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Collega’s van Binnenland, raad-
pleegt uw woordenboek! De 
dwarsligger tussen spoorrails 
heet een biel, zijn het er meer 
dan spreekt men van biels. Dat 
had ik in mijn verhaaltje ook 
correct geschreven, maar iemand 
van jullie heeft dat toch weer 
veranderd in bielzen. Dat is dus 
fout. Heb de dagploeg er gister-
middag nog op gewezen. Willem 
de Bruin grapte toen nog: één pil, 
twee pils.
Eén debiel, twee debiels.
Groeten,
Ernst Clowting

QR MEDE

Zie verder pagina 2

Nico Goebert
runt wijkcentrum

 - pagina 3

Plan Van Thillo: zware ingreep
in opzet van de Volkskrant

IN DE EERSTE PLAATS komt er een 
nooit eerder bij de krant vertoonde 
uittocht van personeel. Ongeveer 25 

redactieleden zullen spoedig vertrekken. 
Met fi nanciële regelingen weliswaar, 
maar het hangt toch geheel af van de mo-
gelijkheden (en de leeftijd) van betrokken 
collega’s of een vertrek aanvaardbaar en/
of aantrekkelijk is. 

 In de tweede plaats - maar dat is al gerui-
me tijd bekend - gaat de krant per 1 april 
(waarschijnlijk al op maandag 29 maart) 
verschijnen op klein formaat. Op tabloid. 
Dan zijn van de grote kranten alleen nog 
De Telegraaf en NRC Handelsblad ook 
letterlijk groot. De Volkskrant schaart zich 
in de rij van Het Parool, Trouw, AD, nrc.
next, de meeste provinciale kranten en de 
gratis dagbladen.

 Op dit moment wordt met man en 
macht gewerkt om alles op de rails te krij-

gen. Er is of wordt een Brit ingevlogen 
om voor veel geld de lay-outredac-
tie bij te staan bij het uiteindelijke 
ontwerpwerk. Er zijn bezoeken 
gebracht of gepland aan de Van 
Thillo-dagbladen in België, zo-
als als Het Laatste Nieuws en 
De Morgen, en er is zelfs een 
reisje ondernomen naar Rot-
terdam om bij Van Thillo’s 
Algemeen Dagblad te be-
kijken hoe ze het daar doen. 
Wie had ooit gedacht dat de 
redactie van de Volkskrant bij 

het AD te rade zou gaan?
 Het heeft er alle 
schijn van dat 
alles wat op 

dit mo-

ment 
bij de 
krant ge-
beurt, uit de ko-
ker van Van Thillo komt. 
In ieder geval uit de koker 
van een geheimzinnige fi -
guur, die namens hem op 
de redactie rondloopt om 
alles in Belgische banen te 
leiden. Ik begreep elders in 
het mediacafé dat bij Trouw ongeveer het-
zelfde speelt als bij de Volkskrant. Mis-
schien in verhouding nog pijnlijker.
 Ik heb tussen de toespraken, hapjes en 

drankjes door met voldoende nauw betrok-
kenen kunnen spreken om een beeld te 
krijgen wat ons en de lezers van de Volks-
krant te wachten staat. 

Voortrein
 Zo komt er een ‘voortrein’. Een voor-

trein? Ja, de eerste vijf à zes pagina’s van 
het tabloid vormen samen de voortrein. 
Ik laat me hangen als dat geen puur Bel-
gische uitvinding is. Die eerste pagina’s 
zullen worden gevuld met een selectie 
van de beste kopij die voorhanden is. Dus 
binnenlands nieuws of reportages naast 
stukken uit het buitenland, nieuwtjes van 
fi nanciën, sport, kunst, foto’s, noem maar 
op. Elke afdeling moet de beste spullen 
leveren voor de voortrein. 

Een afscheidsborrel zoals vorige 
week voor Cees Zoon voelt niet alleen 
als een gezellige reünie. Het is ook 
een mooie gelegenheid om het oor te 
luisteren te leggen en na te gaan wat 
lezers en collega’s te wachten staat 
nu een van de zwaarste ingrepen uit 
de historie van de Volkskrant wordt 
voorbereid

door Jan van Capel

 Daarnaast maken ze van wat ze 
nog meer te bieden heb-
ben, hun eigen pagina of 
pagina’s. Mocht er in de 
loop van de dag of avond 
iets gebeuren - en laten 
we hopen dat dit regel-
matig het geval is - dan 
worden stukken heen en 
weer geschoven tussen de 
voortrein en de reguliere 
rubriekspagina’s. Opmaak 

kan het daarbij nog stevig 
voor de kiezen krijgen.

In en Uit
 Ook de organisatie gaat  op 

de schop. Kleine afdelin-
gen worden bij grotere 

gevoegd. Bijvoorbeeld 
Media bij Kunst, en 
Reizen bij het Vervolg. 
Scheelt weer een paar 
chefs. Voorts gaat de 
aloude functie van 
chef Nacht verdwij-
nen. Er komen op 
de centrale redactie 
een In-functionaris 

en een Uit-functio-
naris. De In-fi guur (soort 

chef Nieuwsdienst) zorgt dat er ko-
pij wordt gemaakt. Dat zullen adjuncten 
bij toerbeurt voor hun rekening nemen. 
De Uit-fi guur (soort chef Overlap tot en 
met de nacht) is ervoor verantwoordelijk 
dat deze kopij goed in de krant komt te 
staan.

Opvallend is dat van de Uit-fi guur wordt 
verwacht dat deze ‘s middags om 12.30 
uur op z’n stoel plaats neemt, naast de 
In-fi guur. Ze kunnen dus samen van alles 
plannen en regelen. 

En ze zullen vergaderen, reken maar! 
Hadden we vroeger de beroemde twaalf-
uursvergadering, in de toekomst zijn er 
bijeenkomsten om half tien, half elf, vier 
uur en wellicht nog vaker. 

Om te vergaderen heb je mensen en pu-
bliek nodig. Dus ook van het reguliere 
personeel wordt verwacht dat zij uiterlijk 
om 9.30 uur op de redactie aanwezig zijn. 
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Vervolg van pagina 1 de nieuwe krant

Ongehoord: een afscheidsspeech die uit-
loopt op discussie. Het gebeurde tijdens 
de afscheidsborrel van Cees Zoon dinsdag 
2 februari. Daar had hoofdredacteur Piet-
er Broertjes het in zijn speech over ‘free-
lancers die van twee walletjes eten’: het 
gemak van de freelance positie, gecom-
bineerd met het gemak van de redacteur 
in vaste dienst. Uit de Volksknar van een 
dag ervoor had hij de indruk gekregen dat 
Cees destijds voor de status van freelanc-
er had gekozen om geen bureaudiensten 
of weekenddiensten in Amsterdam te ho-
even doen.

Cees reageerde meteen: ‘Maar buiten-
landse correspondenten doen per definitie 
altijd weekenddiensten!’ De opmerking 
was voor toehoorder Henk Strabbing ook 
een aanleiding om te reageren. Hij had 
op twee plekken - Bonn en Londen - als 
correspondent gewerkt. Vanuit die ervar-
ing merkte hij op dat je buitenlandse cor-
respondenten allerminst als luxepaarden 
kunt beschouwen.

Er gonsde meer onduidelijkheid door het 
gezelschap. Waarom was een man voor 
Latijns Amerika benoemd - Allart Hoek-
sema in Bolivia - nog voordat Cees goed 
en wel was vertrokken, vroeg Marcel van 
Lieshout zich af in zijn afscheidsspeech. 
Cees zelf was ervan uitgegaan dat de post 
Latijns Amerika zou worden opgeheven.

Maar Pieter Broertjes memoreerde 
een afspraak met Cees van enkele jaren 
geleden dat zijn contract niet verlengd 
zou worden. Hij bevestigde wel een op-

merking in de Volksknar dat het ontslag 
een bezuinigingsmaatregel was. 

‘We houden de buitenlandse correspon-
denten in ere, maar het moet nu iets goed-
koper.’

‘Het is klote dat je weg moet’, conclu-
deerde hij desondanks.

Kennelijk had hij ook uit de Volksknar 
opgepikt dat Cees heel Latijns Amerika 
had bereisd, behalve Suriname, omdat 
dat onder Binnenland ressorteert. Overi-
gens was Cees volgens hem ‘een ouder-
wetse verslaggever in de goede zin van 
het woord, altijd tussen de mensen, met 
prachtige interviews en prachtige report-
ages’.

Een voorbeeld daarvan had Marcel van 
Lieshout voor zijn speech opgediept uit 

het archief. Een interview met de zonder-
linge schrijver Tip Marugg op Curaçao. 
‘Een meesterlijk verhaal.’ Volgens Van 
Lieshout had Cees met dat stuk de NDP-
prijs mogen behalen.

Hij vermeldde in zijn speech (geheel uit 
het hoofd, wie kan dat nog!) dat Cees ‘was 
voortgekomen uit een van de beste wijn-
jaren van de  krant’, 1979. Hij noemde 
uit die tijd onder anderen Jan Keulen, Jan 
Blokker, zichzelf en ‘ik moet opmerken 
ook Pieter Broertjes’.

Marcel van Lieshout concludeerde dat 
Cees Zoon na al zijn avonturen in de jour-
nalistiek was uitgegroeid tot ‘een man in 
balans’. Hij besloot: ‘Ik ben bang dat de 
komende jaren meer monumenten ons 
gaan ontvallen.’

Jacques de Jong

Afscheid Cees Zoon bron van discussie

Links: Cees Zoon met het portret dat Waldemar Post ter gelegenheid van zijn afscheid heeft 
geschilderd. Rechts: Marcel van Lieshout tijdens zijn afscheidsspeech voor Cees Zoon.   
                    Foto’s Jacques de Jong

Dat was weer een mooi 
nummer, met Cees 
Zoon. Grappig wat hij uit 
zijn geheugen opdiepte 
over zijn tijd bij de kunst-
redactie. Al die lastige 
mannen! 
Hij vergeet er in elk 

geval nog twee: Roland de Beer en Mar-
tin Schouten! Het was voor mij onbegrij-
pelijk dat die mensen niet wilden samen-
werken. 
Dat was ik bij Het Centrum, met zijn 
knusse eensgezindheid, en later bij het 
Utrechts Universiteitsblad, met zijn strijd-
bare solidariteit, wel anders gewend 
geweest.             

  Wim Kuipers

Daarna kunnen zij naar verwachting tot 
de lunch achterover zitten of zich amuse-
ren bij de koffieautomaat. Hoe laat iemand 
thuis kan gaan eten, is niet in de planning 
opgenomen. Doen ze in België kennelijk 
ook niet.

Het meest in het oog springt het werk-
rooster van de Uit-figuur. Van 12.30 tot 
00.30 uur. Twaalf uur in de running. Als je 
zo vroeg begint, ben je - lijkt mij - na 18.00 
uur uitgeblust en sufgeluld. Of je hebt zin 
in een biertje. Maar dan moet het maken 
van de krant nog beginnen. Tenminste, als 
je een actuele ochtendkrant wilt maken. 
‘s Middags om half zes fris beginnen lijkt 
me aanzienlijk werkbaarder en logischer. 
Als er goede kopij is georganiseerd, dan 
is daar in de avond een mooie krant van 
te maken.

Mooier zou het zijn geweest als het ook 
door de hoofdredactie gewenste berliner 

formaat mogelijk zou zijn. Dan onder-
scheidt de krant zich van de bestaande 
tabloid-kranten. Maar berliner (iets gro-
ter dan tabloid) is hier druktechnisch niet 
mogelijk. 

Niettemin komt er een vleugje berliner, 
en wel op zaterdag. Enkele zaterdagkater-
nen worden op berliner in België gedrukt. 
Ze moeten wel al op woensdag sluiten. 
Ze worden met vrachtwagens naar Am-
sterdam gereden en in de tabloid-editie  
gestoken. Lijkt een vreemd pak papier te 
worden. Maar goed, toch iets aparts op 
zaterdag.

Reclame
Mijn rondgang bij de borrel voor Cees 

Zoon leerde dat de meningen op de re-
dactie behoorlijk uiteenlopen. Sommigen 
dringen zelfs aan op uitstel. Maar Van 
Thillo lijkt voor maart/april al reclame-
ruimte op radio en televisie te hebben 
gekocht om de Nieuwe Volkskrant onder 
de aandacht te brengen. Daar past geen 
uitstel bij.

Uit-figuur werkt 
twaalf uur aaneen

Het is duidelijk dat de Belgen het voor 
het zeggen hebben in het INIT-gebouw. 
Ze zouden bovendien van de kranten  een 
soort winkelketen willen maken, zoals de 
Blokker of de Zeeman. Zelfde inrichting, 
zelfde organisatie, zelfde filosofie.

Het Parool is: de Volkskrant en het AD 
geven Trouw elke Morgen het Laatste 
Nieuws.

Jan van Capel
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Welk wijkcentrum?
‘Jordaan & Gouden Reael, dat de hele 

Jordaan bestrijkt en een stuk IJ-oever in-
clusief het nieuwe megaproject Wester-
dok, waar oud-collega Anneke Theunissen 
een optrekje heeft. Volgens ingewijden 
heeft ook Derk Sauer, een van de nieuwe 
eigenaars van de NRC, er een pied-à-terre. 
Die mag dus ook het wijkcentrum in voor 
een kopje koffi e of een cursus Snoeien in 
de Tuin.

‘In totaal wonen er in het gebied rond 
27 duizend mensen. Het is een bijzonder 
deel van Amsterdam. Niet alleen doordat 
iedereen in Nederland de  Jordaan kent, 
maar ook doordat er meer dan 150 nati-
onaliteiten vertegenwoordigd zijn. Naar 
verhouding veel kunsttypes uit andere 
Europese landen en de VS en weinig Tur-
ken en Marokkanen.’

Hoe ben je aan die job gekomen?
‘Twee jaar geleden stond er een kleine 

annonce in de wijkkrant, waarin vrijwil-
ligers  werden gevraagd voor het bestuur. 
De toenmalige voorzitter en de penning-
meester wilden ermee stoppen na een jaar 
of  zes, zeven. Ik ben gaan praten en heb 
toen een aantal maanden meegedraaid in 
het bestuur. Na een half jaar als bestuurs-
lid werd me gevraagd voorzitter te wor-
den.’

Wat omvat het wijkcentrum?
‘We hebben nu nog drie vestigin-

gen, maar dat moeten er twee worden: 
het Claverhuis op de Elandsgracht en 
Straat&Dijk in de Haarlemmerstraat. 
Daar worden cursussen gegeven, buurt-
groepen kunnen er vergaderen, eenzame 
bejaarden worden er vermaakt, huurders 
kunnen er advies krijgen en de wijkkrant 
wordt er gemaakt. Het wijkcentrum heeft 
zes welzijnswerkers in vaste dienst en is 
fi nancieel geheel afhankelijk van de sub-
sidiestroom van stadsdeel Centrum.’

Wat moet je er doen?
‘Op de eerste plaats zorgen dat het stads-

deel met de centen afkomt. Onze begro-
ting is ruim drie ton en mevrouw Iping, de 
stadsdeelvoorzitter, moet die ophoesten. 

‘Ik besteed dus een deel van de tijd aan 
contacten met de politici in het bestuur 
van stadsdeel Centrum en de deelraad. 
Inmiddels mag ik Els zeggen tegen Iping 
en weet ik dat de vakkenvulster van mijn 
AH-fi liaal op de Elandsgracht duoraads-
lid is voor GroenLinks in de deelraad. 

‘Daarnaast ben ik ook gewoon werkge-
ver van het personeel van het wijkcen-
trum, een heel aparte ervaring. Ik heb het 
afgelopen jaar veel begrip gekregen voor 
de heer Broertjes, vooral tijdens een func-
tioneringsgesprek met een welzijnswer-
ker, die zegt volstrekt niet te begrijpen 
waarom hij elke dag zou moeten verschij-
nen. 

‘Ik moet toch vaak terugdenken aan de 
Volkskrant, want die gezellige Jordanezen 
blijken in de praktijk vaak ongeneeslijke 
azijnzeikerds. Daar moet je tegen kunnen. 
Maar ik heb 32 jaar Volkskrant meege-
maakt, inclusief Henk Strabbing, dus op 
dat punt ben ik niet meer gek te maken. 
En ik bemoei me natuurlijk uitvoerig 
met de wijkkrant die zesmaal per jaar uit 
komt.’

Heb je in die functie invloed op de 
buurt?

‘Dat valt erg tegen – of mee, zullen an-
deren zeggen. Wij zijn een soort facilitei-
tencentrum voor tientallen buurt- en ac-
tiegroepen, maar worden niet geacht als 
wijkcentrum zelf een politiek standpunt 
in te nemen. Maar informeel spreek je 
natuurlijk weleens iemand met soms ver-
rassend resultaat, al blijft het gissen of het 
geholpen heeft dat jij je ergens tegenaan 
bemoeid hebt.’

Had je al ervaring als voorzitter?
‘Steeds meer. Ik word af en toe gevraagd 

als voorzitter van het wijkcentrum in een 
forum te zitten over een of ander hot item 
in de buurt. Vrijwel altijd speelt zoiets 
zich af in een dranklokaal, dus dat is geen 

opoffering. Voor de gemeenteraadsver-
kiezingen organiseert het wijkcentrum al-
tijd een verkiezingsdebat tussen de lokale 
lijsttrekkers en politieke kanonnen als 
Eric Koldenhof (VVD),  Nelly Duijndam 
(GroenLinks) en CDA’er Jan de Vries 
(onthoudt die naam!). Deze keer mag ik 
het debat leiden. Het is twee dagen voor 
de verkiezingen in zorgcentrum Sint Ber-
nardus aan de Marnixstraat. Ik verwacht 
een grote opkomst van de lezers van dit 
blad. Aanvang acht uur, zaal open 19.30 
uur!’

Zelf de neiging om in de politiek te 
stappen?

‘Hou op, schei uit!’

Wat heb je allemaal gedaan nadat je 
van de krant wegging?

‘Ik heb in de zomer van 2007 de deur 
van de fabriek (om met Peter van den 
Berg te spreken) achter me dichtgetrok-
ken. Die zomer kwam ik soepel door met 
buitenlandse vakanties en fi etstochtjes, 
waarbij ik onveranderlijk Jan van Capel 
tegen het lijf liep op de pont over het IJ of 
op de Elandsgracht. 

‘Toen het weer slechter werd in het na-
jaar, ben ik eens binnengelopen bij uit-
zendbureau De Werkstudent bij mij om 
de hoek. De man achter het bureau knip-
perde niet eens met zijn ogen toen ik bin-
nenkwam - wat toch wel het ergste doet 
vrezen voor het afstudeertempo van de 
huidige studentengeneratie. 

‘Ik heb  tal van klusjes gedaan voor De 
Werkstudent, onder andere het vervoer 
van verse visproducten per koelwagen 
naar Brussel en het controleren van de 
kwaliteit van de taxi’s op Schiphol. 

‘Nu heb ik daar geen tijd meer voor. Het 
wijkcentrum kost me een paar dagen in 
de week en ik wil ook nog tijd overhou-
den voor de sportschool en – vooral bij 
mooi weer – de uitgebreide fi etstochten 
met voormalig SER-collega Peter van den 
Berg.’

Jacques de Jong

Wat doen collega’s als ze eenmaal 
uitgewerkt zijn? Boek schrijven? 
Vrijwilliger in de bejaardenzorg? 
Deze keer Nico Goebert, vele 
jaren op Financiën, vele jaren 
chef Nacht, nu voorzitter van een 
wijkcentrum.

Nico Goebert
voorzitter van
Amsterdams
wijkcentrum


