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Ineke Noordhoff:  ́Die Hans Mole-
man mag wat mij betreft iedere 
dag in de korte broek komen. ́

Facebook?
Hoe doe je dat?
Pagina 3 en 4

‘Eigenlijk waren we mooi op tijd’

QR MEDE

De Volkskrant op tabloid formaat. Dat 
wordt even wennen. Sytze van der Zee, 
oud-hoofdredacteur van Het Parool, en 
zijn toenmalige adjunct Toon Schmeink 
kennen het klappen van die zweep. 

Halverwege de jaren negentig kwamen 
zij met het revolutionaire plan van Het 
Parool een tabloid te maken om de krant 
uit een diep dal te halen. Dat hebben ze 
geweten!

Zij ruimden uiteindelijk het veld, maar 
zij zagen ook hoe tabloid in de jaren daar-
na de krantenwereld veroverde.

Een verrassing, dit besluit van de Volks-
krant?

‘Een goed besluit. Het grootste deel van 
de lezers zal er ongetwijfeld gelukkig mee 
zijn. Je kunt je hoogstens afvragen of het 
niet wat eerder had moeten gebeuren.’

Wat bracht jullie tot het plan voor een 
tabloid formaat?

‘Halverwege de jaren negentig gingen de 
alarmbellen rinkelen. Een dalende oplage, 
verminderde advertenties en een steeds 
grotere negatieve bijdrage aan PCM moes-
ten met nieuwe plannen worden beant-
woord om het schip vlot te trekken. Sytze 
kwam met het plan van Het Parool als 
kwaliteitskrant op halfformaat. 

 ‘We gebruikten van begin af aan het 
begrip halfformaat, omdat we op geen en-
kele manier geassocieerd wilden worden 
met de Britse tabloids met hun chocolade-
koppen en blote tieten. Het nieuwe Parool 
zou immers een krant worden op het for-
maat van El Pais of Libération, maar ook 
met de kwaliteit van die kranten.’

De Volkskrant gaat binnenkort 
over op tabloid. Waar hebben wij 
dat eerder meegemaakt? Bij Het 
Parool, halverwege de jaren ne-
gentig. Hoofdredacteur Sytze van 
der Zee en adjunct Toon Schmeink 
stonden aan de wieg van wat een 
ongeboren kind zou worden. Hoe 
kijken zij op die periode terug?

door Han van Gessel

MOEILIJK VAARWATER

Het was of Opland zich weer meldde, maar die was in 2001 over-
leden na bijna een halve eeuw politieke prenten te hebben ge-
tekend. Bovenstaande tekening, precies in stijl, viel vorige week 

bij onze redactie in de bus. Anoniem. Mooi is ze zeker. De maker 
noemt zich Fopland. Intensief speuren leverde geen bijbehoren-
de naam op. We blijven nieuwsgierig naar de echte naam. 

Zie verder pagina 2
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Prima idee, inhaken op de tijdgeest. 
Maar kwam het idee niet een paar jaar 
te vroeg?

‘Als je terugkijkt, waren we juist mooi 
op tijd geweest. Er was nog geen Metro 
of Spits, om van Dag maar te zwijgen. 
We zouden een niet meer in te halen voor-
sprong hebben genomen. 

‘Toen we onze plannen presenteerden, 
was het onze pech dat PCM de Dagblad-
unie voor 865 miljoen gulden wilde over-
nemen en zich er diep voor in de schulden 
moest steken om de deal rond te krijgen.  
Er  was geen cent meer in kas. In die zin 
waren we dus gewoon te laat.’ 

Tegenstanders zeiden: nooit aan be-
ginnen, dood in de pot, weg kwaliteits-
krant. Jullie niet?

‘Er waren wel kritische geluiden op de 
redactie. Maar over het algemeen begreep 
men heel goed dat er iets ingrijpends 
moest gebeuren. Een kleine minderheid 
van de redactie was voor Het Parool als 
stadskrant met een sterk afgeslankte re-
dactie.’

Welke factoren speelden bij jullie de 
hoofdrol? Abonneeverlies? Leescultuur? 
Jongeren? Nieuwe lezersgroepen? 

‘Wij waren ervan overtuigd - gesteund 
door vele marketingonderzoeken - dat 
voor een kwaliteitskrant op halfformaat, 
bestemd voor de groot-Amsterdamse re-
gio met het accent op Amsterdam, een 
aanzienlijke markt was weggelegd. Veel 
groter dan de toenmalige oplage van Het 
Parool. Met dit formaat hoopten we bo-
vendien jongeren aan te spreken, laten we 
zeggen de groep tussen 25 en 35 jaar.’

Hoe stelde de hoofddirectie zich op? 
Scheutig of met een hoop tegenwind?

‘De voorzitter van de directie van PCM 
was indertijd Ronald Blom, die in het be-
gin even tegenstribbelde, maar zich daar-
na voor Het Parool heeft ingezet. Hij ont-
popte zich toen als een echte Parool-man. 

‘Er werd in mei 1995 een projectgroep 
gevormd onder leiding van Joep van der 
Schoot, directeur oplagebedrijf, waarin 
topmensen van de diverse geledingen van 
PCM zitting hadden, zoals jullie Herman 
van der Zande voor het advertentiebedrijf 
en onze titelmanager Josée van de Hoek.
 

‘Hoofddirecteur Cees Smaling liet de 
plannenmakerij doorgaan, maar contre 
coeur. Schrijnend was dat hij ten slotte 
een streep haalde door het advies van de 
stuurgroep met het argument dat het rap-
port niet deugde. Een klap in het gezicht 
voor alle betrokkenen binnen en buiten 

Vervolg van Pagina 1
Het Parool

PCM, die zich er maandenlang voor had-
den ingezet.  
 ‘Na de overname van de Dagbladunie 
wilde hij geen geld meer steken in Het Pa-
rool als grootstedelijke kwaliteitskrant op 
halfformaat. Direct na ons aftreden in au-
gustus 1996 begon Smaling met de nieuwe 
hoofdredacteur Matthijs van Nieuwkerk 
een afgeslankte, lokale  stadskrant voor 
te bereiden. Met de diverse betrokkenen 
bij het halfformaat-plan had hij inmiddels 
afgerekend. Wat er dan wel kwalitatief zo 
mis was met het rapport, is ons nooit mee-
gedeeld.’

Hoe kijken jullie nu tegen de situatie 
van Het Parool aan?

‘De grote zegen voor Het Parool is na-
tuurlijk geweest dat het uit PCM vertrok 
nog voordat de hel met Apax losbarstte. 
Enerzijds wilde de opvolger van Sma-
ling, Theo Bouman, het bloedende Parool 

graag kwijt, anderzijds hebben hoofdre-
dacteur Erik van Gruijthuijsen en Frits 
Campagne slim gemanoeuvreerd in de 
richting van andere financiers.’

Hoe hebben jullie de opstelling van de 
Volkskrant ervaren?

‘Natuurlijk was er hier en daar in het 
bedrijf enige vermoeidheid ten aanzien 
van het altijd maar weer verlieslijdende 
Parool. Maar Pieter Broertjes was zonder 
meer een vriend. 

‘We herinneren ons heel goed dat wij 
op 28 augustus 1996 van de hoofddirec-
tie op de Herengracht terugkeerden, waar 
we ons vertrek hadden aangekondigd. We 
kregen een telefoontje dat Pieter ons in 
het Amstel Hotel verwachtte. Daar stond 
een lunch klaar en wij werden troostend 
en bemoedigend toegesproken. Dat was 
echt klasse en voor ons onvergetelijk.’

Han van Gessel  

Sytze van der Zee

Begon als leerling-journalist bij het Nieuw 
Utrechts Dagblad, welke krant tot de Pa-
rool-groep behoorde. Via de Haagsche 
Courant belandde hij in 1966 bij het Alge-
meen Handelsblad. Voor NRC Handelsblad 
was hij correspondent in achtereenvolgens 
Bonn, Brussel en Washington. 
Na zeventien jaar in het buitenland werd 
hij in 1986 adjunct-hoofdredacteur van 
Elsevier Magazine. In 1988 volgde zijn 
benoeming tot hoofdredacteur van Het 
Parool.

Toon Schmeink 

Werd na een afgebroken medische studie 
sportredacteur bij Het Parool en daarna 
avondredacteur, omdat hij nog een studie 
Nederlands recht wilde volgen. Vervolgens 
Buitenland-redacteur en enkele jaren part-
time eindredacteur van een bestuurlijk-
juridisch vakblad op het terrein van de 
waterstaat. In de slotfase van de periode 
Wouter Gortzak was hij wetenschapsre-
dacteur, coördinator van het vrijdagse ka-
tern O, K en W en lid van de redactieraad. 
Vanaf eind 1986 adjunct.

Sytze van der Zee (links) en Toon Schmeink kort nadat hun voorstel om Het Parool in tabloid 
formaat te maken, was afgewezen. Ze namen ontslag.     Foto Willem Middelkoop
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Facebook: wat moet je ermee?
Volgens Michel Maas komt de volgende politieke omwenteling in Indonesië van 
Facebook, een van de  internationale, sociale netwerken op het internet. Talrijke 
collega’s en pensionado’s hebben Facebook als bladwijzer of favoriet in hun com-
puter staan. Zo vonden we van Jacqueline Wesselius, oud-correspondent in Pa-
rijs, de volgende tekst: How come I keep thinking of taking up knitting again? How 
come knitting is ‘in’ again, all of a sudden? Or maybe not all of a sudden. Have I 
missed something?
Sommige collega’s maken druk gebruik van Facebook, anderen weten er niet 
goed raad mee.  We hebben (gewoon per e-mail) een rondgang gemaakt langs een 
aantal ons bekende deelnemers, ‘vrienden’ in Facebook.

Michel Maas, correspondent 
Zuidoost-Azië: 

‘Ik vind Facebook een leuke 
aanvulling op het saaie LinkedIn. 
Je kunt het gebruiken als twitter, 
maar je kunt er ook fotoalbums 
op parkeren die vrienden en fa-
milieleden aan de andere kant van 
de aarde kunnen doorbladeren. Je 
vindt er oude vrienden terug, en 
maakt nieuwe, door de vrienden 
van je vrienden in je vriendenkring op te 
nemen. Dat leidt soms tot de leukste con-
tacten.

‘En wat ik toch wel iets moois vind heb-
ben: je leeft zelfs voort na je dood. Ma-
rianne Boissevain is er nog steeds. Zij 
maakt niet veel progress, meldt het balkje 
onder haar foto, en ik blijk haar enige 
vriend te zijn, maar toch...

‘Het belang van Facebook kan verder 
gaan dan alleen maar nostalgie, vrienden-
clubjes en gekwetter. Hier in Indonesië 
komt de volgende politieke omwenteling 
van Facebook, geloof het of niet. De Indo-
nesiërs hebben Facebook ontdekt als een 
plek om te protesteren, te demonstreren. 
En opgemerkt te worden!

‘Eén uit meer voorbeelden:
‘Twee corruptiebestrijders, Bibit en 

Chandra, werden door de politie aange-
klaagd wegens corruptie. De klacht bleek 
nergens op te berusten, het was louter 
een wraakactie van de politie, omdat de 

twee enkele hoge politieambtenaren la-
ten afluisteren, die met hun vingers in 

de corruptiepotten hadden gezeten. 
Steeds duidelijker werd, dat de po-
litie probeerde de twee erin te lui-
zen, en het gemor zwol aan, maar 

de politie had lak aan alles en ieder-
een en zette de twee gevangen. 

‘Vroeger kon je daar niets tegen 
ondernemen. Maar nu is er Fa-
cebook.

Bijna een miljoen mensen sloten zich 
aan bij de groep ‘Chandra en Bibit moe-
ten vrij’. Zij kregen de media mee, die 
met de steun van al die Facebookers flink 
durfden uit te pakken. En met hulp van het 
constitutionele hof en de televisie, die de 
bevolking ‘live’ lieten meeluisteren met 
afgeluisterde telefoongesprekken, werden 
de twee vrijgelaten. 

‘De Facebookgroep heeft nu zijn doel 
verlegd en eist het aftreden van de presi-
dent, die in de hele affaire een uiterst 
lafhartige en zelfs verdachte rol heeft 
gespeeld. De groep is sindsdien gegroeid 
tot bijna tweemiljoen leden en groeit nog 
steeds.

‘In een tijd waarin de president klaagt 
dat demonstranten soms zo grof tegen 
hem zijn, blijkt Facebook een ongrijp-
baar machtsmiddel voor de gewone man. 
Een macht die als het erop aan komt zelfs 
het machtige politieapparaat tot zwijgen 
brengt. Dat belooft wat!’

Indonesië en de revolutie

Zie verder pagina 4

Jacqueline Wesselius, oud-cor-
respondent Parijs:

‘Ik gebruik Facebook 
meer voor persoonlijke 
relaties (met name mijn 
over de wereld verspreide, 
grotendeels Engelsta-
lige familie, maar ook 
vrienden) dan beroepsmatig - hoewel 
sommige van mijn vrienden/collega’s er 
ook wel links op zetten of aankondigin-
gen op doen die ik beroepsmatig interes-
sant vind. En een enkele keer doe ik dat 
zelf ook.

‘Maar de ‘vrienden’ die ik heb op Fa-
cebook, zijn ook echt mensen die ik als 

vrienden waardeer - op een enkele uitzon-
dering na. Vooral in het begin nam ik wel 
eens een ‘request’ aan van iemand die ik 
niet kende en waar ik ook eigenlijk niets 
mee heb, alleen omdat we gezamenlijke 
vrienden hadden, of omdat iemand anders 
die ‘vriendschap’ aanraadde. ‘Omdat ik 
van Facebook nauwelijks beroepsmatige 
verwachtingen heb - en wat dat betreft le-
vert het ook niet veel op, denk ik - kan ik 
zeggen: ja, het beantwoordt aan mijn ver-
wachtingen: het onderhouden van con-
tacten met mensen die ik - om wat voor 
reden dan ook - niet altijd heel vaak in 
levenden lijve tegenkom (sommigen ook 
wel, hoor).’ 

Marc van den Broek, correspon-
dent Australië:

‘Tja wat doe je met Facebook? 
Niet veel om eerlijk te zijn en 
als je Facebook gebruikt, is 
het meestal voor de flau-
wekul. Dus je houdt je vr-
ienden op de hoogte waar je 
mee bezig bent, maar dat 
zijn meestal onbenullige 
dingen over verjaardagen 
en feestjes.

‘Professioneel heb ik er nog nooit ge-
bruik van gemaakt. Ik zou ook niet weten 
hoe je dat zou moeten doen. In Australiė 
zie je vaak dat als onbekende mensen in 
het nieuws komen, de journalisten uit het 
Facebook-profiel gaan citeren. Voor wat 
dat dan waard moge zijn.

‘Als je in het buitenland zit en ver weg 
van vrienden en zo, is het leuk om te lezen 
waar ze mee bezig zijn. Toen ik mijn 
sleutelbeen had gebroken en in het zieken-
huis lag, vond ik het leuk om daarop reac-
ties te krijgen. Dus in die zin beantwoordt 
Facebook aan mijn verwachtingen.

‘Ik merk de laatste tijd dat ik meer en 
meer e-mails krijg via Facebook, meestal 
weer over minder belangrijke onderwer-
pen. Mogelijk wordt de rol van Facebook 
daarom alleen maar groter.

‘Ik ben ook voorzichtig met de site. Ie-
dereen kan een boel over je te weten ko-
men. Om die reden klopt mijn geboorte-
datum ook niet op mijn profiel.’

Guus van Holland, oud-sportver-
slaggever Volkskrant, nu NRC:

‘Voor mij betekent Face-
book het kennismaken met 
nieuwe vrienden,  uitwis-
selen van nieuws en weetjes 
door links te leggen met 
websites van bijvoorbeeld 
kranten en bladen, foto’s 

uit de wereld van de media, groepen 
(muziek, literatuur, religie, levensvisie) 
creëren om over te discussiëren, even-
ementen zoeken.

‘Verder ook: de wereld bezoeken zonder 
dat ik een krant hoeft te lezen. Of dat ik 
juist een krantenartikel ga lezen doordat 
een vriend of kennis me daarop attent 
maakt. Ik maak vrienden en leer vrienden 
beter kennen. Ik hoef niet meer de weg op, 
niet door de files, niet door de sneeuw en 
alcoholcontroles op weg naar een verre 
visite. De onbereikbare wereld komt dich-
ter bij dan een krant of het nieuws op tv.   

Facebook biedt me nu al meer dan ik 
verwachtte en  bovendien is het een leu-
ker tijdverdrijf dan doelloos tv-kijken.’
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Azijnzeiken
Mijnheer de Redacteur,
Dat zelfs Nico Goebert gevallen is voor 
de rare legendevorming die door Harry 
Locke feer (God hebbe zijn ziel, mag 
zélfs van mij) is ingezet en door nieu-
were hoofdredacties zonder wederhoor 
overgenomen, blijkt uit het feit dat hij 
mij zo ongeveer inschaart als de koning-
keizer-admiraal der azijnzeikerds.
Ik wil hier even gezegd hebben dat mijn 
dusgenaamde azijnzeiken altijd ging 
OVER de krant en steeds werd geprakti-
seerd BINNEN de krant. 
Nooit BUITEN de krant, zelfs niet zoge-
naamd per ongeluk in de kroeg tegen 
derden. En zeker nimmer IN de krant! 
Dat kunnen de meeste andere zeikerds 
mij niet nazeggen.
Kunnen we deze twee categorieën dus in 
het vervolg asjeblieft een beetje zorgvul-
diger scheiden?
Ik heb mij nooit thuis gevoeld bij die 
andere club urinanten.

Henk Strabbing
PS Misschien moesten we ook maar 
eens een polemiek openen over de twij-
felachtige werking van de interne rubriek 

MEDE, ooit grappig bedoeld maar door 
collega’s met een laten we zeggen lichtjes 
ander gevoel voor humor veel te makkelijk 
tot absolute waarheid verheven. Daar zijn 
mensen door beschadigd, óók in hun car-
rière. Wie begint?

Media
De Volksknar is na korte  tijd al op-
genomen in mijn rijtje onmisbare media. 
Prima werk.

Simon Korteweg

Bielzend
In de rubriek QR Mede wordt Ernst Clow-
ting geciteerd over de biel als dwarslig-

ger voor rails. Kon het niet laten om mijn 
Kramers woordenboek erop na te slaan 
en die schrijft: biel v/m (-s) dwarsligger 
voor rails; ook wel biels als enkelvoud, 
en meervoud bielsen [met een -s].
Het woord bielsen wordt in ditzelfde boek 
als bijvoeglijk naamwoord aangeduid: 
Bielsen bnw: uit biels bestaande.
Het meervoud bielzen - met een z -  staat 
niet in Kramers woordenboek, maar wél 
in het Groene boekje!
Zou het nou de bielsende of bielzende 
rails zijn?
Verwarrend...

Jacqueline de Jong

Opgewonden
Het was weer een schitterende Knar, met 
Zoon en Schurink. Ik was al opgewonden 
vooraf door de verhalen van Jacques in 
café Koops te Haarlem, maar in niets ben 
ik teleurgesteld geraakt. Hulde.

Willem Vissers

Feesten
Volgens mij bestaat de Volksknar begin 
april VIJF jaar! Feestnummer?

 Erwin Horwitz

Vervolg van pagina 3 Facebook Bert Vuijsje, oud-adjunct Volks-
krant, nu freelancer:

‘Ik ben op Facebook terecht 
gekomen doordat een paar 
van mijn (voormalige) s t u -
denten van de UvA-
masteropleiding jour-
nalistiek mij daarvoor 
uitnodigden.

Sindsdien word ik geregeld benaderd 
door mensen - meestal uit de journalistiek 
of de jazz - om vriendjes te worden. Als 
ik ze ken, zeg ik meestal ja. Maar het ver-
rast me hoe vaak het mensen zijn die ik 
niet persoonlijk ken - en dan negeer ik ze 
doorgaans.

‘Verder doe ik er eerlijk gezegd niet 
zoveel mee. Ik vrees dat ik hiervoor toch 
niet tot de juiste generatie behoor. En mijn 
gewone e-mail-verkeer is al tijdrovend 
genoeg.’

Erna van den Berg, gepensio-
neerd Volkskrant:

‘Mijn dochter heeft mij 
op Facebook gezet. Ze 
dacht dat dat leuk voor me 
was, maar ik doe er niks 
mee. Alleen als iemand 
me benadert die ik ken 
(voornamelijk ex-Volks-
krantcollega’s), dan ga ik in op de invi-
tatie. Maar meestal heb ik al hun gewone 
mail-adres in m’n bestand.

En op vrienden-verzoek van vreemde 
heren met tulbanden ga ik niet in. Nu is 
er ook weer LinkedIn, wat moet ik er al-
lemaal mee?’                 

Jacques de Jong

‘Ik heb op Facebook ruim 600 vrien-
den en op Twitter – mijn tweede digi-
tale leuterhoek - meer dan 3200 ‘vol-
gers’. Mijn naamsbe kendheid van de 
televisie zal daarbij een rol spelen. 

‘Op Facebook zet ik veel politieke 
dingen. Nederlandse en natuurlijk 
Amerikaanse politiek. Alles wat 
me opvalt, amuseert, ergert. Ik ga ervan 
uit dat ik bladen & boeken lees, die lang 
niet al mijn vrienden & volgers lezen. 

‘Ik zet er met mate privédingen op. 
Beetje neutraal over reizen, skiraces van 
de kids, gedoe met Washingtonse bliz-
zards.  Ik heb een hekel aan de digitale 
kwebbelaars die zeggen hun ‘lief’ zo te 
missen, waarderen, verwennen, bewon-
deren. 

‘Ik ben freelancer en moet het hebben 
van informele contacten. Facebook & 
Twitter zijn een aanvulling op het netwerk 
dat ik sowieso heb na 35 journalistiek.  
Je blijft voor mogelijke opdrachtgevers 
zichtbaar. Ik doe nu veel minder tv dan in 
het verleden maar blijf toch graag in the 
loop.

‘En het werkt. Je komt mensen tegen die 
je ‘kwijt’ was. Vaak zijn het privécontac-
ten van (heel) vroeger. Leuk en soms ver-
rassend. But it does not pay the bills...

‘Daarnaast heb ik aantal zakelijke con-
tacten  opgedaan/opgefrist die me omzet 
opleveren. Je hoort waar anderen mee 
bezig zijn en omgekeerd kom je bij an-

deren ook weer op de radar. 
‘Verder kun je je bij allerlei gespe-

cialiseerde groepjes aansluiten met 
bepaalde hobbies of professionele in-
teresses. Ideaal voor alle Volksknarren 
en hun talloze leeftijdgenoten. Het is 

een ideaal medium voor mensen 
met veel én weinig tijd.

‘Je kunt er - als je netwerk goed/groot 
genoeg is - journalistiek voordeel van 
hebben  (‘Weet iemand misschien waar ik 
info kan vinden over...?’). Met een beetje 
geluk forwarden vrienden je verzoek en 
bereik je zo duizenden mensen. Allicht 
dat daar een slimmerik tussen zit, die je 
kan helpen.

‘Steeds meer worden sociale websites 
ook een snelle bron van politieke infor-
matie: Bewindslieden, voorlichters, Mau-
rice de Hond, volksvertegenwoordigers, 
opinie-sites: ze moeten er allemaal aan 
geloven. Een snellere manier om info te 
verspreiden, is er niet. Wie verstuurt over 
een paar jaar nog een persbericht?

‘Ik krijg ook automatisch updates van 
bladen als The Economist en opiniepeiler 
Gallup. Ik ben ervan overtuigd dat wat be-
gon als een puberale roddelrubriek (Face-
book vooral) snel verder uitgroeit tot 
een serieus medium waar verslaggevers 
voorlichters, onderzoekers, columnisten 
en lezers massaal hun informatie vandaan 
zullen halen.’

‘Op Facebook zet ik veel politieke 

deren ook weer op de radar. 

en hun talloze leeftijdgenoten. Het is 

Charles Groenhuijsen, ex-Volkskrant, nu freelancer in Washington:


