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E r was weer eens ophef in de vaderlandse literatuur. Marieke
Lucas Rĳneveld mocht de poëzie van Amanda Gorman niet

vertalen omdat ze wit is.
Vreemd, nooit gaat het over vertalen.

Zelfs in recensies van buitenlandse boe-
ken wordt er zelden een opmerking over
gemaakt, hoewel iedere lezer weet hoe
nauw het luistert in de Weltliteratur, die
Goethe in zĳn tĳd zag ontstaan.

Nog gekker was het gedoe omdat het
niet ging over de vaardigheden van Marie-
ke Lucas Rĳneveld, die als eerste buitenlandse de Britse Booker-
prĳs had gewonnen, maar om haar huidskleur. Is een Japanse pi-
aniste die Mozart vertolkt daartoe minder in staat dan haar
Weense kunstbroeder? Kan een Israëlische kok een Spaanse pael-
la lekkerder maken dan een collega op de Ramblas in Barcelona?

Het zĳn idiote vragen die helaas opgeld doen nu het identi-
teitsdenken steeds meer wortel schiet in het Nederlandse cultu-
rele landschap. Iedereen heeft een identiteit, of is ernaar op
zoek, maar je identiteit bepaalt niet ál je kwaliteiten. Of je
man, vrouw, kind, zwart, groen of blauw bent zegt weinig over
je menselĳke hoedanigheden.

Racisme is de voedingsbodem van dit den-
ken. Maar racisme is klinkklare nonsens om-
dat menselĳke rassen niet bestaan. Er zĳn
verschillen tussen mensen, zeker, maar die
kun je niet duiden in termen van ras.

Zoveel jaar na Hitler is racisme in de me-
dia weer het gesprek van de dag. Laten we
ermee ophouden. Amanda Gorman en Marie-

ke Lucas Rĳneveld hebben er, las ik, geen last van. Gefasci-
neerd door elkaars vertaalde werk, zouden ze het uitstekend
met elkaar kunnen vinden.

wiewiewie.nl

TOEN HĲ hoofdredacteur werd, zei
Sylvia Witteman tegen ‘huisgenoot
P.’: ‘Dan ben je aangenomen om het

licht uit te doen.’ Philippe: ‘Zĳ veronder-
stelde dat kranten ten dode waren opge-
schreven in het digitale tĳdperk. In mĳn
afscheidstoespraak zei ik: “Altĳd fijn als je
vrouw ongelĳk krĳgt, maar dit was bĳzon-
der zoet; we hebben haar ongelĳk bewe-
zen. Het gaat zelfs beter.”
‘Zelfs de papieren krant is tĳdens mĳn

hoofdredacteurschap nog één jaar geste-
gen. Nergens anders vertoond. Papieren
oplages gaan nu tot vĳf procent per jaar
omlaag. De Volkskrant dit coronajaar
slechts drie procent. De abonnementen van
alle kranten stĳgen sowieso. Vooral digi-
taal, of – meest populair – samen met de
papieren zaterdagkrant.
‘De Volkskrant kwam dit jaar op 110 pro-

cent: 340 duizend betalende abonnees. Cĳ-

fers die ík nooit gehaald heb. Ik denk dat
we de komende jaren over het record van
1996 heengaan: 366 duizend. Vanaf dat
jaar zĳn we door de opkomst van internet
er 100 duizend kwĳtgeraakt. Intussen
staan er flinke betaalmuren rond de web-
sites. Je levert wat bereik in, maar ze beta-
len wel. Dat is uiteindelĳk de toekomst. Je
moet journalistiek andere afwegingen

maken: een sneller ritme, soms andersoor-
tige stukken . Maar zelfs op de smartphone
blĳken langere, dieper gaande stukken te
worden gelezen. Zelf vind ik dat verhalen
vaak korter kunnen. Lang kan heel mooi
zĳn, maar dat stelt wel eisen aan je
schrĳfstĳl.’
Die eindeloze fotoverhalen in de Volks-
krant zoals over de zwembroek van

Philippe Remarque na anderhalf jaar als uitgever/directeur:
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de jongeheer Brandt Corstius
kwamen bĳ ons thuis wel erg over
als Telegraafvertier. Wat is nog het
verschil tussen die kranten?
‘Dat is enorm! Alleen al de toon. Een

diepere analytische laag, belichting
van verschillende kanten, uitstekende
experts die je in gewonemensentaal de
dingen doen begrĳpen. Laagdrempeli-
ger schrĳven geeft meer impact dan
abstractie, ook voor de meer intellec-
tueel getinte lezers. Iets als integer of
ranzig benoemen, sensationalistisch of
bloemrĳk, is natuurlĳk een kwestie
van smaak.’
En het Volkskrant-interview met de
ouders van de overleden puber Pe-
pĳn Remmers?
‘Diens dood is symbool geworden

voor de gevolgen van de lockdown
voor de jeugd. Ik vind het wat simplis-
tisch om zulke verhalen als Tele-
graafachtig te bestempelen. Ik val De
Telegraaf overigens ook niet af – ik
ben er zelf begonnen, als correspon-
dent in Moskou.’
Gaat het ook nog tot jouw taak be-
horen kranten te laten fuseren?
‘Dat zou heel onverstandig zĳn. Ze

bedienen verschillende doelgroepen
en groeien allemaal.’
Het grootste verschil tussen jouw en
onze generatie is de politieke opvatting
van de krant. Jĳ was toch de boosdoener
die uit artikel 1 van het redactiestatuut
de frase ‘opkomen voor ontrechten en
verdrukten’ hebt geschrapt?
‘Ja. Ik vond automatisch eenzĳdig kiezen

niet meer passen. Want wie zĳn de ont-
rechten en verdrukten in de grote immigra-
tiekwestie: de immigranten of, zoals Geert
Wilders zegt, zĳ die zĳn weggejaagd uit de
grote stadswĳken? In Purmerend en Alme-
re heeft hĳ de meeste kiezers. Maar het
progressieve dna zit er nog diep in hoor.
Als hoofdredacteur heb je een behoorlĳke
taak de mensen een beetje in het midden te
houden.’
Wĳ hebben de kantelingen meegemaakt
van KVP via PvdA naar D66. En onder
jou?
‘Ik vind dat een krant niet bĳ een partĳ

hoort. We moeten voorbĳ links en rechts
een moderne generatie aanspreken. De kie-
zer zweeft al verkiezingen lang als een dol-
le. Wĳ leveren bouwstenen aan voor de
meningsvorming. Dicht op de actualiteit.
Van twee kanten. Niet vooringenomen.
Daarbĳ houdt de Volkskrant nog altĳd het
imago van midden tot links. Ik ben er trots
op dat we ook voor de vĳftien procent van
de abonnees die VVD stemt een goeie
krant maken. Maar de meerderheid van re-
dacteuren én lezers stemt nog steeds links.’
Toont de krant wel voldoende body in
zĳn standpunten?
‘Ik wantrouw ongenuanceerde standpun-

ten omdat ze meestal niet waar zĳn. Onbe-
kookte emoties lopen al genoeg op, ook op

sociale media. Laat de krant dan zeggen:
hoho, even met open mind kĳken. Dat is
belangrĳker dan een duidelĳk standpunt.
Populisten zitten vol simpeler oplossingen
dan de werkelĳkheid toelaat.’
Maar dan moet je je dáártegen toch
duidelĳk teweerstellen?
’Wĳ houden die standpunten voortdurend

tegen het licht. Wĳ zĳn de baarlĳke duivel
voor die mensen. Met een redelĳk, progres-
sief hart.’
Los van deze politieke voortgang, heb je
andere veranderingen teweeggebracht?
‘Broertjes heeft de ramen open gezet, de

krant naar het midden opgeschoven, ge-
zegd: we zĳn vooral nieuwsgierig. Die lĳn
heb ik krachtig voortgezet. Pieter haalde
een heel groepje Elsevier-redacteuren bin-
nen, een enkele vanDe Telegraaf, zoals ik-
zelf. In mĳn aannamebeleid heb ik nooit zo
naar politieke overtuiging gekeken. Ik heb
ook linkser journalisten aangenomen dan
ik de krant zelf wilde hebben. Met de
waarschuwing dat ze niet de linkse jongen
moesten gaan uithangen: daar doen wĳ
niet aan.’
Met een Maarten Keulemans heeft de
Volkskrant nu NRC-achtige kwaliteit in
huis.
‘Heb ik aangenomen! Politiek speelt bĳ

hem niet, hĳ heeft een echt open geest,
zelfs tegenover complotgelovigen, is heel
goed geïnformeerd en schrĳft supertoe-
gankelĳk. Die combinatie kom je zelden
tegen. Bĳ NRC zĳn ze degelĳk, maar niet
zo goed in menselĳk, divers, toegankelĳk,
humoristisch schrĳven als de Volkskrant.
Die is laagdrempeliger.’

Jĳ vond destĳds dat Broertjes niet
genoeg sprankelde.
‘Niet hĳzelf, maar de krant: toen ik

aantrad zag ik enorme verbetermoge-
lĳkheden om de inhoud urgenter,
sprankelender, aantrekkelĳker te
brengen. Ja, ik geef graag toe dat dat
gelukt is. Dat zie ik als een van de
goede punten van mĳn hoofdredac-
teurschap.’
Welk verschil zie je tussen jou en je
opvolger Pieter Klok?
‘Hĳ denkt heel erg hetzelfde; we

hebben nu eenmaal jarenlang samen-
gewerkt. De krant nu kiest wel na-
drukkelĳker de dialoog met de lezer,
de samenleving.’
Jĳ werd meer genoemd als iemand
met een ‘top down’-strategie, Pieter
meer ‘bottom up’.
‘Daarmee is hĳ begonnen ja, zei hĳ

zelf bĳ zĳn aantreden. Ik vond des-
tĳds dat ik echt richting moest ge-
ven aan het grote veranderings-
proces. Uiteindelĳk doe je dat met ve-
len, dan krĳg je de collega’s mee.’
Je zei dat je graag aan de knoppen
wil zitten.
‘De eerste twintig jaar heb ik alleen

geschreven. Ik had wel ideeën. Maar
als daar niets van komt, ze verdwĳ-

nen in een diepe la, dan moet je de macht
veroveren om je ideeën uit te voeren als je
overtuigd bent dat het de goede zĳn. Ik
denk dat Christian van Thillo, toen nog ceo
van De Persgroep, dat zag. Uiteindelĳk
heb ik gewoon gesolliciteerd. Voor mĳn
huidige functie ben ik gevraagd door Van
Thillo’s opvolger, Erik Roddenhof. Die
wilde, zelf uit het bedrĳfsleven, graag een
journalist in de leiding.’
Hoe druk jĳ het journalistieke stempel
op de uitgeverĳ?
‘Alle redacties zĳn bezig met digitalise-

ring: hoe maak ik een spannende website
die elk moment iets nieuws heeft met de
kwaliteit en de kleur van mĳn titel, en
daarnaast nog steeds een goeie papieren
krant. Daar heb je instrumentarium voor
nodig, werkprocessen ter redactie, bepaal-
de talenten. Daarin begeleid ik de redac-
ties, door ze in de goede richting te duwen.
Daarbĳ hebben we een duidelĳke schei-
ding tussen uitgever en hoofdredacteur. De
inhoud is aan de redactie. De uitgever heeft
een grote stem in hóé we het brengen. Die
gaat over de apps en digitale investerin-
gen.’
Jouw voorganger Frits Campagne vroeg
zich al in 2010 af of digitale ontwikkelin-
gen worden geleid door digitaal, dan wel
journalistiek deskundigen.
‘Mĳn oordeel is dat iedereen digitaal

moet worden. Journalisten moeten echt be-
grĳpen dat hun werk voor meer dan de
helft digitaal wordt gelezen. Dus moeten
ze productie en presentatie daarop aanpas-
sen. Dat is moeilĳk. Die noot heb ik als
hoofdredacteur nog niet gekraakt. De �
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Melkpak

Nieuws uit de melkfabriek. Dozen met biologische melk gaan
niet meer open.

Het melkpak. Een doos van papier met kunststoffen voering. En
een plastieke dop. Plastic wordt verfoeid. Campina heeft de
primeur. Melkpak zonder dop. De doos moet met vernuft en be-
heersing opengescheurd worden en kan dan niet meer dicht. Duur-
zamer! (Duurzaam is het meest gelogen begrip van de 21ste eeuw.)
Maar hoezo nieuw?
Het melkpak zonder dop bestaat al meer dan honderd jaar. Toen

het de vorige eeuw in Nederland werd geïntroduceerd, had het pak

geen dop. Het moest met beleid en behendigheid geopend worden.
Veel drama in huishoudens met knoeiers.
Hoe kwam toentertĳd het melkpak in Nederland op de markt?

Het land dat aan melk in flessen was gewend?
Het was een gevecht tussen milieuorganisaties, papierfabrikanten

en zuivelaars. En de publieke opinie moest om.
Milieuorganisaties rekenden voor dat het melkpak vuiler is voor

de wereld dan de statiegeldfles. Papierfabrikanten kwamen met re-
kensommen die het tegendeel bewezen. Alle sommen misten cĳ-
fers. Liegen voor het goede doel.

Een Scandinavische papierfabrikant nodigde Nederlandse journa-
listen uit. Niet alle persmedia mochten mee, maar invloedrĳke. Dus
de Volkskrant! Zo belandde een verslaggever voor het eerst van
zĳn leven in een nachtclub. Finland.

Wouter Klootwĳk

kwaliteit is gestegen, we wonnen meer
Tegels, er kwamen meer lezers. Maar het
digitale aspect lieten we achteraf gezien
nog te veel liggen in mĳn tĳd, het was een
aparte ontwikkeling. Nú moet digitaal het
hart van de operatie worden. Je moet de
hele kwaliteit van de krant op de smart-
phone brengen. Dus dat digitale moet nú in
de hoofdredacties zitten.’
Mĳn kleinkinderen lezen géén papieren
kranten meer.
‘Daarom moet dit dus.’
Een individuele redacteur moet nu drie
dingen tegelĳk doen, de digitale krant,
de papieren krant van morgen en nog
een stuk als achtergrond.
‘Precies. Je hebt niet meer één deadline.

Toch komen er nu nieuwe redacteuren uit-
sluitend voor de website, om die scherp te
houden. Als uitgeverĳ steken we hier extra
geld in omdat we denken er extra abonnees
uit te halen. Sommige kranten zĳn ons voor
geweest, wel met een goede betaalmuur.
Maar de Volkskrant is digitaal groter.
‘Onze ambitie is om in bereik de vierde

nieuwssite te worden, na NOS, NU.nl en
AD, maar dan wel met kwaliteit. De slag
van de digitalisering, typisch een rol voor
de uitgever, is dus nog niet geslagen. Wĳ
helpen met digitale producten, verkoop
van abonnementen. Dat wordt de kern.
Maar we zitten nog wel even in een duaal
tĳdperk.’
Ga jĳ wel het licht uitdoen voor de pa-
pieren krant?
‘Bĳ de kleine titels gaan over een paar

jaar waarschĳnlĳk de doordeweekse pa-
pieren kranten eruit. Het Parool dacht al
zover te zĳn. Ik heb dat onderzocht, maar
het kan nog niet. Er zĳn nu nog te veel pa-
pieren abonnees. De zaterdag zal langer
duren, misschien wel blĳven.’
Een oudere als ik leest alleen nog elek-
tronisch, al was het omdat de papieren
broodletter voor onze ogen te klein
wordt. Maar ik hecht wel enorm aan de
lay-out van de papieren krant.
‘Dat is prima. Wĳ verkennen daarnaast

een mooie tablet- en smartphone-uitgave.
Maar het overzicht van de papieren krant,

waar je snel kunt kiezen: dit ga ik wel of
niet lezen, dat is digitaal bĳna niet na te
maken. Daar breken we ons echt het hoofd
over.
‘Digitaal moet je de lezers de journalis-

tiek steeds aanbieden. Met pushberichten
en goeie mails moet je de gewoonte om
naar je brievenbus te lopen overnemen. Je
hebt nu nog de pdf-editie in een aparte app,
V krant, maar dat gaan we een keer sa-
menbrengen met nieuws en editie in één
app. Papier is nog de kurk, maar we zĳn
wel snel aan ’t overstappen. De redacties
moeten dat ook leren. Dat kost tĳd. Dat be-
geleiden is nu mĳn hoofdtaak.’
Hoe verhoudt zich de elektronische
krant tot de sociale media als Facebook
en Instagram?
‘We noemen ze ‘frenemies’: je hebt ze

nodig voor het verkeer, maar ze tasten ook
je financiële basis aan. Ze zĳn een alterna-
tief voor onze sites met hun nieuws, en ze
slokken alle advertentiegeld op. De digita-
le wereld is de nieuwe openbare ruimte,
maar die wordt beheerst door een paar Ca-
lifornische bedrĳven. Zĳ peuren het maxi-
male geld eruit.’

Tĳd voor overheidsingrĳpen.
‘Gebeurt ook. In het buitenland en nu ook

in de EU. Wĳ lobbyen ook bĳ de politiek.
Want de sociale media verdringen ons met
onze eigen inhoud. Maar we hebben ze
ook nodig; alles loopt via Google. Een dui-
vels dilemma: je kunt niet om ze heen,
maar het gaat op hun voorwaarden.’
Maar zelfs jĳ, die er middenin zit, voor-
ziet ook nog niet echt welke kant het op-
gaat met de digitalisering van voorheen
het dagblad?
‘Nou, behalve dat je zeker weet dat de di-

gitalisering voortdendert, dat je daar heel
goed moet zĳn om nog bestaansgrond te
hebben over tien jaar. En ja, misschien be-
staat de papieren krant op zaterdag dan
ook nog steeds. Net zoals er nog bioscopen
worden gebouwd. Kennelĳk is dat een
speciale ervaring, net als de gedrukte
krant. Alleen, we weten het niet. Wel dat
de hoofdmoot van de gebruikers uiteinde-
lĳk digitaal gaat omdat de voordelen toch
heel groot zĳn. Ook oudere redacteuren
vinden het leuk om digitaal goed gelezen
te worden.’

Maurits Schmidt
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In zĳn nieuwe boek legt collega pensionado Jacques de
Jong de geschiedenis vast van zĳn tekenclub Kring De Acht.
Een anekdotisch beeld van die club als bron van talent en
vaste artistieke factor in zĳn woonplaats Haarlem. ‘Mis-
schien heb ik altĳd wel kunstenaar willen worden.’

Zodra het weer open is, krĳgt het Noord-Hollands Archief in
Haarlem het boek De Acht, kroniek van een teekenclub aangebo-
den, geschreven door actief lid en initiator Jacques de Jong. Daar-
mee zĳn de herinneringen gered aan een rĳk tĳdperk uit de Haar-
lemse culturele historie. De Jong: ‘Twee verhuisdozen met docu-
menten en foto’s vanaf de oprichting in 1939 dreigden teloor te
gaan. Lid John van Reĳn ordende het archief en deed de research.
Medelid Erik Kwant verzorgde de vormgeving en voorzag De
Acht van oude en recente foto’s en documenten en hedendaags te-
kenwerk.’
Het resultaat is een blik in het schilderachtige verleden van te-

kenvereniging Kring De Acht. ‘Een bron van talent gedurende
meer dan tachtig jaar en meer dan de beschrĳving van zomaar een
tekenclubje. Een blik op een vaste, artistieke factor in Haarlem.
Namen als Kees Verwey, Poppe Damave, Frans Verpoorten en
Cor Mandersloot komen voorbĳ.’ Door de jaren heen telde de
club zo’n dertig leden.
Jacques de Jong is sinds 2014 lid van de vereniging die zich uit-

sluitend bezighoudt met tekenen naar levend model, puur studie-
materiaal. ‘Vanaf het begin heb ik me thuisgevoeld in die kunste-
naarsclub.’
Twee jaar later fotografeerde hĳ alle dertig toenmalige Acht-leden

in hun eigen omgeving, atelier, huiskamer, schuur of zolder. De
portretten verschenen in een eveneens door grafisch ontwerper Erik
Kwant verzorgd fotoboek. Begin 2019 had De Jong een expositie
van getekende portretten, eveneens van alle Acht-leden.
‘Je kunt nu lezen hoe het De Acht door de jaren heen verging.

Het is anekdotisch opgeschreven, geen lopend verhaal. Maar het
biedt volgens mĳ wel een beeld van de club, vroeger en nu. Wat
hetzelfde bleef, is de ongedwongen, vriendschappelĳke sfeer.’ Ci-
taat van lid Saskia Minoli: ‘Nooit kinnesinne, veel waardering
voor elkaar’, ook als op de maandelĳkse Acht-avond in het atelier
ieders beste creatie op het podium worden uitgespreid.
De Jong: ‘Misschien heb ik altĳd wel kunstenaar willen worden.

Naar aanleiding van het boek De stad, het water en het licht, eind

2019, met foto’s van het schitterende uitzicht vanuit mĳn badka-
merraam in alle seizoenen, noemde het Haarlems Dagblad mĳ
uitdrukkelĳk een kunstenaar. Wat wil je nou nog meer aan het
eind van je carrière?’ AdB

Historie kunstclub vastgelegd in boek

Voor de begroting van Kring de Acht in 1995 gebruikte pen-
ningmeester Tonny Plas een van zĳn eigen tekeningen.

Toine Heĳmans: derde roman
Op de foto zit Volkskrant-collega Toine Heĳmans zĳn boek Zuurstofschuld te signeren
bĳ boekhandel Venstra in Amstelveen. Met zĳn uitgeverĳ Pluim heeft hĳ aardig wat
publiciteit gekregen. Naast de gebruikelĳke advertenties ook een interview in zĳn
eigen krant en een uur lang gesprek bĳ Vpro-radio in de rubriek Nooit meer slapen.

Vĳf jaar geleden zette Toine Heĳmans de eerste zinnen op papier voor zĳn nieuwe
boek. Het speelt zich af in de Himalaya. Bergbeklimmen is een tweede hobby van
Heĳmans, naast zeezeilen, waaruit hĳ de inspiratie voor zĳn eerste roman putte, Op
zee. ‘Maar ik ben geen echte klimmer’, bekende hĳ bĳ de Vpro.
Zuurstofschuld gaat zowel over bergbeklimmen als over vriendschap. Wat doen de
bergen met de mens en wat doet de mens met de bergen. ‘Nu staat hĳ op zĳn laatste
top, een duizelingwekkende 8188 meter hoog, en kĳkt uit over zĳn eenzaamheid.’

Zĳn eerste roman, tien jaar geleden, werd een bestseller: Op Zee werd verfilmd en er
verschenen vele vertalingen. De Franse vertaling werd bekroond met de Prix Médicis
étranger, de Franse literaire prĳs voor de beste vertaalde roman. Zĳn tweede roman
Pristina beschrĳft de zoektoch van een ambtenaar naar een vrouwelĳke asielzoeker.


