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De Volkskrant houdt van haar eigen 
geschiedenis. Behalve een biografie van 
de legendarische hoofdredacteur Joop 
Lücker (van Martin Sommer) bestaan er 
al twee boeken die gewijd zijn aan het 
verleden van de krant: ‘De emancipatie 
van een dagblad’ van Joan Hemels en 
‘De metamorfose van een dagblad’ 
van Frank van Vree.
Aanstaande oktober, ter gelegen-
heid van het 90-jarig jubileum, 
komt daar nog een derde bij. 
Dit nieuwe boek bestrijkt de pe-
riode-Lockefeer en de periode-Broertjes, 
en zit de actualiteit dus op de hielen.
Aan mij de taak dit boek te schrijven, 
het is inmiddels een heel eind gevor-
derd. Daarbij had ik als auteur een 

groot voordeel boven mijn voorgangers: 
zes jaargangen de Volksknar, een ware 
Fundgrube voor de Volkskrant-onder-
zoeker. 
Alsof je als biograaf opeens een nieuwe 
bron ontdekt, een intieme vriend die de 

hoofdpersoon langer en beter 
dan wie ook kent, die overloopt 
van de herinneringen en graag 
bereid is de mooie momenten, 
grappige voorvallen en pijnlijke 
episodes uit het gedeelde verle-

den uit de doeken te doen. 
Zo zal de Volksknar binnenkort gerekend 
kunnen worden tot het officiële bron-
nenmateriaal van een historische studie. 
Toch niet slecht voor een clubblad.

Annet Mooij
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170 nummers
en zes jaar verder

Correctoren hebben lang in een 
kwaad daglicht gestaan. School-
meesters. Maar sinds kort zijn ze 
terug bij de Volkskrant. Namens 
de hoofdredactie legt Pieter Klok 
uit waarom en hoe. ‘Correctie is 
een vak.’

‘Sinds de invoering van het 
nieuwe redactiesysteem QPS ligt het 
aantal fouten veel hoger dan voorheen. 

‘Eindredacteuren moeten veel meer han-
delingen verrichten. Daardoor hebben ze 
minder tijd om de laatste foutjes eruit te 
halen.

‘Bovendien is het met het nieuwe sy-
steem voor redacteuren veel lastiger om, 
bijvoorbeeld vanuit huis, op de pagina’s te 
kijken. Voorheen kon iedereen meehelpen 
de laatste fouten eruit te halen.

‘We hadden de keuze: of extra eindre-
dacteuren aannemen, maar die liggen niet 
voor het oprapen. Of freelance correcto-
ren aannemen. We hebben voor de laatste 
optie gekozen. 

‘Correctie is een vak. Het vergt een con-
centratie die lang niet iedereen kan op-
brengen.’

Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? 
‘We hebben drie correctoren benoemd, 

die sinds kort elk twee avonden werken. 
Het zijn ervaren correctoren, die de Ne-
derlandse taal zeer goed beheersen. Ze 

lezen elke avond bijna alle pagina’s 
op papier. De eindredacteuren 
voeren de wijzigingen door.’

Wie gaan dat doen, en voor 
welke prijs (naar verluidt 16 
euro per uur)? 

‘De drie uitverkorenen wer-
ken op freelance basis. Het is 

een leuke bijverdienste, maar je kunt 
er niet van leven. 

‘Niettemin is de animo groot. We hebben 
veel mensen moeten afwijzen. Overigens: 
nieuwe redacteuren leggen tegenwoordig 
een taaltest af.’

Kunnen correctoren ingrijpen op het 
scherm of gaat het via papier en in 
overleg met de eindredacties? 

‘De correctoren leggen de gevonden fou-
ten aan de eindredacteur voor. Die kan zelf 
beslissen of  hij ze overneemt. Bij twijfel 
of meningsverschillen heeft de chef-Uit 
van dienst altijd het laatste woord.’

Gaat het alleen om taal en spelling, of 
komen ook compositie van verhalen en 
fotokeuze aan de beurt? Scheelt weer 
een bezoekje aan de ombudsman.

‘Het gaat in eerste instantie alleen om 
taal en spelling, maar andere bemoeienis 
is altijd welkom.’

Han van Gessel

Corrector terug

Pieter Klok

Pieter Broertjes
in Hilversum
op vertrouwd terrein
Wie had dat 
gedacht? Onze 
Pieter Broertjes 
burgemeester 
van Hilversum! 
Proficiat, all 
the luck! Als 
alles goed gaat, 
treedt hij per 1 
juli in functie.

Na zijn af-
scheid bij de 
Volkskrant vroeg menigeen zich af: wat 
moet er nu nog van Pieter terechtkomen? 
Iets in de krantenwereld? Iets bij de 
NOS? Iets in de politiek? Opperlakei van 
het Koninklijk Huis? 

En zie: daar is de troon van Ernst Bak-
ker te Hilversum! Alles valt samen. 
Mediawereld, politiek gedoe alom en 
koningshuis dicht in de buurt. 

In de Volkskrant stond 25 maart een 
stukje waarin werd gemeld dat Pieter ste-
vige wortels in Hilversum heeft. Groot-
ouders die tegenover het mooie stadhuis 
hebben gewoond. Ouders in Hilversum 
getrouwd. Zijn ‘familiehuis’ in Maarssen 
geeft hij niet op, maar hij gaat naar zijn 
‘place to be’. 

Pieters grootvader kreeg nog de gouden 
speld van Hilversum uit handen van de 
legendarische burgemeester Joost Boot. 
Die was Pieters voorganger van 1951 tot 
1968. Dat waren roerige tijden voor de 
snel groeiende radiostad.

Ik heb nog een boekje over die Boot 
bewaard, en hij maakt één ding duidelijk: 
‘Bestuurder zijn, dat komt uit jezelf, is 
een roeping.’ Hij noemde drie noodzake-
lijke eigenschappen voor ‘de ware gezag-
hebber’: distantie, discretie, distinctie. 

Boot kreeg eens een telefoontje van een 
winkelier in Apeldoorn. ‘Die vroeg me of 
ik soms wist waar ik closetrolletjes met 
bloemetjes kon bestellen. Toen ik hem 
verbaasd vroeg hoe hij dan uitgerekend 
bij mij in Hilversum terechtkwam, zei de 
man dat ik toch bekend stond als iemand 
die altijd kon en wilde helpen.’

Dat laatste is Pieter wel toevertrouwd, 
met bloemetjes en al. 

Bootgek was hij al en stuurmanskunst is 
hem niet vreemd.

Han van Gessel

Zie ook pagina 2
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Schrijven, zetten, corrigeren

De correctie-afdeling van de Volkskrant aan de Wibautstraat (rond 1970).        Foto Wim Ruigrok

Vroeger alles beter? vroeg ironisch iemand 
op Facebook, die kort tevoren van de 
Volksknar had gehoord. Nee, dat is niet 
hetgeen waarmee de Volksknar zich 
bezighoudt, vandaag in precies 170 num-
mers, gedurende precies zes jaar. 
Hoogstens kun je vaststellen dat het 
vroeger beter zou zijn geweest als wij 
pensionado’s toen hadden geweten wat 
we nu weten. Want meer dan eens heb-
ben collega’s vastgesteld dat er veel te 
lachen viel, maar dat het op de krant 
soms ook knalhard verkeerd kon gaan. 

De laatste jaren ontmoeten we elkaar in 
volle empathie, nu eens op een begrafe-
nis of een afscheid, dan weer tijdens de 
driemaandelijke borrel. Met de onderlig-
gende overtuiging dat wij de grootste 
bloei van de krant hebben meegemaakt 
(hoezo alles beter?)

Het lijkt de verdienste van dit clubblad 
tot nu toe: het instandhouden van de 
herinnering aan een gezamenlijke achter-
grond, met de voeten in het verleden en 
het oog op het heden. De Volksknar blijkt 
daar vorm aan te geven, tot onze eigen 
verbazing.

Dat hebben wij niet zozeer aan onszelf 
te danken als wel aan de loyale, harte-
lijke en onvoorwaardelijke medewerking 
van allerlei collega’s in de kring van pen-
sionado’s en daarbuiten, maar ook vanuit 
de zittende Volkskrant-redactie. Het is de 
beste reden om vooral door te gaan. Voor 
ons eigen plezier en dat van anderen.

Jacques de Jong

170 nummers en
zes jaar later

Driemaandelijks ritueel: de Knarrenborrel, deze keer op 22 maart in Scheltema op de Nieuwezijds. 
Rond de stamtafel van links af met de klok mee: Bert Steinmetz, Bram Brakel, Gerard van den 
Boomen, Jan van Capel, Marjan Hoenson, Martin Rep, Peter van den Berg, Joris Cammelbeeck, 
Erna van den Berg en Peter van Bueren.          Foto Jacques de Jong

BORRELTAFEL IN SCHELTEMA

De correctie-afdeling in actie in de Wi-
bautstraat, jaren zeventig. Grijzige, kalen-
de mannen buigen zich met hun potlood, 
over met typemachine vervaardigde kopij 
om de lezer voor de laatste slordigheden 
uit het loden tijdperk te behoeden.

Als de computer in het begin van de ja-
ren tachtig zijn intrede doet, hebben de 
correctoren hun langste tijd gehad. Hun 
taak wordt automatisch overgenomen 
door de journalist achter de tekstverwer-
ker. Die wordt daarmee niet alleen zijn ei-
gen corrector, maar ook zijn eigen zetter, 
want zijn kopij vliegt meteen door naar de 
opmaak. Dat was wennen, want de schrij-
ver was gewend te rekenen op een achter-
vanger, in casu de corrector.

Nu, anno 2011, is alles weer anders. 
De krant heeft een nieuw systeem en de 
ombudsman heeft al laten blijken ziek te 
worden van alle taal- en spelfouten die hij 
op zijn bord krijgt.

Sinds de invoering van de computer be-
gin jaren tachtig is van alles geprobeerd. 
Bert Vuijsje bijvoorbeeld nam het initi-
atief tot het Stijlboek van de Volkskrant, 
waaraan menig redacteur heeft meege-
werkt. Secretaresses kochten een Stijlboek 
uit eigen belangstelling, maar de redactie 
legde het merendeels in een la.

Bas van Kleef was de afgelopen jaren 
een van de motoren achter allerhande 
workshops. Voordien waren er ook ge-
denkwaardige, meerdaagse bijeenkom-
sten in conferentieoord De Hoorneboeg 

op de hei bij Hilversum. Doel was een-
heid van taal en spelling in de krant. En 
’s avonds kon het daar nog lang gezellig 
zijn.

Voor de zekerheid zette Het Vervolg 
pensionado Jan de Vries jarenlang in om 
alle proeven nog eens na te vlooien.

Maar nog steeds ligt het probleem bij de 
bron: de schrijvende journalist.

En het adagium van de corrector geldt 
ook nog steeds: ‘Het onmogelijke doen 
wij meteen, wonderen duren iets langer.’

Han van Gessel
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door Ineke Noordhoff

IK ga nooit meer studeren’, zei ik in 1989 toen ik 34 jaar 
oud na negen (!) jaar deeltijdstudie doctorandus in de eco-
nomie werd. En nu, 55 jaren jong, zit ik weer in de col-

legebanken. 
De master landschapshistorie, waaraan ik in september begon, 

is één groot cadeau. Zie het als een opleiding ‘landschap lezen’. 
We kijken zowel boven als onder de grond. Vanuit een snipper 
heden maken we een reis door de archieven, langs schilderijen, 
door literaire teksten. Soms stoppen we even voor wat bodem-
onderzoek, om de sociale dimensies van het landschap te be-
studeren of oude kaarten te duiden. De grootste experts draven 
voor ons op, de adepten van prof. Theo Spek, de ongeloofl ijk 
inspirerende initiator van deze net nieuwe opleiding.

Hoe komt een 55 jarige vrouw - geboren uit Amsterdamse 
ouders, echte stedelingen - ertoe het landschap te bestuderen? 
Laat ik het zo zeggen: het nam mij bij de kladden. Ik ben sinds 
een jaar of tien gids in het park De Drentsche Aa. Bloemen 
en vogels vind ik leuk, maar bultjes en glooiingen in het land-
schap, en hoe de mens het landschap kneedde en kneedt, dat 
boeit me werkelijk. 

Heel veel wat ons landschap nu en vroeger vormt, heeft te 
maken met overleven en geld verdienen. Dus mijn economi-
sche vooropleiding hoeft niet bij het vuilnis. En de verhalen die 
met wat speuren vorm krijgen, verdienen mooie woorden. 

Zo zijn de drie poten onder mijn bestaan, journalistiek, land-
schap en economie gevat in deze nieuwe liefde: 
landschapshistorie.
Een beetje zat het altijd al in mij. Toen ik in 1987 
op ‘Fin’ kwam, meesmuilden de jongens bij het 
bespreken van vakantieplannen al: ‘Naar welk 
onbekend waddeneiland ga jij?’ Inmiddels heb ik 
menige ‘Fin’-boy op onze eilanden gezien.
‘Harry Lockefeer waarschuwde me voor de ‘leeu-
wenkuil’ op Financiën. Er waren al enkele vrou-
wen verjaagd door het heerschap. Gelukkig begon 
twee weken na mij een verlegen jongeman van 
Het Parool, Peter de Waard. Hij werd mijn maatje. Hij is vast 
met zijn Ans weer op Texel wezen kijken naar de boshyacinten.

Al jong wist ik dat ik bij de Volkskrant wilde werken. Mijn 
studie economie - naast mijn werk als regioverslaggever bij 
de Gooi- en Eemlander - was erop gericht om door te breken. 
Toen ik in 1987 een dienstverband kreeg bij de Volkskrant, had 
ik mijn doel bereikt en wilde ik stoppen met mijn studie. Maar 
Harry Lockefeer wilde per se een afgestudeerde econoom in 
dienst hebben. Daarom zette ik nog een jaar door.

Die eerste jaren waren geweldig. Peter van Bakkum, de chef, 
zorgde voor structuur en rust. Willem Beusekamp, de onge-

nietbare zoeker naar andermans ellende, zorgde voor levendig-
heid. Oh, wat kon die diepsjagrijnig zijn. John Schoonbrood, 
het jonge rekenwonder met de zachte g. Nico Goebert (say no 
more), zijn hoge hinnikende lach. Daaromheen wat trawanten, 
met als vertrouwde ondertoon de bas van De Waard.

Financiën ging bij de Volkskrant vooral over zakenboeven 
die beursboeven belazerden - en vice versa. Ik was meer van: 
‘Wat kunnen gewone mensen ermee?’ Krummels, zo vonden de 
echte Fin’ers in het begin. Want om een oordeel zaten ze nooit 
verlegen. 

Zo ontstond de rubriek Op=Op, over hoe 
mensen bij de poot worden genomen door hun 
bank of verzekeraar. Ik mocht beginnen in een 
verloren hoekje, eens per veertien dagen. Peter 
van Hugten maakte er een paar illustraties bij. 
Begin 2011 bestond ‘mijn’ rubriek nog steeds.

En toen ging Peter van Bakkum, de bindende 
kracht van Fin, naar Vendex. Daarna leerde ik 
dat niets blijft zoals het is, ook als je daar heel 
hard je best voor doet. Ik probeerde het nog een 
tijdje als ‘tweede man’ (zo staat het echt in mijn 

aanstellingsbrief!) op Fin, maar de magie van de eerste jaren 
verdween.

Via Trouw en Nieuwsblad van het Noorden liep ik weer Harry 
Lockefeer in Groningen tegen het lijf. Hij dronk nog steeds 
spa... met bubbels. Hij haalde me binnen op de universiteit. 
Harry zelf deed hetzelfde als bij de Volkskrant: geld binnen-
harken voor de opleiding. En daar was hij verdomd goed in. 
Als docent aan de master Journalistiek heb ik me nooit hoeven 
bezighouden met bezuinigingen  of iets dergelijks.

Wat is er heerlijker dan een groep gemotiveerde nieuwsgie-
rige jongelui die alles over het vak willen leren? Voor het ant-
woord zie het begin van dit verhaal.

Landschap nam mij
bij de kladden

mensen bij de poot worden genomen door hun 
bank of verzekeraar. Ik mocht beginnen in een 
verloren hoekje, eens per veertien dagen. Peter 
van Hugten maakte er een paar illustraties bij. 
Begin 2011 bestond ‘mijn’ rubriek nog steeds.

kracht van Fin, naar Vendex. Daarna leerde ik 
dat niets blijft zoals het is, ook als je daar heel 
hard je best voor doet. Ik probeerde het nog een 
tijdje als ‘tweede man’ (zo staat het echt in mijn 

Ineke Noordhoff

Ineke Noordhoff was tussen 1987 en 1994 een spraakmakende 
vrouw op de redactie. Zij begaf zich als een van de eerste vrou-
wen in de leeuwenkuil van Financiën, plus in het oudeheren-
verblijf van de commentaargroep. Zij volgde haar eigen weg, 
naar Trouw en het Nieuwsblad van het Noorden. Daarna volgde 
de universiteit van Groningen, docent onder leiding van Harry 
Lockefeer. Nu verdiept zij zich in landschapshistorie.
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Wat vreselijk leuk om te lezen 
dat Hendrik de Jong’s dochter 
Laura bij de krant werkt. 
Mieke (ex) en ik hebben aan 
haar wieg gestaan bij Hendrik 
thuis. We waren uitgenodigd 
om haar geboorte met een 
maaltijd te komen vieren. En 
het afschuwelijke is dat ik de 
foto’s die ik toen van de trotse 
Hendrik met ‘zijn dametje’ in 
de armen, voor de openslaande deuren 
van hun balkon, absoluut niet meer 
kan vinden.  Het staat op mijn netvlies 
gebrand,maar helaas: geen negatieven 
meer. Ik had ze zo graag willen delen met 
de collega’s. Als ik ze alsnog vind, krijg je 
ze meteen.
Rob Josselet

Jesus, wat gaaf om te lezen over Laura 
de Jong! Wie heeft er géén fantastische 

herinneringen aan haar va-
der...
Frappant, onlangs maakte ik 
zoiets mee. Ik was van 1990 
tot 1995 chef vormgeving bij 
ELLE, waar toen Liesbeth Hen-
drikse hoofdredacteur was en 
van wie ik veel heb geleerd. 
Een fantastische vrouw. Zij 
overleed veel te vroeg. Haar 
dochtertjes waren nog klein. 

Vorig jaar, bij een jubileumfeest van 
ELLE, ontmoette ik haar inmiddels vol-
wassen dochter Elisabeth, die op dat 
moment stage liep bij ELLE en een fan-
tastische column had geschreven in het 
jubileumnummer, waar ik tranen met 
tuiten van moest huilen. 
Ze wil in de voetsporen van haar moeder 
treden en hoofdredacteur van ELLE wor-
den.
En nu Laura de Jong op de redactie Bui-

tenland. Daar word ik echt emotioneel 
van. Mooi vind ik dit soort verhalen. 
Lorenzo Ledel

Nog steeds citeer ik regelmatig in verge-
lijkbare omstandigheden wat ik opteken-
de uit de schaterende mond van Hendrik 
de Jong tijdens gelegenheden waar de 
zoveelste spreker het woord nam: ‘Op-
schieten jongens, dit gaat allemaal van 
onze zuivere drinktijd af.’
Maurits Schmidt

Onlangs mailde ik m’n visie op de onbe-
kende collega op een foto. Een zekere 
Klaas of Koen, zo dacht ik.
Ben hem inmiddels tegen het lijf gelopen. 
Hij heet Klaas van Alberda. Hij heeft toch 
iets van drie jaar als fotoredacteur naast 
Piet van der Vliet gezeten, zo begreep ik 
van hem.
Gijs van de Heuvel

De fanclub van George & Mildred
Ineens duiken de namen van George en 
Mildred op in de Volksknar, als bijnamen 
voor twee collega’s, getypeerd naar twee 
tv-figuren uit die tijd. Rob Vreeken be-
schouwt het als pesten. Peter van den 
Berg doet een bekentenis.

Rob Vreeken:
‘De Volksknar heeft al een paar keer ge-

schreven over´George en Mildred´. Ik heb 
me indertijd aan die benamingen gestoord 
en ik heb er wel eens wat van gezegd. Dat 
doe ik nu weer.

‘Het gebruik van bijnamen kan grappig 
zijn als het positief en complimenteus be-
doeld is (‘Koning Ab’). Maar in dit ge-
val was en is het dat niet. De betrokkenen 
stelden er volstrekt geen prijs op. In een 
van de bijdragen werd gememoreerd dat 
‘Mildred’ een keer huilend de redactiezaal 
verliet. Ook op andere manieren maakten 
de twee collega’s duidelijk hun bijnamen 
niet te waarderen. Dat leidde er niet toe 
dat het ophield.

‘Op de middelbare school noemen 
we zoiets gewoon wat het is: pesten. Er 
worden protocollen tegen opgesteld, we 
schrijven er zorgelijke stukken over in 
de krant en als ons eigen kind op school 
wordt gepest, breekt ons hart.

‘Maar als het op de redactie gebeurt: 
lachen! Ik moet eigenlijk ‘gebeurde’ 
schrijven, want de omgangsvomen op de 
redactie zijn tegenwoordig veel beter dan 
in de jaren tachtig. Pesten is nu ondenk-
baar. Jammer dat de oude praktijk, via de 
band van de ‘nostalgie’, met gegniffel en 
al naëchoot in de Volksknar.’

Peter van den Berg:
‘Op een maandagmiddag ergens in het 

midden van de jaren tachtig, opperden 
Cor Groeneweg en  ik, na het nuttigen van 
enkele consumpties in Hesp, het idee een 
George & Mildred-fanclub op te richten. 

‘De bedoeling was via een groot beeld-
scherm in Hesp alle afleveringen van die 
populaire Britse serie te vertonen. Om de 
kosten te drukken werd aspirant-leden ge-
vraagd een kwartje te doneren. Binnen de 
kortste tijd ontstond een club van vijftig 
leden.

‘Cor Groeneweg (voorzitter) en ik (pen-
ningmeester) besloten binnenlandredac-
teuren Margot Minjon en René de Gelder 
tot equivalent van de Britse acteurs Brian 
Murphy en Yootha Joyce te benoemen. 
Hun nominatie aanvaardden ze destijds 
gelaten, er werd eigenlijk geen woord aan 
vuilgemaakt.

‘Margot Minjon ging na een succesvolle 
periode bij de U-pagina naar Opzij en 

werkte later bij de Wereldomroep. René 
de Gelder vertrok naar De Telegraaf, ik 
heb hem nog een keer ontmoet tijdens een 
oud-en-nieuwviering in België. Het was 
gezellig: er viel geen onvertogen woord 
over de benaming G&M.

‘Twee keer heeft de fanclub een George 
& Mildred Newsbulletin uitgebracht, met 
wetenswaardigheden over het Britse tv-
stel en de fans. Van de Hesp-vertoningen 
is nooit iets terechtgekomen. Wel hebben 
Cor Groeneweg en Lucy Prijs in hun toen 
toenmalige woonplaats in het Belgische 
Mechelen vele afleveringen van G&M 
vertoond aan een select groepje fans, on-
der wie Ronald Visser, Gijs van den Heu-
vel, Steffie Kouters, later aangevuld met 
Arie Elshout.

‘Het was misschien allemaal ongein en 
flauwe kantoorhumor, maar om te spreken 
over pesten en (gebrek aan) omgangsvor-
men, vind ik wel erg kort door de bocht. 

‘Zouden we deze lijn doortrekken, dan 
kan ik mijzelf nu aangeven als laaienlich-
ter, als iemand die valsheid in geschrifte 
heeft gepleegd, of als iemand die lid is ge-
weest van een criminele organisatie.

‘Want de penningmeester van de G&M-
club kan verweten worden dat hij ervan-
door is gegaan met de kas (50 x 0,25 = 
12,50 gulden) die hij op zonovergoten 
Spaanse stranden heeft verbrast aan drank 
en vrouwen.

‘Berouwvol draag ik hierbij, na onge-
veer 25 jaar, graag het dubbele bedrag in 
euro (met rente en inflatiecorrectie) over 
aan hoofdredacteur, directeur en penning-
meester Jacques de Jong van de Volks-
knar, de meer dan volwaardige opvolger 
van het George & Mildred-bulletin.’

George en Mildred

Vertoning serie
in café Hesp is
nooit doorgegaan


