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Voor de Boofdredaktie

Zeer geachte Heer Lttekerf

Tijdens mijn nieuwjaarsbezoek aan de Ver bondsvoorzitter heb ik een
lang en vriendschappelijk gepprek met de heer Middelhuis gehad, dat
- toe» ik polste over de r edakt i e-vergader ing op de Stuttenbur̂ bt
terecht kwam op de verhouding Yolkskrant-KAB* Ofschoon dit gesprek
zeer vertrouwelijk van aard was, meen ikf dat het üijn taak is f in
het belang van KAB en krant f U van de inhoud hiervan op essentientele
punten te rapport eren* Be inhoud̂ t̂ alles f dat hier volgt, ie de
mening van de heer Middelhuis* axuus* ik overigens het rapport
voor mijn eigen verantwoording schrijf, gelieve U bij het gebruik
hiervan de nodige diplomatie te plegen. Yoor een goede beoordeling
van de weergave van het gesprek is het misschien nodig U er op te
wijzen, dat de heer Middelhuis zijn kritiek zakelijk uitte, ronder
een spoor van verbittering*

Het was in strijd mat de hoffelijkheid en de vereiste prudentie om
de president-commissaris en twee commissarissen van De Volkskrant
uit te nodigen voor een bijeenkomst, waarop op hun beleid kritiek
wordt geleverd, die - bij alle geestigheid en voortreffelijk ont-
plooid vakmanschap van dichters en voordrachtskunstenaars - gezien
de aktuele omstandigheden bijtend is* ( , ,Als ik de inhoud tevoren
had gekend, was ik niet gekomen**) Er is ( eenzi j dig)s geklapt uit
een zeer vertrouwelijke conferentie met een deskundige* Als de heer
KollOTaan hiervan tevoren geweten heeft, wordt ook hém dit kwalijk ge-
nomen* Lelieveld en Grundiaeijer gijn dezelfde gedachten toegedaan*
Zou de feestelijk bedoelde vergadering er niet door zijn gewchaad,
dan was een scherpe repliek op sijn̂ plaats geweest* lalesing van
de satyrische verzen heeft deze menfg bevestigd*
Het was bovendien ontaktisch, dat het de gasten praktisch onmogelijk
werd om uit de hoek te* komen, waar 2ij slechts konden spre-
ken met prominente leiders en redakteuren van de krant* Het sou op
zijn plaats zijn geweest, als z\ j sich eens hadden kunnen
onder de journalisten van de lagere regionen, mat wie - eveneens
belangrijke madewerkers van de krant - zij ook weieens kennis hadden
willen maken*
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De besprekingen, die binnen de KAB gijn gevoerd, de gedachtenwisse-
lingen met technische deskundigen in de typografie en dagblad-*
bedrijfsorganisatie ( onder andere dief waar de heren Lücker en
Van den Boomen bij tegenwoordig waren) hadden slechts één doel:
De Tolkskrant een hyper-modern f voortreffelijk geoutilleerd be-
drijf te bieden, dat aan de hoo ste eisen van efficiency zon vol-
doen* In plaats van daarvoor begrip te vindenf stuiten de beleids-
mensen t Ül« de verantwoord eng voor de te investeren kapit len moeten
dragenf in de kring .van De Volkskrant op sentimenten: men wil z®
graag op z*n pleintje blijven» Storend in het onderhoud met de heer
Tifli Wagtendonk wasf dat de hê en Locker en Van den Boomen negatief
reageerden, en wel met argumenten, die - zolang nog slechts de
technisch adviseur spreekt en de beleidsvoerders gelf hun oordeel
voorbehouden ~ on̂ akelijk wmren» Bij al haar grote journalistieke
kwaliteiten schort het De Volkskrant aan een brede visie op een
moderne bedrijfsvoering, en op de mogelijkheden, die de hedendaagse
techniek haar ter beschikking kan stellen» Men leeft er nog in de
ambachtelijke sfeer* Voordat men gich behoorlijk op de hoogte heeft
laten stellen van de resultaten van het technisch vernuft, staat men
al afwijsend tegenover een overplaatsing van het typografisch ge-
deelte van het dagbladbedrijf naar Utrecht* Wat de KAB betreft, kan
de redaktie in Aiasterdam blieven* Voor het nodige kofttakt tussen
beide filialen 21 jn er voldoende comrounicatie- en transmissie-middels
*eorhanden«
(Verdere adstructie laat ik achterwege, omdat opvattingen en argu-
menten hieromtrent U tot in details bekend gullen gijn»- 8pr*)

KAB- VÖLKSKR&HT

Hst Is d* heer Middelhuis op Stuttenburgh meer dan ooit duidelijk ge*
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wordeaf dat Be Volkskrant verder van de KAB afstaat» dan welke andere
van haar instellingen dan ook. Er is geen gevoel voor saamhorigheidf
goals dief waarin Concordia uitblinkt* KAB en Volkskrant spreken elk
een taalf en verstaan elkaar niet* Integenstelling tot de
journalistieke tegomoetkomendheidf die de krant saa Se E?P betoont,
staat de stiefmoederlijke behandeling van de KABf nog wel de eige-
naresse* Foutenf die in de krant worden gemankt, demonstreren hoe
haar gevoele'̂ ereld verschilt van die der EA®« Bat êe OB sélf niet een
gezinsblad moet beginnen f is f als feit. een testimonium paupertatis
voor Be Volkskrant* Zij weet krant ( en geen gezinsblad) te
êie zija bekorting heeft êé voor de arbeidere, êa ww é« leden van
andere sociale groeperingen̂  Was dit anders, daa zou «ij nog duizenden
lezers méér treklcen uit het brede kader van d« KAB; met een gelijk-*
tijdig behoud f«a de ( geschakeerde) Ie20«rtoplngt die &e heeft» Ce
KAB, als van 400*000 arbeiders^ wordt - als klankbord voor
de krant ~ onderschat} de KYP daarentegen ver overschat•
Voor 4« KAB ie de situatie van dit ogenblik &eer spijtig; temeer, daar
gij bi^ alle f doelbewuste vrijgevigheid in joianwlistieke onaf-
hankelijkheidf 0en beter begrip meent te verdienen* Voor het feitt
dat Ji«t voor krant veel moeilijker ia om eea hechte instelling
van de KÜI te 2ianf dan voor elke andere iiwtelling ( o*ü* ffConcordia
ia overigeas op de Oudeaoord alle

Met vriendelijke groeten vaa
Sprenger


