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Tim Stam, zoon van Jaap, is op de 
krant en vraagt wie er de baas is.
‘Pieter Broertjes’, zegt Jaap. 
‘Broertjes?’, zegt Tim. ‘Zijn dat er 
twee?’
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‘Geen gedwongen ontslagen’, consta-
teerde Pieter Broertjes, toch met enige 
tevredenheid, bij het afscheid van der-
tien redactieleden, afgelopen donder-
dag. 

Optimisme was de grondtoon in zijn toe-
spraak. Het nieuwe formaat waarmee de 
krant vandaag is verschenen, is volgens 
Pieter een gebeurtenis om positieve ener-
gie uit te putten. Nodig ook, bleek uit zijn 
toespraak, want de advertentie-inkomsten 
over de eerste drie maanden van 2010 wa-
ren dramatisch lager vergeleken met de-
zelfde periode vorig jaar, gehalveerd. De 
crisis ijlt nog na.

‘Niemand wilde dit, maar het gebeurt 
toch’, zei Pieter over de vertrekgolf.  Dat 
er geen gedwongen ontslagen zijn geval-
len, was volgens hem onder andere te dan-
ken aan de ondernemingsraad en aan de 
kersverse adjunct-hoofdredacteur Corinne 
de Vries. ‘Als ergens een deur dicht gaat, 
gaat er elders weer een open,’ gaf Pieter 
mee als troost aan de vertrekkende mede-
werkers. ‘Er is leven na de Volkskrant.’

Hij wees verder op het historische mo-
ment van maandag 29 maart, waarop de 
krant voor het eerst op tabloid verschijnt. 

‘Vandaag ronden we een reorganisatie 
af, die ook ruimte biedt voor nieuwe ini-
tiatieven, stelde Pieter Broertjes vast. ‘De 
krant staat voor talrijke onzekerheden, 
maar we gaan niet defensief de toekomst 
in. De krant op tabloid zal getuigen van 
ons geloof in de toekomst. 

‘De Persgroep zal helpen onze ambities 

waar te maken’, verzekerde hij de talrijke 
redactieleden op de afscheidsborrel in het 
INIT-gebouw. ‘We komen met vakkun-
dige mensen te werken, waar we blij mee 
kunnen zijn.’

Persoonlijk
Aan het slot van zijn speech sprak Pieter 

in het kort elk vertrekkend redactielid toe 
met een persoonlijk woordje, te begin-
nen met Bas Timmers, chef Online die 
2,7 jaar bij de krant had gewerkt, tot en 
met Truus Ruiter, Miss Volkskrant, die 
32 jaar bij de kunstredactie heeft geze-
ten, waarvan 17 jaar als redacteur voor 
de Kunstagenda. Haar opvolger wordt 
Arnold Koper.

Onder de vertrekkende oudgedienden 
ook Herbert Keller, 35 jaar stille kracht 
op Documentatie, gegroeid naar research 
manager, ‘gedreven en betrouwbaar’. 
Verder Henk Bruin, ‘de eerste die kan 
zeggen dat’ie mij nog heeft zien binnen-
komen’, aldus Pieter. Meer dan 31 jaar in 
trouwe dienst, in welke periode hij de bij-
naam het Oliemannetje verdiende.  

Pieter noemde Carry de Jong het ‘rol-
model voor een commercieel denkende 
journalist’; zij heeft 23 jaar bij de krant 

‘Geen gedwongen ontslagen’

Pieter Broertjes tijdens zijn toespraak voor de redactie.         Foto Jacques de Jong

Redactie neemt
afscheid van
dertien collega’s

Tabloid: nieuwe kans 
in moeilijke tijd

Na ampele voorbereiding is vanmorgen 
de eerste Volkskrant op tabloid formaat in 
de bus gevallen. Veel onderzoek is eraan 
voorafgegaan. Niet alleen bij de vormge-
vers, maar ook bij een panel van geheide 
Volkskrant-lezers. Uiteindelijk hadden die 
geconcludeerd dat de nieuwe krant toch 
de Volkskrant is gebleven. 
We komen erop terug.
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De legendarische, mooie plek van 
chef Nacht bij de Volkskrant gaat 
verdwijnen. De functie is de laat-

ste jaren al flink verwaterd. Een terugblik.

Steeds meer wordt overdag bepaald wat 
er in de krant komt en waar. De meeste 
pagina’s worden in de middaguren 
ontworpen en getekend. De huidige 
chefs Nacht en zeker de toekomstige 
‘chefs Uit’, die gaan functioneren zodra 
de krant op tabloid wordt gedrukt (29 
maart), hebben ‘s avonds nog maar heel 
weinig in te brengen. Ze voeren uit wat 
overdag is besloten. 

Ze kunnen alleen hopen op onvoor-
ziene rampen of desnoods vreugdevolle 
gebeurtenissen om de nieuwskrant aan 
te passen. Hun eerste actie zal daarbij 
ongetwijfeld zijn de dienstdoende ‘chef 
In’ te bellen voor overleg. Die heeft nu 
eenmaal meer strepen op de mouw.

 De krant heeft sinds de Tweede We-
reldoorlog weinig chefs Nacht gekend. 
De toenmalige hoofdredacteur Joop 
Lücker zou het liefst de krant helemaal 
zelf hebben gemaakt. Maar dat was uiter-
aard fysiek niet te doen. Daarom had hij 
plaatsbekleders in de nacht nodig. In de 
eerste jaren waren dat bijvoorbeeld Ad 
Overeem en Jan Vesters, grote namen 

in de geschiedenis van de krant. Lücker 
bedacht in de jaren vijftig dat het beter 
zou zijn als er iemand kwam die volledig 
chef Nacht zou zijn. Dus elke dag. 

Zijn oog viel op Gerard van den Boo-
men. Die wilde dat wel als hij op de 
zondagen maar niet hoefde te werken. 
Akkoord, Herman Leenes van de redactie 
Binnenland ging de zondagen voor zijn 
rekening nemen.

Van den Boomen verliet de krant in 
1963, na zeven jaar complete nacht-
dienst. Niemand had zin om net als hij 

voltijds chef Nacht te worden. Daarom 
kwam er een duo: Herman Leenes en 
Jos Sterk, twee weken op, twee weken 
af. Beiden lieten zich op de zondagen 
vervangen, door Richard Auwerda en Ed 
Bente. Deze laatste volgde Jos Sterk op, 
toen die adjunct werd. Paul Kouwenberg, 
ook een tijdje zondag-vervanger, werd de 
opvolger van Leenes. 

Toen Bente in 1980 namens de redac-
ties de automatisering ging voorbereiden 
en begeleiden, werd Jan van Capel (dat 
ben ik dus) gevraagd zijn baan over te 
nemen. Enkele jaren later promoveerde 
Kouwenberg tot chef Dag (opvolger van 

Ad Overeem) en Cees Gloudemans werd 
chef Nacht. 

Als we het optellen hebben in de vijf-
tig jaar tussen 1945 en 1995 - invallers 
meegerekend - slechts tien redacteuren 
gefungeerd als chef Nacht. Minder dan in 
de vijftien jaren daarna.

Vooropgesteld, het was allemaal niet 
beter dan nu, maar wel totaal anders. 
Rond zeven uur/half acht in de avond 
- zo nauw kwam dat niet - was het zoiets 
als: helpers weg, we gaan nu een krant 
maken. De dagploeg had van alles ver-
zonnen, geschreven en op de rails gezet 
en vertrok naar huis of naar het café. De 
nachtredacties Binnen- en Buitenland 
druppelden binnen. Ze hadden nog thuis 
kunnen eten. 

Ook bij Sport en Financiën kwamen 
verse redacteuren opdraven. Die regelden 
hun zaakjes zelf. Als de chef Nacht iets 
voor de voorpagina wilde hebben, moest 
hij dat zelf gaan vragen. Behalve als het 
zo groot nieuws was dat pagina 1 voor de 
hand lag. 

Chef Nacht: nooit meer

Chef Nacht Jos Sterk (achterin) bezig met een 
televisieverbinding met de zetterij, begin jaren 
zeventig. Op de voorgrond chef Buitenland Ma-
nus van Wordragen.            Foto Wim Ruigrok

door Jan van Capel

Zie verder pagina 3
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Kunst werd wel voor een belangrijk 
deel overdag gemaakt. Er bleef 
wel eens een gaatje over voor 

de nachtploeg. Bijvoorbeeld als de zeer 
gewaardeerde, secure, maar ook traag 
tikkende Ronald de Beer op de rol stond 
voor een recensie over een operavoor-
stelling van de voorgaande dag. Dan 
zette de nachtploeg Binnenland daar een 
kop boven.

De geplande nieuwspagina’s van Bin-
nenland en Buitenland, waren nog blan-
co. Op de advertenties na. Die had de 
chef Dag ingetekend. Maar ook daar kon 
mee geschoven worden. Een uitspraak 
die in die tijd opgeld deed was: de dag 
wikt, de nacht beschikt.

Veruit de meeste kopij kwam pas in 
de avond binnen, zowel van de mensen 
die op de redactie zaten te werken,  als 
van de dictafoon die alle kopij van cor-
respondenten uit binnen- en buitenland 
uitwerkte. De telexen stonden de hele 
dag al te ratelen. 

Tot ver in de jaren tachtig ging dat al-
lemaal op papier. Je kon dus pas in de 
avond goed beoordelen wat de verhalen 
voorstelden. 

Er waren nogal eens collega’s die hun 
kopij mooier aankondigden dan ze uit-
eindelijk bleek. Ook de lengtes vormden 
vaak een verrassing. De telling ging 

Vervolg van pagina 2   Chef Nacht
toendertijd in velletjes. Je had handige 
jongens en meisjes die met de hand tus-
sen de regels door en in de kantlijn aan-
vullingen schreven. Hoeveel regels dat 
aan zetsel in de krant zou opleveren, was 
nogal een gok.       
De lege pagina’s werden gaandeweg 
ingevuld. De chef Nacht schetste 
meestal de voorpagina, de drie en nog 
wat bladzijden, met krabbels voor kop 
en tekst en kruisen voor de foto’s. De 
opmaakredacteur deed de rest. Hij of zij 
verkaste in de loop van de avond naar de 
zetterij om daar de zaken in de gaten te 
houden. Het laatste halfuur ging de chef 
nacht ook derwaarts. De pagina’s bleven 
tot sluitingstijd veranderen. Zelfs aan 
steen, zoals de opmaaktafel in het loden 
tijdperk heette. Verhalen en berichten 
werden daar naar behoefte aangepast. Als 
een stuk te lang bleek, werd in overleg 
met een handige opmaker niet zelden een 
komma veranderd in een punt.

Op de prullenbak
Adjunct-hoofdredacteuren als Jos 

Sterk, Jan Damen, Harry Lockefeer, Jan 
Blokker en Henk Huurdeman kwamen 
‘s avonds even op de prullenbak bij de 
chef Nacht zitten en hoorden toe wat de 
opening werd. Ze lazen het Ten Geleide, 
wierpen een blik op Opland en Wibo. 

Als er een probleem was over een co-
lumn, werd dat even doorgesproken. Met 
name Jan Blokker bleef daarna op zijn 
kamer werken om, zodra de krant door 
de portier naar boven was gebracht, zich 
te voegen bij de collega’s, die na lezen 
van de krant, gingen schaken, kaarten of 

tafeltennissen.
In die tijd, waarin twee ploegen - altijd 

twee weken achter elkaar - nachtdienst 
hadden, was het ook verboden om voor-
tijdig naar huis te gaan. Er kon altijd nog 
iets gebeuren, waarna de krant moest 
worden aangepast. 

Iedereen bleef, tot de chef Nacht rond 
twee uur een belletje deed naar de zetterij 
met de mededeling dat er niets meer zou 
komen. Daarna werkten alleen de druk-
kers nog. 

Dit betekende niet dat iedereen direct 
zijn jas aantrok. Er waren nog spelletjes 
gaande en er was nog wat te drinken. 

Adjuncten
De nieuwe adjuncten - te beginnen bij 

Bert Vuijsje en later Pieter Broertjes en 
Paul Bril - waren ontevreden over hun 
beperkte rol. Ze waren overdag meer 
dan hun vroegere collega’s betrokken bij 
de organisatie van de nieuwsstroom en 
bemoeiden zich vaker dan voorheen met 
de nieuwsdienst. Dat was begrijpelijker-
wijs ‘s avonds te merken. Verhalen die ze 
overdag zelf hadden geëntameerd, had-
den hun extra aandacht.

Sinds Pieter Broertjes de scepter zwaait, 
is de macht van de chef nacht steeds ver-
der afgebrokkeld. De plannen van over-
dag werden ook direct op de pagina’s 
ingetekend en er moest heel wat gebeu-
ren als dit kon worden teruggedraaid. 

Broertjes en anderen spraken ook vaak 
over de kloof tussen dag en nacht, die 
moest worden gedicht. Dat is dus nu 
definitief gelukt.

De communicatie van de chef Nacht 
met de dagdienst bestond in de glorie-
dagen vooral uit het nachtrapport op een 
voorgedrukt stencil dat hij verplicht was 
in te vullen. Alleen die verplichting al 
leidde ertoe dat heel wat 12-uursverga-
deringen in de jaren tussen 1980 en 1998 
begonnen met: ‘Mededelingen uit de 
nacht: op tijd dicht, lekker gewerkt, ver-
der geen problemen.’

Jan van Capel 

Het was verboden
voortijdig 
naar huis te gaan

Chef Nacht Gerard van den Boomen  zoekt met 
zijn balpen naar een regel tussen het loodzetsel 
(plm 1960). Foto: archief Van den Boomen

Paul Kouwenberg als chef Nacht (jaren zeventig) bij de plaktafel, waar fotografisch zetsel in de 
pagina werd geplakt. Voorheen heette die plek het steen.               Foto Wim Ruigrok
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gewerkt, voornamelijk op de internetre-
dactie, later bij Vk-banen. Henk Jan Vis-
scher was 21 jaar redactiebediende, ‘als 
geen ander op service gericht’. Hij gaat nu 
in de ziekenzorg.

Geert Jan Bogaerts, Mister Volkskrant-
blog, kon dankzij een plotselinge regeling 
van de ene dag op de andere het pand ver-
laten. Negentien jaar bij de krant gewerkt, 
eerst op Economie, later Brussel, vervol-
gens Online.

Voor de meeste knarren is dan ook Tyn-
ke Landsmeer nog een bekende, begon-
nen op Sport, eindigend bij Vk-banen.

Pieter ten slotte: ‘En als iemand mocht 
denken dat ik hier ook afscheid kom ne-
men van mezelf, dan komt ’ie bedrogen 
uit.’

Jacques de Jong

Vertrekkende redactieleden op afscheidsborrel

Vervolg van pagina 1

Op bovenstaande foto’s de vertrekkende 
redactieleden die donderdag op de af-
scheidsborrel waren in het INIT-gebouw. 
Met uitzondering van Truus Ruiter en 
Willem de Bruin, die wij in het vorige 
nummer van de Volksknar hebben laten 
zien.

Om te beginnen rechts boven: Tynke 
Landsmeer (1970), met haar zoon Jan. 
Zij kwam in 1995 binnen bij Sport, als 
eerste vrouw daar. Haar hoogtepunt: de 
Olympische Spelen in Sydney in 2000. 
Tynke werkte verder ook bij de Voorkant 
en het Vervolg. Ondertussen heeft zij ook 
in de redactieraad gezeten. Zij sloot haar 
loopbaan af bij Vk-Banen. Nu vindt zij het 
hoogste tijd om een baan buiten de krant 
te vinden. ‘Als jij je tanden ergens in had 
gezet, liet je niet meer los,’ merkte Pieter 
bewonderend op. 

Op de foto links boven allemaal internet-
nerds. Geheel links Geert Jan Bogaerts, 
die na Brussel de knop omzette naar in-
ternet en alles daarbij. Hij pionierde bij 
Vk Online, Reizen en Hart&Ziel, stelde 
Pieter vast. Naast hem Arnold Vonk, een 
multi-inzetbare redacteur, die op Binnen- 
en Buitenland heeft gezeten, bij Banen, 
Forum en tenslotte op de centrale eind-

redactie. Dan Wilbert Baan, ook bijna 
vijf jaar bij de krant als internet-nerd. Hij 
gaat een eigen bedrijf beginnen. Verder 
Ayco Holleman, 4½  jaar bij de krant 
als site-bouwer, tevens begenadigd muzi-
kant. Ten slotte Bas Timmers, bijna drie 
jaar bij de krant, opvolger van GeertJan 
Bogaers als chef Online.

Midden links Irit Rosen, ontwerper bij Vk 
Online, een van de liefsten op de redactie 
volgens Pieter Broertjes en bovendien ie-
mand met groot vakmanschap. 
Daarnaast Anneke Mobron, vele jaren 
medewerkster op het redactiesecretariaat. 
Niet genoemd door Pieter, want onderwerp 
bij een andere afscheidsgelegenheid. 

Rechts: Henk Jan Visscher, 21 jaar lang 
redactie-assistent en ‘veel belangrijker 
dan wij allen denken’ zei Pieter Broer-
tjes. Naast hem de documentalisten Henk 
Bruin en Herbert Keller.
Links onder Carry de Jong, 23 jaar bij 
het bedrijf, werkte op internet met groot 
commercieel gevoel. Eindigde bij Vk-Ba-
nen. Naast haar Remy Jon Ming, zes 
jaar bij de grafische afdeling, ‘stijlmeester’ 
volgens Pieter, die voor de krant prachtige 
graphics maakte.


