 
gratis-krantenoorlog. Daarover heb ik 
geschreven. Uiteindelijk hielden de 
vakbonden en belangenorganisaties het 
tegen met een effectieve lobby bij de 
politiek. Ja, Duitsland is soms heer-
lijk ouderwets.’    
  
Kan Duitsland ons nog wat leren wat 
gratis kranten betreft? 
 ‘Duitsers vinden kwaliteit heel belang-
rijk en schromen niet hiërarchie aan te 
brengen in hun cultuur- en medialand-
schap. Iets wat hier bijna verboden is. 

Bij de Frankfurter Allgemeine  - de 
enige foto op de 1 die ik heb meege-
maakt, was die van de Twin Towers in 
de editie van 12 september 2001 - zeg-
gen ze: in het tv-tijdperk moet je het als 
krant juist van diepgang hebben. En het 
gekke is: de FAZ is bij jongeren stuk-
ken populairder dan onze NRC en 
Volkskrant bij de Nederlandse jonge-
ren. Zulke ernstige jongeren als in 
Duitsland maken ze niet meer bij ons... 
‘Toch zijn de cijfers hoopgevend: de 
FAZ heeft een oplage van ongeveer 450 
duizend.  De Süddeutsche z i t 
daar honderdduizend boven. Dat dus op 
een bevolking die vijf keer zo groot 
is als de Nederlandse. Zo bezien is het 
helemaal niet zo vreemd als de Volks-
krant nu verder daalt naar een oplage 
van tweehonderdduizend. Relatief is de 
Volkskrant dan nog altijd twee keer zo 
groot als de FAZ en de Süddeutsche.’   

 
 Han van Gessel 

‘Daling van reguliere oplage niet zo vreemd’ 


