
1

Memo nummer 134 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant           e-mail: volksknar@gmail.com

13 januari 2010

JAARGANG 88
NUMMER 26041 ??

pagina 3

Chef Nacht Nico Goebert komt 
met een doos overgebleven wijn 
van receptie Lebesque (‘Vier fles-
sen Chateau Migraine Controlé‘) 
bij de centrale tafel. Vormgeef-
ster Marlies Methorst: ‘Allemaal 
voor mij?’

QR MEDE

Opmaker Kees de Hoog zet met redacteur Radboud Kuitenbrouwer een voorpagina in elkaar, in 
lood en op het traditionele formaat, toen de term broadsheet nog niet was uitgevonden. Kees de 
Hoog was een van de allersnelste opmakers in het loden tijdperk en hij mocht altijd de voorpagina 
maken. Zie ook pagina 2.                             Foto Wim Ruigrok

Waar komt ‘tabloid’ vandaan? De 
term tabloid komt eigenlijk van de Britse 
sensatiekranten. In tabloid form = in zeer 
beknopte vorm. Het formaat broadsheet 
dat wij kennen, vindt zijn oorsprong in de 
vroegere belastingheffing per pagina. Het 
was van belang zo min mogelijk pagina’s 
te maken, dus dan maar groot.

Is de verandering naar tabloid 
ingrijpend qua opmaak? Opmaak-
technisch is het niet echt ingrijpend. Na-
tuurlijk vraagt het halfformaat een andere 
layout/vormgeving dan broadsheet. Je 
kunt het niet op dezelfde manier vorm-
geven. Koppen en foto’s in een kleinere 
krant hebben een andere impact op de 
lezer. Op groot formaat trekt een enkel 
bericht of foto meer de aandacht, op een 
kleiner - compact - formaat zie je de pagina 
als één geheel, er is minder ‘hiërarchie’.
 Bij een kleiner formaat wordt een pagina-
spread (twee naast elkaar) bijvoorbeeld 
beter als geheel waargenomen dan bij een 
broadsheet.

Hoe wordt de ruimte op tabloid 
benut? Een enkele pagina in tabloid 
biedt uiteraard minder ruimte dan broad-
sheet, feitelijk zelfs minder ruimte dan een 

halve broadsheet, vanwege de witmarge.
Wel kan in tabloid de lay-out doorgaan tot 
aan de ‘rugvouw’. Sommigen vinden dat 
ten koste gaan van de rust in een pagina. 
Vaak - en zeker in het geval van Trouw en 
Het Parool - is de overgang naar tabloid 
ook een (papier)bezuiniging. Dan zie je 
dat pagina’s voller gepropt worden dan 
misschien esthetisch verantwoord is. 

Hoe gaat het dan met foto’s? Foto’s 
zijn in tabloid bijna altijd kleiner dan in 
broadsheet, vooral de nieuwsfoto’s. Om-
dat tabloids in de bijlage vaak neigen 
naar een magazine-achtige vormgeving 
kunnen daar wel af en toe grote foto’s ge-
plaatst worden, tot paginagroot.

Het staat of valt allemaal met een goe-
de lay-out, goede vormgevers, duidelijk 
beeld, een kundige art-director (Walde-
mar Post en Hub. Hubben waren wat 
dat betreft goede voorbeelden uit het 
verleden, van vóór het tabloid).

Neigt tabloid toch niet naar maga-
zine? Ritme, afwisseling en ordening, 
daar gaat om. In broadsheet, maar nog 
meer in tabloid of compact formaat. Te 
snel wordt een krant op tabloid als een 
magazine gezien. De vraag die eigenlijk 

gesteld hoort te worden voordat je een 
formaat kiest, is wat je wilt overbrengen 
op je lezers. Alles staat of valt bij hetgeen 
een krant haar lezers wil vertellen. Pas 
als dat helder geformuleerd is, kun je ook 
toetsen of hetgeen je gekozen hebt ook 
aan die doelstelling voldoet, en belangrij-
ker: waarom het níét voldoet.

Hoe zit het met advertenties? Op 
een tabloidpagina is minder ruimte voor 
IM’s dan op de broadsheet nu. Maar ook 
advertenties en advertentiepagina’s krij-
gen een andere impact op tabloid. De 
kunst is evenwicht te bewaren en toch 
omzetverlies te beperken/voorkomen.

Kun je op tabloid voldoende ‘uit-
pakken’ met groot nieuws? Dat 
hoeft geen probleem te zijn. In tabloid 
kun je bijvoorbeeld de eerste pagina’s 
gebruiken om dat te doen. Grote koppen 
worden snel te schreeuwerig. 

Pieter Broertjes noemde in de zomer van 
2008 het tabloid formaat (interview in In-
termezzo) niet-journalistiek, en hij noem-
de Trouw en Het Parool als voorbeeld. 
Een vraag is of hij nu helemaal achter de 

Zie verder pagina 2

Tabloid onontkoombaar
VRAGEN over lay-out
Een vette streep onder het verleden, 
meldde Persgroep-baas Chr. van Thil-
lo in zijn nieuwjaarsrede. De krant in 
haar oude vorm is uit. Tabloid wordt 
het. Hoogstwaarschijnlijk per 1 april. 
De voorbereidingen zijn gaande.
 
Op deze en de volgende pagina het 
heden aan de hand van vragen, het 
verleden in de vorm van foto’s.
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Alle fasen in de tijd van de loodzetterij, begin jaren zeventig, vastgelegd 
door Wim Ruigrok. Hierboven: het letterzetten aan de Ludlow-machines. 
Rechtsboven de opmaak aan steen; toen met een tv-camera erboven en een 
‘oortje’ voor Radboud Kuitenbrouwer waardoor hij de chef Nacht (Jos Sterk 
of Herman Leenes) kon horen. Rechts: het omzetten van een kartonnen 
vlakstype in een loden rondstype. Linksonder de rondstypes bij de drukpers. 
Rechtsonder: het plaatsen van rondstypes in de drukpers. En dan: draaien 
maar! Tienduizend kranten per uur.

Techniek in loden tijdperk

keuze voor tabloid staat, in plaats van zijn 
eerdere voorkeur voor berliner. Dat weten 
we niet.

Heeft de overgang naar tabloid 
ook personele consequenties? De 
overgang naar tabloid is ook een manier 
om in te krimpen. Deelredacties verdwij-
nen, er zijn minder  chefs nodig, pagina’s 
lopen sneller vol. Personele consequen-
ties hangen ook samen met de redactio-
nele organisatie zoals Christian van Thillo 
die wil. Die is niet afhankelijk van het 

formaat krant, maar  bij de overgang van 
broadsheet naar tabloid wel makkelijker 
meteen in te voeren. 

Voorheen was nog even sprake 
van berliner formaat  iets groter 
dan tabloid. Is men daarvan af-
gestapt? Er ligt een scenario waarbij 
de zaterdagse nieuwskrant op tabloid is 
en de katernen voorgedraaid op berliner. 
Dat is ontstaan in eerste gesprekken van 
de hoofdredactie met Van Thillo, en mede 
uit vrees ook de zaterdagkrant op tabloid 
te moeten maken. De zaterdagkrant is nog 
steeds een belangrijke kurk waarop de 

Volkskrant drijft. Tabloid samen met ber-
liner blijkt een ongelukkig pakket kranten 
te vormen. De hamvraag is wat de Belgen 
willen.

Is er een datum van invoering? Ja, 
met een logische verklaring. Op 1 april dit 
jaar gaat de Rotterdamse drukkerij hele-
maal dicht. Dan is er voor de Volkskrant 
minder capaciteit beschikbaar om de om-
vang te maken (vooral op zaterdag) die we 
nu gewend zijn voor de nieuwskrant. En 
op tabloid zijn er ineens twee keer zoveel 
pagina’s beschikbaar als in broadsheet. 

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1
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Otto Spronk miste nummer 132 van de 
Volksknar: niet ontvangen. ‘Is 132 wel 
verschenen of is er een foutje gemaakt in 
de nummering?’ was zijn vraag. Want dat 
gebeurde in het verleden bij de Volkskrant 
ook regelmatig.

Zelfs de jaargangwisseling liep vrij-
wel altijd fout. Moest die gerekend 

worden vanaf oktober 1919 of vanaf mei 
1945 en moesten in de nummering ook 
de paar maanden van de ‘foute’ Volks-
krant in de oorlog worden meegerekend? 
Hierover heb ik menige discussie gevoerd 
met Paul Kouwenberg en Jan van Capel. 
Wanneer er met de nummering of jaar-
gangwisseling weer iets verkeerd was 
gegaan, dan kreeg ik steevast altijd het 
Krantendepot van de Koninklijke Biblio-
theek in Den Haag aan de telefoon met 
de vraag hoe het nou zat met die num-
mering en jaargangen. En ik geef toe: het 
is een behoorlijk ingewikkeld verhaal. 

Voor het nageslacht: de Volkskrant is 
opgericht in Den Haag op 2 oktober 
1919, jaargang 1 nummer 1, maar ver-
scheen slechts éénmaal per week. Vanaf 
19 januari 1920 komt de krant om de 
andere dag, drie dagen per week dus. De 
vestigingsplaats van de redactie was ‘s-
Hertogenbosch. 

Vanaf 1 oktober 1921 verschijnt de 
Volkskrant zes dagen per week behal-
ve uiteraard op zondag,  de Dag des 
Heeren. Deze datum wordt door hoofd-
redacteur Pieter Broertjes aangehouden 
als jubileumdatum voor het dagblad de 
Volkskrant blijkt uit de publikatie over 
het komende boek van Annet Mooij in de 
Volksknar nummer 129. 

Of er bij de verhuizing van de redactie 
van Den Bosch naar Utrecht in 1935 iets 
met de nummering fout is gegaan, durf ik 
niet te zeggen, maar bij zo’n gelegenheid 

wordt weleens iets over het hoofd gezien. 
En of er in de meidagen 1940 met de 
nummering fouten zijn gemaakt, heb 
ik nooit kunnen achterhalen omdat een 
gruwelijke vandaal een aantal van die 
bewuste kranten met grof geweld uit de 
legger heeft gescheurd. 

Daar kan ik mij nog steeds erg boos 
over maken!!! 

Toen hoofdredacteur Vesters in de 
zomer van 1941 door de Duitsers 
gedwongen werd tot aftreden (waarna 
alle redacteuren hem volgden), is de 
Volkskrant nog tot 4 oktober 1941, 22e 
jaargang nummer 6219, onder de NSB-
hoofdredacteur Van der Poel verschenen. 
Gedurende de rest van de bezettingstijd 
is er geen Volkskrant meer verschenen, 
ook niet als illegale uitgave. 

Het is dus heel logisch dat, toen de 
eerste Volkskrant op 8 mei 1945 weer 
verscheen, de nummering van de krant 
werd voortgezet als 22e jaargang num-
mer 6220. 

Wie mij niet wil geloven, zie die kleine 
legger van 1945. (Overigens is het on-
gesigneerde artikel van de schietpartij op 
de Dam op de voorpagina van verslag-
gever Godfried Bomans.)

In de naoorlogse jaren is ook met de 
nummering en jaargangwisselingen van 
de krant regelmatig iets misgegaan. De 
jubileumdatum van Pieter Broertjes op 
1 oktober 2011 is dus eigenlijk geen 90 
jaar Volkskrant, maar 90 jaar minus  3,5 
jaar niet verschenen kranten gedurende 
de bezetting en dat weer plussen met 
de vanaf 2 oktober 1919 tot en met 30 
september 1921 verschenen kranten. Ik 
gaf al aan dat het een ingewikkelde reken-
partij is. 

Maar 90 jaar geleden voor het eerst 
verschenen als dagblad, is zeker reden 
voor een mooi boek, en een Volkskrant-
knalfeest waard op 1 oktober 2011.

Otto Spronk
oud-chef Documentatie 

Winkeltje van Ina blijft

Met de nummering ging wel vaker wat mis

De koppen van de Volkskrant van 2 October 1919 (boven) en van 1 October 1921 (onder). 
Bron: Een beeld van een dagblad, 1995.

De Kiosk, het winkeltje boven aan de roltrap in het INIT-ge-
bouw blijft gehandhaafd. De ondernemingsraad heeft zich 
daar sterk voor gemaakt en directeur Bert Groenewegen heeft 
toegezegd dat de Kiosk open blijft. 

In een vorig nummer van de Volksknar had beheerster Ina 
Ruijter uitgelegd dat ‘haar’ winkeltje wel degelijk een functie 
heeft, zowel voor bezoekers binnen het gebouw als daarbuiten. 
De Kiosk heeft bovendien een exclusief assortiment van ar-
tikelen, zowel boeken als aantrekkelijke snuisterijen.

De vraag is of Ina zelf nog in de winkel blijft.  Ze zou kunnen 
blijven, maar liever wil zij ophouden met werken, op grond 
van een ‘plaatsmaakregeling’.

Zijzelf: ‘Wat ik na een vrije zomer ga doen, weet ik nog niet. 
In elk geval ga ik vanaf februari de vervolgcursus imkeren 
doen. Misschien word ik wel bestuivingsimker. Maar of je 
daarmee je brood kunt verdienen?’ 

Foto Wim Ruigrok  JqJ
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Wanneer ben je gekomen en wanneer 
weggegaan?

‘Na  acht jaar Trouw, in januari 1980, 
kreeg ik een telefoontje van adjunct-
hoofdredacteur Jan Blokker, die me 
vroeg te solliciteren bij de Volkskrant. Ik 
ben er vijfentwintig jaar gebleven. Eerst 
op de redactie Buitenland onder Cees 
Gloudemans en later op eindredactie 
Binnenland. 

‘Bij de Volkskrant heerste een heel 
andere cultuur dan bij Trouw, waar veel 
fouten, missers en miskleunen met de 
mantel der liefde werden bedekt. Bij de 
Volkskrant was de cultuur aanmerkelijk 
strenger. Er was geen mantel der liefde.

Wanneer ben je opgehouden bij de 
Volkskrant?

‘In februari 2004 verliet ik de krant met 
vervroegd pensioen. Maar ik was niet 
van plan op mijn lauweren te rusten. Ik 
wilde aan het werk blijven.

‘Mijn eerste baantje was in het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ, dat als gebouw min 
of meer klaar was, maar waar nog veel 
aan de organisatie moest gebeuren. 
Ik belandde in de Artiesten Foyer, de ho-
recatak van het Muziekgebouw, met als 
opdracht van directeur Jan Wolf aan het 
personeel dat alle voorbijkomende muzi-
kanten royaal bediend moesten worden. 
Zo gebeurde het.

‘De allermooiste herinnering heb ik 
aan een kleine honderd muzikanten 
uit Noord-Afrika. Ze zagen dat ik een 
nieuw gezicht was, vormden onmiddel-
lijk een lange rij om me een voor een 
de hand schudden. Wat was hun lieve-
lingsvoedsel? Kip. En kip kregen ze. 
Na enkele dagen kwam mijn vraag of 
we het dagelijkse menu niet wat zouden 
variëren.  ‘Nee, we willen kip.’ 

Ooit heimwee gehad naar de journa-
listiek?

‘Heimwee naar de 
journalistiek heb ik niet 
gehad; maar in het Mu-
ziekgebouw werd ik er 
toch mee verrast. Bij een 
functioneringsgesprek met 
een lid van het manage-
ment, legde ik haar enige 
kritiek voor over haar taalgebruik. Als de 
kassa geactiveerd werd, verscheen op het 
scherm de boodschap: Bediende aange-
meldt,  met dt. En alle boodschappen aan 
het personeel ritselden van de taalfouten. 
Of ze niet een taalcursusje wilde hebben 
over simpele taalkwesties.

‘Ik vond het ook raar dat er geen com-
municatie was van management naar het 
voetvolk (een ondernemingsraad kwam 
pas veel later). Een week later vroe-
gen de managers me een maandelijkse 
nieuws brief te maken. Ik stemde gretig 
in. Bij een reorganisatie ben ik vrijwillig 
vertrokken uit het Muziekgebouw.’

En toen?
‘Toen ben ik onder andere bij een vriend, 

die architect is, enkele maanden gaan 
klussen in zijn vakantiehuis in de Elzas. 
Die vriend was nogal gecharmeerd van 
mijn klusvaardigheid. Komende lente ga 
ik er ook weer drie maanden naartoe.’

Je kan niet stilzitten?
‘Stilzitten doe ik alleen als ik een boek 

lees - dat doe ik geregeld - of tv kijk.’

Verder nog op zoek naar bezigheden? 
‘In juli 2009 ben ik 65 jaar geworden, 
wat betekende dat ik met pensioen ging, 
maar in niksdoen heb ik nog steeds geen 
zin.

‘Een nieuwe baan vinden blijkt toch 
niet gemakkelijk. Kortgeleden heb ik een 
gesprek gehad op de bovenste verdieping 
van de Mondriaantoren achter het Amstel-
station. Het bleek een groot advocaten-

kantoor te zijn met een zwerm personeel 
dat, aldus het management, met alle denk-
bare egards diende te worden verwend. 
Maar ik had geen zin om die halfgodjes 
te bedienen. 

‘Ik blijf werk zoeken, maar niet fana-
tiek, om iets omhanden te hebben, al 
was het maar omdat werk discipline in je 
leven brengt.’

Wat doe je met je hobby’s?
‘Mijn hobby’s wil ik niet laten verslon-

zen. Naast lezen, doe ik aan tekenen en 
schilderen, hoewel op een laag pitje. Als 
amateurkunstschilder heb ik ook de be-
hoefte mijn vaardigheden te verbeteren. 
Ik maak tijdens mijn omzwervingen op 
de fi ets en in de vakanties graag schetsen 
en daarvan maak ik thuis in mijn kleine 
atelier aquarellen. Dat heb ik trouwens 
ook twee jaar geleden gedaan toen een 
groep Volksknarren op bezoek ging bij 
Hans Moleman in China. Aquarellen op 
rijstpapier.

‘Jarenlang ben ik lid geweest van de 
Zondagsschilders, maar daarvan heb ik 
afscheid genomen na een confl ict met 
het bestuur over het aan de kant zetten 
van enkele medebestuurders. Ik schreef 
er een stuk over in het clubblad. Dat 
moest ik intrekken van het bestuur. Maar 
dat heb ik geweigerd. Later ben ik eruit 
gestapt.

Contacten nog met andere collega’s?
‘s Winters tennis ik tweemaal per week 

met Hans Beynon. Die is 83 en nog altijd 
actief.’

Jacques de Jong

Wat doen collega’s als ze eenmaal 
uitgewerkt zijn? Boek schrijven?
In de politiek? Vrijwilliger in de 
bejaardenzorg? Deze keer Henk 
Thomas, op zoek naar werk.

Schetsen op de fiets 
en in de vakantie


