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Memo nummer 60 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant 

 17 januari 2006 

Kees Fens ziet zichzelf als een apostolische schoolmeester 

‘De Achterpagina lees ik met smaak’ 
Vorige week  vertelde Kees Fens  over 

zijn gezondheid en het boekenweekes-

say dat hij heeft geschreven. In dit 

tweede deel stelt Fens vast dat de 

Volkskrant van vandaag de jeugd niet 

bereikt. Han van Gessel stelde de vra-

gen. 
 
Voel je je nog wel thuis bij de krant? 
 ‘Ik voel me beter thuis dan dat ik me 
bij de NRC zou voelen. Dat net niet zo 
deftige en pretentieuze karakter zoals 
bij de NRC, dat vind ik bij de Volks-
krant een verademing. Op bepaalde ge-
bieden, zoals de binnenlandse politiek, 
economie en correspondenten bijvoor-
beeld in Engeland, hoort de krant bij de 
beste van de Nederlandse dagbladpers. 
Het is alleen zo, als ik naar mijn eigen 
terrein kijk, dat het met de Volkskrant 
altijd zo-zo is geweest. Ik zit er nu zo'n 
38 jaar en ik heb heel wat kunstchefs 
gezien, maar met al hun verschillen 
hebben ze toch altijd een angst gemeen 
voor wat moeilijk is.’  
 
Wat bedoel je daarmee precies? 
 ‘Ik bedoel er niets kwaads mee, maar 
je had bijvoorbeeld Ad Odijk. Een 
doodgoeie man, maar als zijn moeder 
of zijn vrouw iets niet begreep, was het 
niet goed. Je schrijft wel voor een groot 
publiek, maar in bepaalde sectoren 
moet je dat zo goed mogelijk doen op 
een bepaald niveau. Niet op het niveau 
van toegankelijk of weet ik veel. Je 
moet natuurlijk goed schrijven, maar 
toegankelijkheid op het niveau van de 
jeugd als norm bijvoorbeeld vind ik on-
zin.’  
 
Waarom? 
 ‘Ik heb weleens gedacht: als ik nu 18 
was, zou ik mijn eigen stukken ook niet 
lezen. Dan zou ik zeggen: wegwezen. 
Maar we hebben ook heel veel oudere 
lezers, een heel belezen categorie. Die 
lezen boeken en gaan naar alle mogelij-
ke tentoonstellingen. We schrijven ook 
voor een deel voor wat ik maar noem 
het HOVO-publiek, het hoger onder-
wijs voor ouderen. Daar heb ik colleges 
aan gegeven en dat is het allerdank-
baarste publiek wat je kunt indenken. 

En daaruit bestaat 
voor een belangrijk 
deel het abonneebe-
stand van de Volks-
krant.’  
 
Je maandagstuk-
ken waren in dat 
opzicht befaamd. 
Ga er maar voor 
zitten! 
 ‘Het besluit om 
daarmee te beginnen 
kwam van Van der 
Pluijm, in 1977. Dat 
was revolutionair. 
Hij zocht een opvol-
ger voor Nico Scheepmaker, Hopper. 
Ik heb het daarna zo'n twintig jaar ge-
daan. Het ging altijd over cultuur. Dat 
waren voor een krant toch grote en 
zware stukken. Het was misschien niet 
echt goede journalistiek, maar het was 
wel leuk dat dat nou net de stukken wa-
ren die bij mijn eredoctoraat de door-
slag gaven. De veelzijdigheid heeft 
daarbij natuurlijk een rol gespeeld. 
Maar ik vond het toen van Van der 
Pluijm een grote stap.’  
 
Wat vind je van de koers van de 
krant nu? 
 ‘Een krant zonder een duidelijk karak-
ter.’   
 
Hoe bedoel je? 
 ‘Het is zo algemeen, zo voor iedereen, 
zo weinig scherp.’ 
 
Waaruit blijkt dat? 
 ‘Als je de hoofdartikelen leest, zijn die 
altijd van geven en nemen. Ze hebben 
politiek niet een strikt standpunt. Maar 
sociaal vind ik ze altijd nog goed. Daar 
hou ik van in de Volkskrant. Dat is 
kenmerkend.’  
 
We hebben al die jaren gehamerd op 
de jeugd. 
 ‘Er groeit een generatie op die het le-
zen van een dagblad niet meer vanzelf-
sprekend vindt. Dat vind ik een beetje 
angstwekkend. Een computer kan nooit 
een boek of een krant vervangen. Dat 

geluk, dat je elke dag nog je krant uit 
de bus kunt halen, vind ik nog steeds 
erg groot. Dat merk je pas, als de krant 
een keer niet bezorgd is. De informatie-
cultuur is de cultuur van de headline 
geworden. Over dertig jaar zijn er bijna 
geen kranten meer. Met deze krant, zo-
als die nu is, kun je de jeugd niet op-
voeden.’  
 
Mogen we dat een ouderwets stand-
punt noemen? 
 ‘Dat is een generatieprobleem. Wat je 
aan de ene kant hoopt te winnen, ver-
lies je aan de andere kant. Ik wil ernstig 
genomen worden door een krant. Ik 
weet: dit klinkt ouderwets, maar ik 
moet het nuanceren. Ik denk soms aan 
de uitspraak van H.A. Gomperts, die 
een keer de dichter Adriaan Roland 
Holst had geïnterviewd en zei: 'Ja, die 
man kan wel over het allerhoogste pra-
ten, maar dat is niet te begrijpen, alleen 
maar roddelen.' Want ik moet eerlijk 
zeggen dat ik ook zo in elkaar zit. De 
Achterpagina lees ik met smaak.’ 
 
Maar de krant mag wel iets van le-
zers eisen? 
 ‘Ja, dat vind ik wel Laat ik een voor-
beeld nemen. Michaël Zeeman over de 
autobiografie van Günter Grass. Dat 
was een schitterend stuk. Misschien 
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niet voor zo'n groot publiek, maar ik 
vind wel dat je dan als krant je culturele 
verplichtingen nakomt. Ik geef maar 
één voorbeeld, maar er zijn er meer te 
vinden. We hebben enkele voortreffe-
lijke literaire critici, voor beeldende 
kunst trouwens ook.’ 
 
Hoe wil je jezelf omschrijven? 
‘Een soort apostolische schoolmeester. 
Heb ik nog nooit gezegd, hoor. Er zit 
een soort zending achter: je hoopt dat 

iedereen het meeneemt en je wilt ze ook 
nog wat leren, niet op een schoolse ma-
nier. Maar dat verkondigende - tussen 
grote aanhalingstekens - zit er ook in.’  
 
Heb je nog een nieuwjaarswens? 
 ‘Ik hoop dit jaar met evenveel wee-
moed terug te denken als vorig jaar. De-
ze week kwam ik nog een boekje tegen 
met pastiches, en daar stonden een paar 
meesterstukjes in van Henk Huurde-
man. Toen kreeg ik zo'n heimwee naar 
Henk Huurdeman, dat was toch een 
heel leuke man.’ 

Han van Gessel 

Kees Fens 
Vervolg van pagina 1 

PCM betrekt INIT-gebouw in nieuwe wijk tegen het IJ aan 

Verhuizing Volkskrant over twee weken 

Dag Pieter, 
‘Bedrijfsongeval’. heb je officieel 
steeds volgehouden als je aan de bui-
tenwereld moest uitleggen waarom ik 
na een half mensenleven afscheid nam 
van de Volkskrant. Maar links en rechts 
jokte je er voor de zekerheid meteen bij 
dat mijn ontslagbrief jou had getroffen 
als een donderslag bij heldere hemel, 
dat ik trouwens altijd al hinderlijk pri-

madonnagedrag had vertoond en dat ik 
m’n ontslag alleen had willen terug-
trekken als Cicero-chef Wim Wirtz de 
laan uit was gestuurd – een eis die jij 
natuurlijk verontwaardigd van de hand 
had gewezen. 
 Allemaal niet waar, zoals je zelf het 
beste weet. Je had de verhaaltjes blijk-
baar nodig voor een breed opgezette 
schadebeperkingsoperatie en, zoals we 
dat in de psychologie wel vaker tegen-
komen, je ging na een poosje in je ei-
gen fabels geloven, en je begon ze be-
halve aan je broodheren van PCM, aan 
medewerkers en verontruste lezers, ui-

teraard ook aan je boezemvriend Aren-
do Joustra te vertellen. 
 Hoe zou die anders aan de ‘versie’ 
hebben moeten komen die hij nu in het 
aan jou gewijde  portret (HP/De Tijd, 
22 december) als jouw versie aan de 
grote klok hangt? En jij intussen maar 
blijven doen alsof ‘bedrijfsongeval’ je 
enige versie was. 
 

 Los van de vraag of ik ooit primadon-
nagedrag heb vertoond, weten jij en ik 
a) dat aan mijn ontslagbrief van 20 mei 
2006 een vier maanden lange corres-
pondentie vooraf is gegaan, die jij ken-
nelijk niet serieus hebt genomen, van-
daar misschien die donderslag bij hel-
dere hemel, en b) dat ik nooit de wens 
heb uitgesproken, laat staan de eis zou 
hebben gesteld dat Wirtz z’n congé 
moest krijgen. Op 20 mei 2006 was het 
uit tussen mij en de Volkskrant, en 
niets had me toen nog op andere ge-
dachten kunnen brengen. 
 Het zou je als ‘vader van de Volks-
krant’sieren als je, in dezelfde open-
baarheid als waarin je je boezemvriend 
Joustra de praatjes liet lanceren, toegaf 
dat het inderdaad praatjes waren. 
Vriendelijke groeten, 

Jan Blokker,  

St. Martin du Puy, Frankrijk 

Jan Blokker: ‘Donderslag bij heldere hemel?’ 
Op 5 januari schreef Jan Blokker in HP/

De Tijd de volgende  open brief, naar 

aanleiding van een portret van Broertjes 

in hetzelfde weekblad.  

Deze weken is PCM bezig te verhui-
zen van de Wibautstraat naar het 
INIT-gebouw aan de Czaar Peter-
straat. In het eerste weekeind van fe-
bruari moet het hele bedrijf overge-
bracht zijn.  
 Het INIT-gebouw is het eerste nieuwe 
gebouw dat op het bedrijventerrein van 
het Oostenburgereiland is neergezet. 
De ingang lijkt aan de achterkant te lig-
gen. In de toekomst wordt die achter-
kant tot voorkant gepromoveerd omdat 
daar allerlei bebouwing moet komen.  
 Het gebouw bestaat uit twee delen, een 
onderbouw en een bovenbouw. De on-
derbouw, bestaat uit twee bouwlagen 
van zeven meter hoog voor de Ge-
meentewerf. De bovenbouw bevat  een 
manifestatieruimte, een tweede ‘maai-
veld’, een parkeergarage, bedrijfsruim-
tes en het vergadercentrum in een 
‘schelpachtige’ constructie boven de 
entree.  
 Roltrappen en trappen boven de entree 
leiden naar het tweede maaiveld. Daar 

komt PCM te zitten. 
 INIT heeft een glazen dak en een 190 
meter lange, dubbele glazen gevel. De-
ze dient niet alleen als zonwering maar 

wordt ook gebruikt als achtergrond 
voor de logo’s van bedrijven. 
 De Volkskrant krijgt zijn onderkomen 
pal onder het PCM-logo op de foto. 


