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Paul Kouwenberg: vakbekwame
en vooral sympathieke collega
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Kouwenberg naar 
de krant. Broertjes:  
‘Hij stapte al snel 
in de voetsporen 
van Ed Bente, 
met wie hij veel 
gemeenschappelijk 
had: plichtsgetrouw, 
bekwaam,nerveus 
en gezagsgetrouw.’ 
Als chef Nacht liet 
Paul zich kennen 
als een vakbekwaam 
journalist - als chef 
redactie was hij een 
vaardige en integere 
organisator. Pieter 
Broertjes: ‘Toen hij 
weg ging, is zijn 
takenpakket door 
zeven collega’s over-
genomen.’
 De laatste jaren op 
de krant waren niet 
zijn gelukkigste. ‘De 
heersende tijdgeest 
was niet de zijne’, stelde Pieter B. 
vast. ‘De krant was hem te populistisch 
geworden.’
 Dat Paul daar weinig mee had, bleek ook 
uit de toespraak van de boekenantiquair 
Van der Steur voor wie hij in de jaren 
na zijn vut een uitgebreide catalogus 
samenstelde. Van der Steur beschreef 

Paul als een zeer belezen vakman. met 
als specialiteit de literatuur tussen 1780 
en 1848, van Potgieter tot Busken Huet, 
Piet Paaltjens en de Schoolmeester.
 Toeval of niet, het nummer van saxofonist  
John Coltrane waarmee de plechtigheid 
in de kerk begon, heette – wist Bert 
Vuijsje natuurlijk – I’m oldfashioned.

PAUL Kouwenberg leerde ik kennen in de vierde klas 
van het gymnasium aan de Amsterdamse Hobbemakade, 
waar in die tijd het roemruchte en (tikkeltje) elitaire 

Ignatius College in een jezuïetenburcht was gehuisvest. 
Paul en ik werden vrienden. Vraag me niet waarom. Het 
klikte gewoon. Ik zat naast Paul in de voorste bank van de 
raamkantrij, recht tegenover de lessenaar. Al snel kwam ik 
erachter waaraan Paul zijn bijnaam de lange had te danken: 
aan zijn uitschuifbare benen waarover menig leraar struikelde, 
tot hilariteit van de klas. Dat wekte argwaan bij de docenten, 
maar Paul kon meestal aannemelijk maken dat hij niet voor 
niets in de voorste bank zat en dat hij zijn benen toch ergens 
moest laten. Ik wist in een aantal gevallen wel beter. 
 Zijn lengte was er ook de oorzaak van dat hij tijdens de 
jaarlijkse ‘protestactie’ van de Ignatianen (een vorm van 
burgerlijke ongehoorzaamheid die eruit bestond plotseling in 
omgekeerde richting rond de cour te lopen) door de ‘prefect’ 

eruit gepikt werd en als zondebok werd bestempeld. Wij 
gruwden van zoveel willekeur.
 Op 22 januari 2001 omschreef Han van Gessel in zijn speech 
ter gelegenheid van het afscheid van Paul Kouwenberg de 
gymnasiast Paul als een leerling van het filosofische type. ‘Hij 
was verslingerd aan Sartre en het existentialisme. Hij schreef 
het liefst diepzinnige en meestal ondoorgrondelijke opstellen 
over het Wezen van het Zijn, of het Zijn van het Wezen, daar 
wil ik vanaf zijn, of vanaf wezen natuurlijk.’ Han onthulde 
verder dat onze leraar Nederlands het allemaal prachtig vond, 
‘maar wij gingen liever voetballen’.
 Het zal duidelijk zijn: ook Han was een klasgenoot van 
Paul, evenals trouwens diens tweelingbroer en latere leraar 
klassieke talen Henk, de dirigent Hans Vonk, dramaturg 
Wilbert Bank, de broer van Jan Bank, Telegraafjournalist 
Herman Eetgerink, semiprofvoetballer Nico van der Meer, de 

‘Iemand die meer gericht was 
op anderen dan op zichzelf’, 
karakteriseerde Pieter Broertjes 
oud-collega Paul Kouwenberg, die 
vorige week maandag werd begraven 
op het kerkhof van Monnickendam. 
Broertjes hield zijn toespraak in 
het stemmige Lutherse kerkje van 
het stadje, waar vele Volkskrant-
journalisten de laatste eer bewezen 
aan een van hun meest zachtaardige 
collega’s. ‘Een kei van een vakman 
en een bijzonder aardig mens’, vond 
Pieter.

 Opvallend genoeg waren er ook 
een aantal oud-medewerkers van het 
technisch bedrijf. Niet onlogisch omdat 
Paul in zijn beste jaren als chef redactie 
veel contacten had in andere delen 
van het bedrijf dan alleen de redactie. 
‘Hij bemoeide zich toen overal mee,’ 
memoreerde Pieter Broertjes.
 ‘Hij dacht mee over de nieuwe 
drukkerij, hij zag toe op de vele nieuwe 
katernen en op de speciale uitgaven, 
maar ook op het kantoormeubilair. ‘Spin 
in het web’ werd hij genoemd, ‘manusje 
van alles’ en ‘geheim kamerheer van 
Harry Lockefeer’, altijd op weg naar 
‘de overkant’, waar de zetterij en de 
drukkerij en het advertentiebedrijf 
zaten.
 In november 1965 kwam Paul 
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Paul Kouwenberg aan de redactietafel met links Eric Hendriks, 
rechts Martin Rep, op de voorgrond Piet van Seeters. 
               Foto Wim Ruigrok

Existentialist met uitschuifbare benen
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het de bedoeling dat mijn schoonvader 
kaarsrecht naar huis loopt’, stelde Paul 
mij gerust. Dat deed hij.
Pas toen we allebei bij de Volkskrant 
gingen werken en in Amsterdam-
Noord kwamen te wonen, kreeg onze 
vriendschap een nieuwe impuls. Dat 
had deels met het werk te maken, maar 
vooral met de dingen eromheen. In de 
zogeheten nanacht (de tijd tussen de 
post- en stadseditie van pakweg één 
uur, halftwee tot drie uur, halfvier) 
ontwikkelden we ons tot geduchte 
bridgepartners. Menigmaal vertoefden 
we tot ’s ochtends vroeg bij de portier 
van de Heinekenbrouwerij, waar 
journalisten uit Amsterdam goedkoop 
bier konden hijsen, om rond acht uur, 
halfnegen het bed in te duiken na een 
ontbijt bij een van de collega’s thuis. 
Het kon gebeuren dat we na ‘de stad’ 
direct naar huis reden, Paul in zijn 
Renault 4 (het koekblik) en in ik in 
mijn Fiat 600. Af en toe vertoonden 
we racegedrag, vooral na de ‘tweede’ 

broer van oud-Volkskrantcollega Han 
van der Meer en ‘Apollo Henkie’ Henk 
Terlingen.
 Paul ging echter niet gebukt onder het 
loodzware existentialisme en vermeend 
diepgravende discussies (meestal buiten 
schooltijd). De muzikale omlijsting van 
vooral Thelenious Monk sprak hem 
meer aan, maar van deze jazzmusicus 
werd ik weer niet vrolijk. Niettemin 
hebben we samen heel wat afgelachen, 
en al helemaal in het jaar dat we op 
retraite moesten, met de rest van de klas 
uiteraard.
Pauls vader bracht ons weg naar 
Noordwijkerhout. In de zingeving 
van het verblijf in het bollendorp 
had hij weinig vertrouwen. ‘Dat 
meisjesinternaat verderop is 
interessanter’, luidde zijn vaderlijke 
advies. Die als uitermate verstandig 
ervaren raad sprak ons aan, maar daar 
bleef het bij. De toezichthouders hadden 
alle mogelijke ontsnappingsroutes 
geblokkeerd en wij mokten dat we het 
niet beroerder hadden kunnen treffen.

Na het eindexamen vertrokken Paul en 
ik, kunstliefhebbers als we waren, per 
trein naar Rome. Ik kan me niet meer 
herinneren waar we hebben overnacht, 
maar ik durf wel met grote stelligheid 
te beweren waar onze culturele 
belangstelling tijdelijk werd bijgezet: in 
de Sixtijnse Kapel waar Michelangelo 
het moest afleggen tegen twee mooie 
Duitse meiden. Terug in Nederland 
zouden we ze nog eens opzoeken 
in Xanten, een oude Romeinse 
nederzetting. Een Fiat 500, eigendom 
van de streekkrant waar Paul werkte, 
fungeerde als vervoermiddel. Het kostte 
enige moeite, maar Paul paste er net in.

Paul was de lokale journalistiek 
in gegaan, of toch eerst in 
militaire dienst? Ik was in Nieuw-
Guinea terechtgekomen als 
pelotonscommandant. Paul schreef 
geregeld opwekkende en zeer 
humoristische brieven, waaronder een 
juweeltje over een tante die tijdens een 
familiediner ongesteld was geworden 
en niet van haar stoel durfde op te 
staan. Zelden zo gelachen en zoveel 
mededogen gevoeld met zijn tante die 
hij dankzij spitsvondige humor liefdevol 
in bescherming nam.
Erg behoedzaam gingen Paul en ik niet 
met onze vriendschap om. Wij zagen 
elkaar zelden, maar hij vergat niet 
me uit te nodigen voor een daverende 
bruiloft in de Achterhoek (hij trouwde 
met Thea, de latere moeder van zijn 
kinderen), waar jenever en bier in 
voor mij ongekende hoeveelheden 
achterover werden geslagen. ‘En toch is 

(vanuit Amsterdam-Oost gezien) 
Schellingwouderbrug, waar de weg een 
paar kilometer vierbaans werd. Paul en 
ik konden vanuit de slipstream langszij 
komen, maar elkaar niet passeren. En 
dan kwam het erop neer wie als eerste 
afremde voor de haakse bocht naar de 
IJdoornlaan. Paul nam meer risico.

Paul en ik kwamen regelmatig bij elkaar 
over de vloer. Aan etentjes en feesten 
geen gebrek. Maar sluipenderwijs begon 
onze vriendschap slijtageverschijnselen 
te vertonen. We beseften dat onze 
hechte band aan het afbrokkelen was, 
maar lieten het gebeuren. 
De vriendschap vervaagde, een warme 
collegialiteit kwam ervoor in de plaats. 
We spraken over de krant, over onze 
collega’s, maar niet meer over onze 
privé-besognes en -interesses. En zo 
bleef het, ook in al die jaren dat hij 
redactiechef was en af en toe letterlijk 
gebukt ging onder de problemen 
waarmee hij werd opgezadeld. 
Paul kreeg het echt moeilijk toen zich 
redactionele veranderingen voltrokken 
die in zijn ogen de krant niet ten goede 
kwamen.

Op die 22ste januari 2001 wisten we 
niet goed hoe we afscheid van elkaar 
moesten nemen. We keken elkaar 
beteuterd aan, stonden er hulpeloos bij. 
Ik geloof dat ik nog zoiets mompelde 
van: ‘Ik fiets wel langs’.
Tja. Ik fietste vanuit mijn woonplaats 
Haarlem onder andere naar Santiago 
de Compostela. Toch weer niet naar 
Monnickendam.

Cees Gloudemans
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Paul kwam zelden in Hesp, maar nu was er een afscheid of een jubileum.Te 
midden van het gebruikelijke rumoer zie ik hem met z’n lange lijf gebogen staan 
over een jongere collega. Arm om de schouders. Ik zie tranen. Na een paar minuten 
verschijnt een voorzichtige glimlach op hun gezichten. Vrijwel niemand heeft het 
opgemerkt. Waarschijnlijk herinnert alleen de betrokken collega zich dit voorval 
nog. En ik. Weet ook nog de reden van het verdriet. En weet ook dat ik jaloers 
was op de manier waarop Paul deze jongen even apart nam en opbeurde.  Als 
redactiechef voelde Paul een grote verantwoordelijkheid. Voor de krant als geheel, 
voor de sluitingstijd en voor de jongens en meisjes die onder zijn mandaat vielen. 
Ik vrees dat hij vaak laat in de middag of vroeg in de avond naar huis vertrok met  
een hoop zorgen in z’n hoofd. 
Hij had die zorgelijke uitstraling extra sterk in zijn jaren als chef Nacht. Veel 
vroeger dan nodig zat hij aan zijn bureau. En aan het slot van de avond kon je 
hem zien terugkeren van de zetterij waar hij het sluiten van de krant had begeleid. 
Hij wierp de bundel paginaproeven op z’n bureau, nam zijn hoofd in zijn handen 
en zat dan een paar minuten voor zich uit te staren. De spanningen groeiden hem 
weleens boven het hoofd. Maar korte tijd later schoof Paul toch aan bij de tafel 
die was ingericht voor het vaste groepje bridgers en kwamen zijn hersenen even 
tot rust .Voor een baas is het soort plichtsbesef dat Paul had uiteraard goud waard. 
Maar ik ben bang dat hij zelf niet altijd heeft genoten van de mooie baan die hij 
had. Hij had veel mensen om zich heen en veel contacten in het bedrijf. Rennen 
van het ene overleg naar het andere, mappen met nota’s onder de arm. En niemand 
op de redactie die zich erom bekommerde. Hij had een eenzame baan. Paul had 
vaker een arm om zijn schouders verdiend.      Jan van Capel

Een arm om zijn schouders


