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Zie verder pagina 2KNOR & CO         LAATSTE NIEUWS
 ‘Laatste nieuws’, stond in rood op vrijdag 14 
januari rechts boven in de voorpagina.
Alarm! Lezen! Albert Heijn overleden.
Wanneer hebben we dat voor het laatst 
gezien? LAATSTE NIEUWS! Dat moet nog 
stammen uit het loden tijdperk, toen 
overijverige zetters en opmakers 
nog het laatste nieuws in het steen 
wisten te stouwen. Laatste nieuws! 
Watersnood! Vliegtuig bij Schiphol 
neergestort! Kabinet gevallen!
Wat is het laatste nieuws tegen-
woordig nog? 
Over Albert Heijn niets dan goeds. Hij heeft 
een mooi imperium opgebouwd. Maar is dat 
het laatste nieuws? Je hoeft Teletekst maar 
aan te zetten, en je hebt het laatste nieuws. 

Om over de nieuwe media maar te zwijgen. 
Voor het laatste nieuws ga je naar de Britse 
kranten: ‘LATEST NEWS!!!’

Het laatste nieuws was in het loden 
tijdperk voorbehouden aan korte, 
kernachtige nieuwsfeiten. Hooguit 
één alinea. Nu kregen we een halve 
necrologie van Albert Heijn. Daar-
voor zet je de persen toch niet stil? 
Goed dat het laatste nieuws weer 
zijn plaats krijgt, maar hoe gaan we 

daarmee verder? Rutte wankelt, Oba-
ma schittert (maar Hu), Ruud Gullit boegbeeld 
van verweggistan? 
Laatste nieuws? Allemaal nostalgie. Maar goed 
dat de krant daar even op wijst.

HvG

Een nieuwe serie Eigen Weg. Daarin laten we 
oud-collega’s aan het woord die ooit een tijd bij 
de Volkskrant hebben gewerkt en daarna huns 
weegs zijn gegaan. 
De eerste afl everig op pagina 2.

Een nieuwe serie Eigen Weg. Daarin laten we 

Links de Volkskrant op papier, rechts de Volkskrant op de iPad.       Foto Jacques de Jong

Krant op iPad, sjiek hebbeding

De krant stond in mijn iPad zonder dat 
ik er erg in had hem betaald te hebben. 
Toevallige druk op een knop zeker. Ook 
nergens een bevestiging, een afschrij ving 
of een bedrag. Maar de krant van 21 
januari stond erin en zag er op het ding 
fantastisch uit. Gewoon lekker om te 
hebben.

De aanleiding om, na lang aarzelen, een 
iPad te kopen, was eigenlijk de schaam-
teloze reclame die eerst Bert Wagendorp, 
en toen Ronald Giphart maakten in hun 
column op pagina 2. Mijn eerste reactie 
was de vraag of die jongens hun iPad van 
Apple-chef Steve Jobs persoonlijk hadden 
gekregen, mijn tweede dat ik niet meer 
van deze tijd zou zijn als ik het ding niet 
had. Dus moest het er maar van komen.

De aankondiging dat de Volkskrant op 
iPad zou gaan, was eigenlijk een onopval-
lend bericht onder in een linker pagina. 
Het was vergeven van  termen als apps,  
downloaden, fullscreen, swipen, bepaald 
niet bedoeld voor een onbekommerde 
lezer. Kort daarop pakte de krant zelf uit 
met een speciaal omslag om het verschij-
nen op de iPad aan te kondigen. Dat was 
me een gebeurtenis!

Zonder iPad ben je eigenlijk niet meer van 
deze wereld. Minstens drie Volkskrantco-
lumnisten gingen uit hun dak na het eer-
ste gebruik. 
Ondergetekende ouweknar kon het ook 
niet laten, opgejut. Hij kreeg er weer een 
leuk speeltje aan.
Maar nuttig voor een modale gebruiker? 
Nee.

door Jacques de Jong

Columnist Kader Abdollah was op 
10 mei 2010 alle columnisten voor. Hij 
schreef:

‘Het nieuwe toestel veranderde meteen 
enkele patronen in mijn dagelijkse ge-
drag. 

‘Vroeger dacht ik altijd dat de geur van 
inkt en papier onlosmakelijk met het ple-
zier van het lezen verbonden was. Maar 
dat bleek direct een vals denkbeeld. Voor-
heen werd ik elke ochtend om 7 uur wak-
ker, daalde ik de trappen af, sloeg mijn jas 
over mijn schouders, zette mijn pet op, 
pakte de sleutel, liep naar de brievenbus 
en haalde de Volkskrant eruit. Deze tijd is 
nu voorbij. Met één vingerbeweging lees 

ik de krant online. Het is zo plezierig, ik 
had het niet verwacht. Ik las voorheen de 
krant ook online als ik op reis was, maar 
het lezen op de iPad is een andere bele-
venis, ach wat waren we ouderwets. Mijn 
Volkskrant is nu mooier, chiquer en uitda-
gender dan ooit.’

Dat was nog maar een aanloopje.
Eind december meldde Bert Wagen-

dorp de iPad te hebben aangeschaft: ‘Ik 
heb hem een week geprobeerd en ik ben 
helemaal om. Probeer zelf maar’. Hij gaf 
een uitgebreide beschrijving hoe goed het 
hem allemaal beviel.

Begin januari kwam Ronald Giphart daar 
nog eens overheen. Hij ervoer ‘s ochtends 
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Vervolg van pagina 1               De krant op iPad

Een nieuwe rubriek Eigen Weg. Daarin la-
ten we oud-collega’s aan het woord die 
ooit een tijd bij de Volkskrant hebben ge-
werkt en daarna huns weegs zijn gegaan. 
Hoe is het hen vergaan. En wat betekende 
de Volkskrant voor ze? 
Als eerste: Rob Josselet. In 1979 werd hij 
door Jan Blokker aangenomen om de fo-
toredactie onder Piet van der Vliet nieuw 
leven in te blazen. Veertien jaar later werd 
hij ‘als lastpost’ weggestuurd door Harry 
Lockefeer. En wat toen?

Rob: ‘Meteen daarna vroeg het ANP mij 
op hun fotoredactie, destijds aan de over-
kant van de Wibautstraat in de Paroolto-
ren. Maar het fotojournalistieke niveau 
ging er niet omhoog. Na vier jaar ben ik, 
door bezuinigingen en inkrimping bij het 
ANP, als freelancer verder gegaan. Als fo-
tograaf en grafi sch ontwerper. Maar acht-
tien jaar knokken voor het aanzien van de 
fotojournalistiek hadden inmiddels mede 
zijn sporen achtergelaten: drie hartinfarc-
ten en een herseninfarct.’

Hoe heb je de tijd bij de Volkskrant 
ervaren?

‘Het bladeren door oude negatieven 
brengt me helemaal terug in tijd en plaats. 
Zeker weer op de Volkskrant-redactie. 
Veertien jaar is toch een behoorlijke tijd. 

Rob Josselet, zelfportret.

in bed de Volkskrant op iPad als ‘uiterma-
te hanteerbaar, want dat tabloidformaat 
van de papieren krant is zó onhandig’. 

Voor het eerst in zijn leven was hij de he-
le nacht zijn e-book blijven lezen dankzij 
de iPad. En hij was zeker tot het ochtend-
gloren blijven doorlezen als de iPad-bat-
terij niet was leeggeraakt. Wat had hij ge-
lezen? De Proloog, de debuutroman van 
Bert Wagendorp.

In voetbaltermen heet zoiets een een-
tweetje, geloof ik.

Maar het valt niet te ontkennen. De krant 
op iPad ziet er gelikt uit. Hij opent met de 
voorpagina, die veel helderder oogt dan 
de papieren krant. Vervolgens kun je met 

een vingerbeweging naar de volgende pa-
gina’s schuiven (swipen). Een hele pagina 
in het beeld is niet te lezen, maar met een 
eenvoudig gebaar kun je het beeld vergro-
ten, en ook het artikel afzonderlijk naar 
voren halen in een lettergrootte die je ook 
zelf kunt bepalen.

Een aangename bijkomstigheid is dat je, 
dankzij het verkleinde formaat, goed kunt 
zien hoe fraai sommige pagina’s in elkaar 
zijn gestoken, qua opmaak.

Een extra device (ja, we kennen onze 
taal) is de serie thumbnails (we houden 
niet meer op ook) onderin, die het mo-
gelijk maakt de gewenste pagina met één 
vingerbeweging naar voren te halen. Een 
nadeel is dat de krant veel tijd nodig heeft 

om volledig te downloaden (binnenha-
len), ‘s zaterdags kost dat bijna een uur.

De eerste keer leek het erop dat de krant 
zomaar gratis binnenviel. Dat was ook zo, 
bleek me later uit de FAQ (frequently as-
ked questions, vaak gestelde vragen).Na 
de eerste tien moet er - uiteraard - betaald 
worden. Kost € 149 per jaar, maar het kan 
ook per exemplaar.

Het voornaamste voordeel van de krant 
op iPad lijkt me overigens dat je je eigen 
ochtendblad ook in de kroeg kunt ophalen 
en lezen. Hoewel, dan moet die kroeg wel 
WiFi hebben; dat is zoiets als een antenne 
voor internet. Dat zou nog eens een ge-
lukje zijn.

Jacques de Jong

‘Al die portretjes de krant uit 
en dragende nieuwsfoto’s erin’

Als beginnend fotograaf, bij je eigen re-
gionale krant, kijk je op tegen die grote 
krant uit Amsterdam. Nadat ik jaren in 
de provincie had rondgescharreld, dreef 
mijn ambitie om verder te kijken. Dus on-
middellijk gereageerd op een advertentie 
in de Volkskrant waarin een fotoredacteur 
werd gezocht.

‘Het klikte direct tussen adjunct Jan 
Blokker en mij. We spaken dezelfde taal. 
‘Al die portretjes de krant uit en goe-
de dragende nieuwsfoto’s ervoor in de 
plaats.’

Makkelijker gezegd dan gedaan. Hij 
waarschuwde me al voor ‘het matrasef-
fect’ op de redactie - met veel vaart kon 
je erop springen maar je werd direct ge-
smoord en teruggeworpen. Dat heeft me 
altijd wel achtervolgd - tekstmillimeters 
waren heilig, foto’s namen maar onno-
dige ruimte in. Je werd al snel als zeurpiet 
beschouwd.’

‘Opmerkelijk waren de diverse eilanden 
en koninkrijkjes op de redactie. De foto-
redactie viel daar vaak buiten. Dankzij 
goede persoonlijke verhoudingen werd 
het werken in de loop van de tijd wel 
makkelijker. Toch heb ik vaak terugver-
langd naar de tijd bij die provinciale krant 
- de lijnen waren korter, iedereen pakte 
alles aan, ook de minste klussen en er was 
respect voor elkaars werk.

‘Soms had ik het moeilijk met het geven 
van opdrachten aan fotografen. Ik wilde 
er zelf wel op uit. Toen Sail voor de twee-
de maal Amsterdam aandeed, zag ik mijn 
kans schoon. Omdat het toch een stille 
zomertijd was, kon ik deze van het begin 
tot het eind fotograferen. Bijna iedere dag 
een foto op de één en een fotoblokje bin-
nenin. Heerlijk! 

‘Harry L. vond het schoorvoetend wel 
aardig, maar voor hem was het eens en 
nooit weer.

‘En dan de twaafuursvergaderingen. Als 
een Amsterdams jongetje ervoer ik deze 
als voedertijd in Artis. Met name bij de 
vleesetende dieren. Gefascineerd kijken 
hoe de grootsten en sterksten direct op 
de vleesbrokken aanvielen en deze ver-
scheurden. Dan volgden anderen, die met 
veel gevlei een brokje mee mochten eten. 
De slinksen, die stiekem een brokje wis-
ten te bemachtigen en dan tot slot dege-
nen die de botten afkloven. Zij die geen 
vlees aten, maar van fruit en zaden hiel-
den, hadden het makkelijker - hun trog 

Zie verder pagina 3
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Een spelletje Risk in de nanacht. Henk Thomas is kennelijk aan de beurt. Aan tafel links Wim Wirtz, rechts Steffie Kouters. Chef Nacht Cees Gloude-
mans komt zojuist van de zetterij. Achter hem Joris Cammelbeeck en achter het bureau Michel Maas.               Foto Rob Josselet

Vervolg van pagina 2           

werd meestal niet belaagd en zij konden 
rustig eten. 

‘Je moest wel oppassen geen vinger 
door de tralies te steken, want de kans was 
groot dat je deze daarna kwijt was.

‘Heel bijzonder was het als de konings-
leeuw uit Den Haag overkwam. Als hij 
het hok binnentrad, ver-
gezeld door zijn leeuwin-
nen, was dat op zich al een 
schouwspel. Hij kon rustig 
en bedachtzaam kauwend de 
maaltijd verorberen die hem 
door zijn leeuwinnen werd 
voorgezet. Niemand anders 
durfde te eten voordat hij 
klaar was. Deze konings-
leeuw heeft zich nooit recht-
streeks tot de fotoredactie 
gericht.’

‘Gedenkwaardig waren ook 
de vrijdagavonddiensten. 
De eerste editie sloot vroeg 
in de avond en om de tijd 
tot de laatste editie te over-
bruggen werd er een maal-
tijd gemaakt. Meestal door 
Lucy Prijs en mij en soms 
gastkoks. De Indonesische 
zwarte soep van Hans Bey-
non was legendarisch. Ook 
bijzonder was het om samen 

met Jan Keulen, over uit Beiroet, cous-
cous met lamsvlees te maken in de doka 
een etage hoger. De maaltijden gingen dan 
met het liftje naar beneden. Er werd een 
lange tafel geformeerd, de tl-verlichting 
uit, kaarsen aan. Die maaltijden waren zo 
populair dat menig vriendin of echtgenoot 

aanschoof. De tafel werd in de loop der 
tijd steeds langer,  het drankgebruik gro-
ter en het gedrag extremer.  De onkosten 
werden meestal vergeten en op den duur 
zijn Lucy en ik ermee gestopt. 

‘Opvallend was wel hoe redactieleden 
elkaar onderlng behoorlijk konden af-

branden en ook hoe er 
flink gekankerd werd op 
de krant. Maar tegenover 
de buitenwereld stonden 
ze allemaal als één man 
achter hun krant en was 
iedere collega heilig.

‘De onderlinge vriend-
schap en genegenheid 
werden pas goed zichtbaar 
tijdens buitenkrantse ac-
tiviteiten, cafébezoek en 
festiviteiten. Dan voelde je 
in een warm bad, je hoor-
de erbij en je was een van 
de Volkskrant-broeders of 
-zusters. (Zie ook achter-
pagina - JqJ.)

‘Dat is het gevoel dat 
je tegemoet knalt uit de 
Volksknar. Die laat zien 
hoe diep dat gevoel eigen-
lijk zit.’

Jacques de JongRob Josselet haalt de afdrukken van de persbureaus van de fax.
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Ik heb het verslag van de crematie en de bijeenkomst erna 
en de aardige woorden van Jet en Jan Joost met plezier 
gelezen. Ook de kinderen krijgen een kopie. Ze kennen hem 
natuurlijk niet zo ‘van binnen de krant uit’.

Ik hoop dat ik in het vervolg de Volksknar kan blijven 
ontvangen.
Liesbeth van Seumeren-Rensman

Ik weet ook niet wie de ‘onbekende collega’ met baard en bril 
is, maar onze (wereld)muziekmedewerker Marcel Weltak is het 
volgens mij zeker niet.
Erik van den Berg

Toen de naam Marcel Weltak ineens viel, moest ik even denken aan Henk Huurdeman.
Hij zei altijd over die nogal luie muziekmedewerker: Marcel Niet-tik, Wel-tak.
Eric Outshoorn

Twee gezichten die we op een foto in het vorige 
nummer niet thuis konden brengen, Mogelijk 
muziekmedewerker Marcel Weltak rechts en 
Frits van Veen links? Martijn van Calmthout is 
het niet.

Onder de kop ‘Tuchtraad journalisten in webwirwar’ vonden we 
op 18 januari het volgende artikel in het Haarlems Dagblad. Col-
lega Victor Lebesque werd erin ondervraagd als voorzitter van 
de Raad voor de Journalistiek. Zie een uitgebreid interview met 
Victor in de Volkskrant van maandag 24 januari.
door Maartje van Hoek
Victor Lebesque (70) heeft een Twitteraccount (0 followers, 1 
following). ‘Ik heb een account, maar ik weet niet precies wat ik 
ermee ga doen.’ De voorzitter van de Raad voor de Journalistiek 
worstelt met het internet. Of beter: de hele raad worstelt ermee. 
Ze kan nu ook klachten behandelen over internet.

Niet iedereen juicht het toe. ‘Niet te doen’, zegt Carel Kuyl, 
hoofdredacteur van Nieuwsuur. ‘Je verbreedt je werkterrein tot 
zulke proporties, dat is niet meer te handhaven. Internet is een 
enorm grijs gebied.’

‘Net doen of internet niet bestaat, is gek’, zegt Lebesque. ‘Wij 
zijn geen fossiele pijprokers uit het jaar nul.’ Lebesque doelt met 
dat laatste op het stempel dat sommige ’nieuwe media’ op de 
raad zetten. Op weblog GeenStijl worden de raadsleden steevast 
als oude skeletten neergezet, die altijd pijproken. Een beledi-
ging? ‘Wij schrijven GeenStijl niet voor wat wel en niet mag.’

Wel gaat de raad klachten ’over internet’ in behandeling ne-

men. Dat kan dus ook een klacht zijn over GeenStijl. Dat zal 
de redacteuren van het weblog worst zijn, GeenStijl erkent de 
raad niet. Een houding waar Lebesque moeite mee heeft. ‘Ze 
noemen zich journalisten, ze maken actuele berichten voor een 
breed publiek.’

Er zijn meer journalistieke organisaties die de raad niet erken-
nen: HP/De Tijd, Elsevier, de Telegraaf en RTL Nieuws. Omdat 
ze klachten hadden over de werkwijze van de raad - na een be-
handeling van een klacht, is er geen mogelijkheid tot beroep.

Inmiddels belooft de raad die mogelijkheid wel aan te bieden. 
Lebesque: ‘Aan onze leidraad wordt voortdurend geschaafd, 
omdat ook de journalistiek verandert.’ 

Dat is ook op internet te merken, ondervond NRC Handelsblad. 
Natuurlijk komen op de redactie ingezonden brieven binnen als 
iets een lezer niet bevalt, maar op de nieuwe website kwamen 
honderden reacties tegelijk. Lezers waren ontevreden.

‘Internet is laagdrempelig’, zegt Lebesque, ‘mede daardoor is 
de journalistiek verruwd. Het publiek neemt oude media serieu-
zer dan nieuwe.’

Sjoerd de Jong, ombudsman van NRC Handelsblad, gaat er-
van uit dat voor internet dezelfde regels gelden als in de krant. 
Nieuws mag pas online als hoor en wederhoor is toegepast. En op 
een blog? ‘Tachtig procent van de blogs is niet journalistiek.’

Rob Josselet heeft ons zijn Volks-
krant-archief ter beschikking gesteld. 
Daaruit lichten we nevenstaande 
foto, die illustreert hoe collega’s bui-
ten de krant makkelijker met elkaar 
omgingen dan tijdens werkuren.
De foto toont een moment uit het 
feest ter gelegenheid van vier jubila-
rissen,  Hans Kops, Adriaan de Boer, 
Victor Lebesque en Ben de Graaf in 
december 1988, allemaal 25 jaar in 
dienst van de krant.
Op de achtergrond ceremoniemees-
ter Sietse van der Hoek. Hij werd 
danig in verlegenheid gebracht 
door Johnny the Selfkicker, die was 
uitgenodigd om voor te dragen. Hij 
was niet meer van het podium weg 
te branden, geheel passend bij het 
pseudoniem van deze performer.

Uit de donkere 
kamer van 
Rob Josselet

Victor Lebesque als voorzitter tuchtraad:

‘Net doen of internet niet bestaat, is gek’


