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Wim Ruigrok in
café Scheltema
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QR MEDE
De avond vóór publikatie van het 
grote Bernhard-interview van Pieter 
Broertjes en Jan Tromp. De hoofdre-
dacteur loopt wat nerveus de zaal op 
tijdens het achtuurjournaal. Chef-
nacht Goebert: ‘Ze hebben het niet 
hoor, Pieter, maar Nieuws in ‘t Kort 
moet nog komen.’
Later in de week bladert Guus Dub-
belman op de redactie wat oude 
kranten door. ‘Hé, een speciale Bern-
hard-bijlage?’

Rolf Bos wordt per 1 september 
correspondent in Israël. Hij volgt 
er Alex Burghoorn op, wiens con-
tractperiode erop zit.

Rolf: ‘Ha, het is waar. Per 1 sep-
tember naar Jeruzalem. Oude wens 
van me: naar het buitenland! Met 
kladblokje en camera naar de plek-
ken waar ‘het’ gebeurt! De invoering 
van het In/Uit-systeem is niet direct 
de reden, maar mijn chef-Nacht-
schap was per 1 april eindig. Dus 
voor mij deze nieuwe kans!’

Rolf heeft al een mooie loopbaan 
achter de rug Begonnen op de fo-
toredactie. Vervolgens naar Sport. 
Daarnaast gespecialiseerd in thril-
lers. Samen met Adriaan de Boer een 
serie geschreven over Amerikaane 
schrijvers. Sinds enkele maanden 
chef Nacht.

Rolf Bos benoemd
in Jeruzalem

Ach, het zal wel wennen. 
Dat was de eerste gedachte bij het 
ter hand nemen van de compacte 

Volkskrant. Terwijl ik nog naar de voor-
pagina staarde, waarop nu veel minder te 
zien en te lezen valt, riep mijn vrouw of 
ik even naar het weer voor de komende 
dagen kon kijken. 

Daarbij ontstond het eerste probleem; 
er was geen weerbericht en er was geen 
inhoudsopgave, althans niet op de voor-
pagina. 

Bladeren - en ja, op pagina 2 stond 
een kleine inhoudsopgave, waarbij werd 
verwezen naar pagina 55. Maar die was 
er ogenschijnlijk niet, totdat ik merkte 
dat in het kleintje nog een ander kleintje 
verborgen zat, zoals bij een Russische 
Matroesjka-pop.

Even wennen
Inderdaad, je moet het allemaal even 

weten. Veranderingen zijn bij de Volks-
krant niets ongewoons. Nieuwe katernen 
verschenen en verdwenen na verloop van 
tijd. Speciale pagina’s kwamen en gingen, 
rubrieken werden vervangen door andere. 
En daar de mens een gewoontedier is, was 
het altijd even wennen.

Overschakelen op tabloid is een zeer 
ingrijpende stap. Je leest zo’n krant an-
ders. Een broadsheet-pagina nodigt de 
lezer uit daar een poosje te verblijven, met 
zijn ogen rond te dwalen, de koppen te 
lezen en te blijven hangen bij een stuk of 

een stukje dat zijn interesse wekt. Op een 
tabloid-pagina heb je alles in één oogop-
slag gezien, je leest het betreffende stuk, 
of niet, en bladert verder.

Mijn grootste bezwaar tegen de compac-
te Volkskrant is de onoverzichtelijkheid, 
althans van de eerste zes, zeven pagina’s 
die in een grijze balk de titel Ten eerste 
dragen. Nog afgezien van het feit dat zes- 
tot zevenmaal Ten eerste taal- en 
rekenkundig een onding is, 
zijn deze pagina’s een 
rommeltje. 

Binnen-, buiten-
land, financiën, 
economie, kunst, het 
staat allemaal door 
elkaar. Mij deden 
deze pagina’s den-
ken aan de Volkskrant van de jaren zestig, 
begin jaren zeventig. Ook toen stond alles 
door elkaar. Behalve dan het financieel-
economische nieuws, dat stond keurig op 
pagina 2.

Ergens in de jaren zeventig begon de re-
dactie het nieuws te rangschikken en werd 
de krant steeds overzichtelijker.

Nu moet de lezer het zelf maar een beetje 
uitzoeken, maar wellicht is dat helemaal 
niet erg. Is zelfredzaamheid niet het para-
digma van deze tijd? Geldt ook voor het 
onoverzichtelijke internet niet: zoekt en ge 
zult vinden?

Het overschakelen op tabloid wordt in de 
regel verdedigd met twee argumenten: een 
compacte krant leest gemakkelijk in trein 
en metro en is aantrekkelijk voor jonge 
lezers die grote kranten mijden. Doel van 
de operatie is het vergroten van de oplage 
en de winst van de uitgeverij. Of nauw-
keuriger: het stoppen van een neerwaartse 

spiraal.
Of dit doel bereikt kan 
worden, is twijfelach-
tig. Zeker, een kleine 
krant in een volle trein 

is makkelijker te 
hanteren. Maar ik 
heb, forenzend tus-
sen Amersfoort en 
Amsterdam, zelf 
kunnen zien hoe de 

dagbladen, waarvoor moet worden be-
taald, uit trein en metro verdwenen. Hun 
plaats werd ingenomen door gratis en snel 
te consumeren kranten en of die zich laten 
verdrijven, is onwaarschijnlijk.

Ik ben evenmin optimistisch over de 
mogelijkheid met een compacte krant de 
ontlezing onder jongeren te bestrijden.

Ook op tabloid is de Volkskrant een 
kwaliteitskrant die de lezer gedegen en 
veelomvattend informeert. De vorm is 
veranderd, maar de inhoud niet. 

Tabloid, je leest zo’n krant anders

Zie verder pagina 2

In het weekend voor 1 april ging de 
Volkskrant over op tabloid. Hoe le-
zen de oudjes nog hun krant?

door Jan Luijten
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Cees Gloudemans kan het 
niet laten. Volgende maand 
gaat hij op de fiets naar 
Rome. 

Vier jaar geleden deed hij 
dat naar Santiago de Com-
postella aan de noordkust 
van Spanje, samen met zijn 
zwager. ‘Dat is ons uitste-
kend bevallen.’

Cees: ‘Samen met mijn 

zwager vertrek ik op 8 mei 
naar Rome. We gaan ervan 
uit dat we rond de zesde 
juni aankomen. Mijn vrouw 
Lia en haar zuster reizen 
ons per auto achterna. De 
bedoeling is dat we daarna 
met ons vieren nog een 
paar weken in Italië vakan-
tie houden. 

‘Het rare is dat we nu 

het idee hebben dat Rome 
zwaarder zal worden. Ik 
vrees dat we ons te veel in 
de route hebben verdiept. 

‘Vier jaar geleden heb-
ben we dat niet gedaan. 
We vertrokken onder het 
motto: we zien wel. We 
hebben ons voorgenomen 
het routeboek tot 8 mei niet 
meer in te kijken.’

Cees Gloudemans fietst naar Rome

Hiernaast een foto van Daniel Koning uit 
2009. te zien op de expositie ‘Zilverstad: 
Srebrenica’ in de Melkweg in Amsterdam, 
tot 2 mei.

Daniel Koning keerde terug naar Srebre-
nica, vijftien jaar na de massamoord op 
enkele duizenden mannelijke moslims door 
Bosnisch-Servische soldaten in juli 1995. 
Nederlandse Dutchbat-soldaten waren erbij 
en keken ernaar.

De foto’s van Daniel Koning vertellen een 
wrang verhaal: er is in dit gebied nagenoeg 
niets van de schade hersteld; internatio-
nale hulp bereikte deze regio niet. Op veel 
plaatsen liggen nog landmijnen en werk is 
er nauwelijks. Maar er wordt ook gedanst 
en gesport. Ook die beelden zijn te zien op 
de expositie.

Expositie foto’s
van Daniel Koning

Die inhoud is interessant gebleven, zodat 
ik eerder meer dan minder tijd besteed 
aan de krant. Maar zijn jongeren door een 
ander formaat ertoe te verleiden die intel-
lectuele inspanning te verrichten die het 
lezen van een kwaliteitskrant vergt? Ik 
vrees dat die jongeren toch de voorkeur 
zullen blijven geven aan digitale media.

Mijn pessimisme is gebaseerd op een 
klein en zeker onvolledig onderzoek (via 
het internet) naar de ontwikkeling van 
Europese kwaliteitskranten die eerder op 

tabloid zijn overgeschakeld. Dat leverde 
een somber beeld op. In Groot-Brittannië 
zijn vijf jaar geleden The Independent en 
The Times compacte kranten geworden. 
Hun oplages zijn sindsdien fors gedaald. 
De oplage van The Independent steeg aan-
vankelijk tot boven de 250 duizend, maar 
bedroeg begin dit jaar nog maar ruim 183 
duizend.The Times had eind 2005 nog een 
oplage van ruim 692 duizend en zit nu op 
505 duizend. 

In Zweden ging Dagens Nyheter in 2004 
over op tabloid. Sindsdien is de oplage 
gedaald van 363 duizend exemplaren naar 
310 duizend in 2009. En in Duitsland 
schakelde de Frankfurter Rundschau in 

2007 over op tabloid. In november 2009 
was de oplage licht gedaald ten opzichte 
van 2007.

Een bijzonder fenomeen heeft zich voor-
gedaan in Zwitserland. De boulevardkrant 
Blick werd in 2004 een tabloid. Tussen dat 
jaar en 2009 daalde de oplage met ruim 
18 procent. Sinds vorig jaar komt de krant 
weer als broadsheet uit. Hoe dat uitpakt, 
moeten we nog even afwachten.

Als ik iets zou mogen wensen, dan zou 
het dit zijn: laat Bert Wagendorp terugke-
ren naar pagina 3. Die plek verdient hij. 
En koester Aaf Brandt Corstius. Haar co-
lumn is een aanwinst.

Jan Luijten 

Op 22 april wordt bij boekhandel Feijn in Alkmaar een roman 
gepresenteerd van collega Arno Haijtema. Het verhaal gaat over 
zijn grootvader Haijte. Het speelt zich af in het begin van de 
vorige eeuw.
De jonge Haijtema laat de ouderlijke boerderij in Friesland 

achter zich, na een mislukte opleiding tot onderwijzer.
Hij zoekt zijn heil in Alkmaar, waar hij het probeert als krui-

denier. Bij Haijte stroomt zakenbloed door de aderen, en zijn 
Friesche Winkel beleeft gouden tijden. Op zoek naar nieuwe 
producten en ter inspiratie reist Haijte naar Berlijn, Milaan, 
Rome, Parijs en de Dordogne. Hij ziet er  het leed dat de Eerste 
Wereldoorlog heeft veroorzaakt, bezoekt in Rome Mussolini’s 
fascistische tentoonstelling en ziet in de Franse wijngaarden de 
voorafschaduwing van een nieuwe oorlog. 

Na elke verre reis  lijkt Alk-
maar benauwender en zijn de 
familieverplichtingen knellen-
der.De vadermoordenaar gaat 
over tegenslag die dient als 
brandstof voor geldingsdrang, 
creativiteit die, tegen de ver-
stikking van het vooroorlogse 
Holland in, een uitweg moet 
vinden, en ondernemerszin 
die zich door de de Grote De-
pressie niet laat temmen. Het 
is volgens de uitgever het mee-
slepende verhaal van een man 
die zijn tijd vooruit is.
Uitgeverij Atlas, € 19,90.  

Arno Haijtema schrijft roman

Vervolg van pagina 1

Jan Luijten

Op 24 april worden in Genève de 
prijzen verdeeld voor spraakmakende 
onderzoeksjournalistiek. Een van de 
genomineerden is Jeroen Trommelen, die 
in samenwerking met collega’s van The 
Guardian, BBC Newsnight en de Noorse 
omroep boven water haalde wat er precies 
is gebeurd met het gifschip van Trafigura 
bij West-Afrika.

Jeroen Trommelen
genomineerd
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Er was een roomse reu in Mook
die laatst een rode teef berook,
Toen gaf zijn baas, meneer de bisschop
het dier een welgerichte mis schop
en sprak: ‘Slampamper die je bent,
vooruit, ga in je mandement!’

‘Nu de rk kerk de laatste tijd in seksueel opzicht weer zo over 
de tong gaat,’ meldt collega Gerard van den Boomen, ‘komt plots 
een oude herinnering inzake hetzelfde rariteitenkabinet én de 
Volkskrant bij me boven. In 1954 vaardigden de toen al wereld-
vreemde bisschoppen in Nederland het beruchte mandement uit, 
dat PvdA, FNV, VARA, kortom ‘de linkse kerk’  taboe verklaarde 
voor katholieken. 

‘De nota bene linkse Volkskrant, toen nog poeprooms, moest dat 
mandement verdedigen. Dichter Kees Stip, die in onze krant als 
Trijntje Fop zijn befaamde dierenlimericks publiceerde, had er 

ook een over het mandement. Bij mijn weten hield toenmalig 
hoofdredacteur Joop Lücker die uit de krant. Het hangt echter nog 
in mijn geheugen.’

In het archief van de Volkskrant vinden we nog een kantteke ning, 
naar aanleiding van een tentoonstelling in het Letterkun dig Mu-
seum in Den Haag (1999). Daarin wordt vermeld dat Lücker de 
limerick had geweigerd, omdat de briefkaart waarop Kees Stip zijn 
rijmpje naar de krant had gestuurd maar zes cent porto had, in 
plaats van de benodigde zeven.

De dichter zelf echter vertelde in 1999 iets anders: ‘Op een reu’ 
had hij wel gemaakt, maar nooit aan de krant aangeboden. ‘Ik wist 
wel tot hoever ik kon gaan.’ 

Hij declameerde ook de oorspronkelijke tekst. Zie hierboven.
‘Het uitroepteken aan het slot is voor het effect essentieel,’ voegde 

Stip eraan toe.                JqJ

Waarom een roomse reu uit de krant bleef

Scheuren van de krant? Dat is iets voor oudjes. Daar heb 
je toch Google voor! Weet je nog wel, oudje, toen je je 
krantjes aan het scheuren was?

Ik weet nog goed de dag te herinneren dat ik begon met scheu-
ren van de krant. Of eigenlijk moet ik zeggen: knippen. Met een 
schaar. Dat was toen ik een jaar of zestien was en mijn ouders 
geabonneerd waren op De Tijd. Daarin stonden prachtige arti-
kelen van Marius van Beek over de architectonische wonder-
kunsten in oude en recente historie. Plus nog zo wat kunst. Die 
wilde ik bewaren. 

Later ging ik studeren. Ik kwam toen in contact met een aan-
stormende econoom, die het Algemeen Handelsblad elke dag 
stevig onder handen nam met zijn schaar en mij liet delen in zijn 
vreugde over het verzamelde genot. Van hem heb ik de kunst 
van het scheuren geleerd. 

Weer wat later kreeg ik via de pr-afdeling van de Volkskrant 
een geraffi neerd mesje, waarmee je de beoogde artikelen ragfi jn 
kon fi jnsnijden. Zodat je ze netjes kon opbergen in de daarvoor 
bestemde mappen.

Die verzamelobsessie heeft mij nooit losgelaten. De laatste 
jaren heb ik mij nog steeds suf gescheurd, maar alleen langs 
de vouw. Dat ging altijd prima. Krant even netjes recht leggen, 
vinger boven aan de pagina en scheuren maar. Geen probleem. 

Wie wat bewaart, heeft wat. En als er losse 
eindjes zijn, scheur je die er zo van af.

Maar nu. Met dat tabloid-formaat. De 
schaar laat ik links liggen, het mesje is in-
middels bot, maar scheuren? Ik heb horen 
verluiden dat het komt door de vezelstruc-
tuur van het papier. De vezels liggen tegen-
draads, of zoiets.

Kan allemaal zo zijn, maar lekker scheuren is er niet meer bij. 
Je moet echt verschrikkelijk uitkijken dat je niet door het hart 
van een artikel scheurt. Opperste attentie is geboden! Dat heb 
ik graag voor een collector’s item over, maar het kost allemaal 
kostbare tijd in een mensenleven.

En dan hebben ze het ook nog over die nietjes. Dat is helemaal 
een ravage voor de fervente scheurder. De NRC heeft die nietjes 
in de culturele bijlagen bijvoorbeeld op vrijdag, en dat is een 
complete ramp. Ga er maar aanstaan: langs die nietjes scheuren. 
Een wilde woestenij - dat wordt het.

Dat wil ik allemaal niet! Ik wil hapklare artikelen en ik ben 
doof voor iedereen die zegt: ‘Maar dat kun je toch ook op je 
computer opzoeken!’ Ik wil de originelen hebben, en verder 
geen gesodemieter. 

Han van Gessel

Lekker scheuren is er niet meer bij

Namen bij tekening
van Waldemar Post
Hieronder volgen de namen van de collega’s die 
Waldemar Post heeft afgebeeld op de tekening die 
hij maakte speciaal voor het vijfjarige bestaan van 
de  Volksknar.
Waarbij zij aangetekend dat sommigen nog niet 
echt tot het genootschap van ouweknarren beho-
ren.

Onderste rij: Ad Overeem, Han van Gessel, Jacques 
de Jong, Harry van Seumeren, Maria Hendriks, 
Wim Ruigrok met fototoestel en de kunstenaar 
Waldemar zelf met pennetje rechts onderin.
Tweede rij: Jan Bank, Hub. Hubben, Henk Strab-
bing, Kees Los, Erna van den Berg, Martin Schou-
ten, Jan van Capel, Maurits Schmidt, Ben de 
Graaf.
Derde rij (boven): Nico Goebert, Victor Lebesque, 
Lisette Lewin, Sietze van der Hoek, Peter van den 
Berg, Martien Schurink, Peter van Bueren, Yvonne 
Gnirrep, Bert Steinmetz, Cees Zoon, Adriaan de 
Boer, Anet Bleich.
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Scheltema door de lens van Wim Ruigrok

Sfeervolle foto’s van Wim Ruigrok tijdens de jongste 
knarrenborrel in café Scheltema te Amsterdam. 

Bovenste foto: in de achtergrond Kees Los, Inge Woudstra, 
Jan Kees Hulsbosch, Bram Brakel, Eric Outshoorn, Joris 
Cammelbeeck, Broer Scholtens, Eric Hendriks, Lorenzo Ledel, 
Martin Siecker. Links voor Jan van Capel, Henk Strabbing, 
Willem Beusekamp en Nico Goebert. Rechts aan tafel: Marjan 
Hoenson, en Hans Emans.
Op de foto links: Eric Outshoorn, Joris Cammelbeeck, Jos 
Klaassen, Lorenzo Ledel, Jan van Capel en Marjan Hoenson. 
Foto hierboven: Jan Bank in gesprek met Peter van Bueren
Foto links: Maria Hendriks in gesprek met Willem Beusekamp, 
naast Broer Scholtens in gesprek met Nico Goebert. 
Voorgrond: Roelf Ridderikhoff en Jan van Capel.


