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Co: Ha, die Knor, leuke zomer gehad?
Knor: Nou, veel regen natuurlijk en crisis alom.
Co: Wat is je bijgebleven uit de krant?
Knor: Dat gegoochel met miljarden euro’s. 
Niemand van onze regeringsleiders hoeft maar 
een cent te dokken, maar ze knijpen wel voor 
ons allen de knoflookpers uit.
Co: Draaf je nu niet wat door?
Knor: Nee, Peter de Waard heeft het 
allemaal haarfijn uitgelegd. Soms had 
hij daar de hele krant voor nodig. 
Ik herinner me een krant waarin hij 
schitterde met een opening, gevolgd door een 
hele pagina 5, daarna De Kwestie, plus nog 
een In Memoriam en het levensverhaal van 
een nieuwe ster aan het golffirmament. Wat 
een duizendpoot!

Co: Is daar iets mis mee?
Knor: Nee. Maar waarom moet hij dat allemaal 
in z’n eentje doen? Is de rest soms met ‘zo-
merverlof’ (columnisten op pagina 2) of met 

‘vakantie’ (Aaf Brandt Corstius)? Ik begrijp 
dat verschil niet, maar dat zal wel aan 
mij liggen. 
Ondertussen spookt voortdurend een 
liedje door mijn hoofd, op de wijs van 
O, Champs Elysées:

O, Peter de Waard, o, Peter de Waard,
Ik wist niet dat je zoveel kon.
Met karrenvrachten in de zon
Ben jij een lofzang zeker waard.
O Peter de Waard.

HvG
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Geschiedschrijfster Annet Mooij met een fractie van de ordners en de mappen die zij 
heeft doorgenomen voor haar boek over de Volkskrant.        Foto Jacques de Jong

Boek van Annet Mooij wordt op 2 oktober gepresenteerd

Krant van binnenuit beschreven

Nieuw Antiek
pagina 4

Het kantoor van Annet Mooij aan de 
Weesperstraat staat nog vol met de 
drieëndertig verhuisdozen die twee jaar 
geleden bij haar werden bezorgd. Wat zij 
daaruit kon gebruiken, heeft zij grotendeels 
ondergebracht in mappen en ordners, vier 
archiefkasten vol. Die openbaarden haar 
de woelige geschiedenis van de krant 
sinds 1980 onder de hoofdredacteuren 
Harry Lockefeer en Pieter Broertjes.

Haar voornaamste conclusie: ‘De Volks-
krant-redactie blonk uit in ‘gedoe’. Er wa-
ren altijd conflicten en tegenstrijdige op-
vattingen en die werden hard uitgespeeld. 
Vooral Harry Lockefeer was het mikpunt. 
Die werd bijna principieel tegengewerkt. 
Onder Pieter Broertjes is die anti-houding 
tegenover de hoofdredactie aanzienlijk 
verminderd.’ 

Annet Mooij erkent volmondig dat de 
smeuïge correspondentie tussen redac-
teuren en Lockefeer voor haar een bron 
van amusement is geweest, hoewel ze 
het meeste niet kon gebruiken. Deson-
danks geeft haar boek een kijkje achter de 

schermen. Het vertelt dingen die anders 
verborgen bleven.

Was het een zware bevalling? 
‘Aanvankelijk had ik geen leidend idee. 

Het was een berg ongeordend materiaal 
waar ik doorheen moest, dossiers van 
de hoofdredactie, archieven van de deel-
redacties, correspondentie. Dat was een 
zware bevalling, ja. Ten eerste omdat ik 
overspoeld werd door een vloed van on-
geordend materiaal. Daar werd ik soms 
behoorlijk beroerd van. Ik moest er een 
beeld uit construeren. Moeilijk. 

‘De tweede oorzaak was dat het ging 
om actuele geschiedenis. Ik moest een af-
ronding geven van de periode-Broertjes, 
terwijl hij nog niet eens weg was toen ik 
eraan begon. De meeste personages die in 
het boek voorkomen, zijn nog in leven. 
Als je gewend bent historisch onderzoek 
te doen, zoals ik, moet je aan dat idee wel 
even wennen. Maar de betrokkenen heb-
ben nooit moeilijk gedaan.’

door Han van Gessel
en Jacques de Jong

Op 2 oktober wordt in de Rode Hoed te 
Amsterdam de nieuwste geschiedschrij-
ving van de Volkskrant ten doop gehou-
den. ‘Dag in Dag uit - Een journalistieke 
geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980’. 
De aanleiding is het negentigjarige bestaan 
van de Volkskrant. De geschiedschrijfster 
is freelance onderzoekster Annet Mooij 
(50). De Bezige Bij is de uitgever. 
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Vervolg van pagina 1                         Annet Mooij

Het leven van een Volksknar is per definitie ongewis. Dat van zijn clubblad 
ook. Wij zijn er weer, vol goede moed het nieuwe seizoen in. Maar onze zorg-
rimpels zijn dieper geworden. Meer dan zes jaar zijn we nu tweewekelijks 
verschenen. Dat was voor de redactie een dankbare klus, maar ook pittig. Dat 
laatste is één reden waarom wij voortaan minder regelmatig willen gaan 
verschijnen. Een andere reden is dat de journalistieke bron waaruit wij put-
ten, langzaam opdroogt. We willen niet in herhaling vallen.
Minstens eenmaal per maand dus. Maar als zich omstandigheden voordoen, 
komen we ook tussentijds uit. Dat staat vast.
De wijziging heeft ook gevolgen voor de bijdrage die wij onze lezers vra-
gen. Met een tientje (bijgedragen door de helft van onze lezers) konden 
we rondkomen. Maar nu we de frequentie verminderen, kunnen we ook de 
bijdrage korten. Wie doet ermee voor € 7,50 ? Stort uw bijdrage op nummer 
3328 13 398, op naam van J. de Jong. Hartelijk dank.

Directie en Hoofdredactie de Volksknar

Hoe ben je bij het project betrokken 
geraakt?

‘Via Frank van Vree, die het voorgaande 
geschiedenisboek heeft geschreven,  De 
metamorfose van een dagblad. Mijn boek 
is eigenlijk een vervolg op het zijne. Daar-
vóór had Joan Hemels de geschiedenis 
van de krant beschreven, vanaf de start in 
1921. Hemels had een meer bedrijfsma-
tige benadering. Van Vree keek meer naar 
de maatschappelijke en journalistieke 
ontwikkeling.Dat laatste doe ik ook, maar 
ik leg daarbij wat meer nadruk op de per-
sonen, op het menselijke gewemel op de 
redactie. Daar gaat naar mijn idee het ver-
haal wat meer van leven.’

Wie hebben je begeleid?
‘Er was een begeleidingscommissie, 

voorgezeten door Paul van der Heijden, 
ook de voorzitter van de Stichting de 
Volkskrant, die het project heeft gefi-
nancierd. Daar zaten verder ook Ad van 
Liempt, Piet de Rooy en Frank van Vree 
in. Meelezer vanuit de krant was voor het 
eerste deel Pieter Broertjes. Voor het laat-
ste deel, dat gaat over de periode-Broer-
tjes, was dat Philippe Remarque. De sa-
menwerking met die commissie verliep 

heel soepel, we zijn maar twee keer bij 
elkaar geweest.’

Wat is er voor nieuws in of aan je 
boek?

‘Het bijzondere is dat het boek een blik 
geeft op de heel recente geschiedenis van 
de Volkskrant. Zo’n kijkje in de keuken is 
in de journalistieke wereld erg ongebrui-
kelijk, terwijl het voor lezers juist heel 
interessant kan zijn iets te zien te krijgen 
van wat zich afspeelt achter de schermen 
van hun krant. 

‘Ik was bijvoorbeeld verbaasd over de 
redactionele cultuur onder Harry Loc-
kefeer. Hij was een beetje een tragische 
figuur, dat vond ik mooi om naar voren te 
brengen. Hij was een afstandelijke hoofd-
redacteur, meer met de blik op volgend 
jaar dan op de krant van morgen. Hij en 
ook de adjuncten uit die tijd, zoals Bert 
Vuijsje, zijn behoorlijk tegengewerkt. 

‘Die houding van de redactie werd 
bepaald door een generatie redacteu-
ren. Langzamerhand is die reflexmatige 
weerstand tegen de hoofdredactie eruit 
gegroeid. 

‘Die houding was ook gekoppeld aan 
de figuur van Lockefeer. Ik denk niet dat 
hij leuke jaren gehad heeft op de krant. 
Onder Broertjes is dat rigoureus veran-
derd, zoals nog heel veel meer natuurlijk. 
Als hoofdredacteur stond Pieter Broer-
tjes  veel dichter bij de redactie, hij was 
veel toegankelijker.’

Met wie heb je zoal gesproken?
‘Behalve uit het omvangrijke archief 

heb ik ook kunnen putten uit gesprek-
ken met zo’n dertig medewerkers, zowel 
uit de hoofdredactie als de redactie. Jan 
Blokker heb ik nog kunnen spreken, en 
vele anderen, zoals Paul Brill, Yvonne 
Zonderop, Jan Tromp, Frank Kalshoven, 
Ariejan Korteweg.’

Van de oude garde noemt zij onder 
anderen Erna van den Berg, Ronald ten 

Brink, wijlen Harry van Seumeren, Nico 
Goebert,Victor Lebesque.

Annet Mooij: ‘Voor mij waren de inter-
views vooral belangrijk voor de sfeerte-
kening en de beoordeling van de ontwik-
kelingen op de krant. Voor de details, de 
datering van gebeurtenissen en de chrono-
logie was het archief natuurlijk handiger 
en ook betrouwbaarder.’

Valt er een cesuur aan te wijzen tus-
sen de periode Lockefeer en de periode 
Broertjes?

‘De redactionele cultuur waar we het 
al over hadden, is een punt. Maar ook 
natuurlijk de economische conjunctuur.  
Lockefeer heeft economisch gezien zijn 
hele periode de wind in de rug gehad. 
Hij wilde van de krant een gedegen kwa-
liteitsproduct maken en dat is hem goed 
gelukt. Onder hem heeft de krant zijn 
grootste bloei bereikt. Negen katernen 
op zaterdag, een oplage van 360 duizend 
exemplaren in 1996. 

‘De omslag in het economisch klimaat 
valt zo’n beetje samen met het aantre-
den van Pieter Broertjes,  al zou de echte  
economische malaise pas vijf jaar later 
beginnen. Eigenlijk heeft Broertjes eerst 
een vleugje wind tegen gekregen, en toen 
volgde een storm. Het is ook de tijd dat 
internet opkomt, en de gratis kranten. 

‘Inhoudelijk gezien heeft Broertjes een 
verbreding van de nieuwsagenda doorge-
voerd, met meer aandacht voor zaken als 
criminaliteit en royalty. Daarmee heeft hij 
het aanzien van de krant sterk veranderd. 
Er waren vrij grote taboes in de vroege-
re Volkskrant die hij eruit heeft gehaald. 
Sommige mensen noemen dat populari-

Pieter Broertjes, 1996, geflankeerd door 
zijn aduncten Paul Brill, Yvonne Zonderop 
en Jan Tromp.               Foto Wim Ruigrok

IS ER LEVEN VOOR DE VOLKSKNAR?

Harry Lockefeer               Foto Wim Ruigrok

Zie verder pagina 3
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INA RUIJTER DOET ALLES VOOR DE BIJEN

Ina Ruijter (redactiesecretariaat, daarna beheer Kiosk) heeft haar handen vol aan het 
maken van bijenkasten en de verhuur van bijenvolken. Sinds zij op een zondagochtend 
begin juli te horen was in het radioprogramma Vroege Vogels, zijn de aanvragen voor 
bijenkasten aanzienlijk toegenomen. 

Ina: ‘Vroege Vogels kwam bij mij terecht via een artikel in De Gooi- en Eemlander 
over het plaatsen van een bijenvolk bij oud-collega Adriaan de Boer. Ik had die krant 
een foto met een tekstje gestuurd. Tot een maand na de uitzending kwamen er mailtjes 
binnen met  verzoeken om informatie en aanmeldingen. Dat leidde tot meer dan dertig 
afspraken. Een aantal bijenvolken is al geplaatst. Voor anderen ben ik nog op zoek naar 
een imker. Wie weet er nog een imker in Twijzel?

‘Het bijenseizoen loopt op z’n eind, dus wellicht dat sommige kasten pas in het voor-
jaar van 2012 geplaatst worden, maar met bijen moet je nooit haast hebben.

‘De kasten worden gemaakt door mijn broer, die aannemer is, en ik doe het schilder-
werk en ander voorbereidend werk. Het duurt zeker een paar jaar voor mijn aanloop-
kosten zijn terugverdiend. Daarna hoop ik dat het project kostendekkend is. Maar een 
echt inkomen zit er niet in.’            Tekst en foto Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2                     Annet Mooij

seren, de tegenstanders hadden het over 
verplatting of vulgarisering. Het is een 
duidelijke breuk met het verleden.

‘Ook de bedrijfsmatige omstandigheden 
zijn onder Broertjes anders geworden. 
Het grote Apax-drama valt ook in zijn 
periode.’

Hoe heb jij die affaire aangepakt? Joost 
Ramaer had een boek van vijfhonderd 
bladzijden nodig om dat uit te leggen.

‘Ramaer heeft mij veel werk bespaard. 
Ik hoefde niet meer al zijn bronnen af te 
gaan.  Zijn boek bevestigt wel dat er altijd 
gedonder was bij het bedrijf PCM.  Met 
Apax bereikt dat een dramatisch diepte-
punt, dat was een soort zelfvernietiging. 
De overname is te weinig kritisch en veel 
te naïef bekeken.

‘Het is treurig om te zien hoe mensen 
die geen enkele verdienste voor het be-
drijf hadden, met zo veel geld zijn weg-
gekomen.’

Hoe heeft de affaire-Apax invloed 
gehad op de journalistieke inhoud van 
de Volkskrant?

‘Het heeft de financiële armslag enorm 
beperkt. Er zijn vele miljoenen verloren 
gegaan toen dit Britse bedrijf zich terug-
trok uit PCM. Dat bepaalde zeker ook het 
humeur op de redactie en dat had weer 
zijn weerslag op de krant. Er heerste een 
gedeprimeerde stemming, die trouwens 
ook door andere omstandigheden werd 
veroorzaakt: de aanhoudende oplageda-
ling, afhakende adverteerders, mislukte 
projecten, zoals de gratis krant DAG.

‘De krant leed ook onder het vertrek van 
Jan Blokker, die na een conflict naar nrc.
next verhuisde, en door enkele snel op 
elkaar volgende overlijdens van gezichts-
bepalende figuren, zoals politiek colum-
nist en voormalig adjunct-hoofdredacteur 
Hendrik-Jan Schoo, literair redacteur 
Michaël Zeeman, essayist Kees Fens en 
columnist Martin Bril.

‘Die beroerde stemming werd pas door-
broken met de invoering van het tabloid 
formaat. Daar ontstond een revitalisering 
van de krant. De reacties waren positief 
en het aantal abonnees begon weer te stij-
gen. Dat gaf de redactie nieuwe energie. 

Alsof de krant zich had hervonden.
‘De overgang naar De Persgroep heeft 

de krant uiteindelijk goed gedaan. Pieter 
Broertjes heeft ook nog een moeilijke re-
organisatie tot een goed einde gebracht. 

‘De benoeming van een nieuwe hoofd-
redactie, in de figuur van Philippe Remar-
que, completeerde de overgang naar een 
nieuw tijdperk.’

Maar daar is geen herformulering van 

de identiteit aan gekoppeld?
‘Nee, die discussie doet er niet meer 

zoveel toe. Voorheen werd bij tijden erg 
veel over de koers en de identiteit gepraat 
en vroeg de  redactie zich nog wel eens 
af of het redactiestatuut, waarin de krant 
zich uitdrukkelijk uitspreekt om op te ko-
men voor verdrukten en ontrechten, niet 
moest worden herzien. Een slepende di-
cussie, die  sinds de overgang op tabloid 
min of meer is verdampt. 

‘In de cultuur van de krant leeft nog wel, 
denk ik, dat de krant een progressieve 
krant is, niet per se links, maar maatschap-
pelijk betrokken bij mensen die vooruit 
willen, die willen emanciperen. In plaats 
van politiek gebonden is de krant in de 
loop der jaren steeds pluriformer gewor-
den. Noem het een tweede ontzuiling.’

Han van Gessel
Jacques de Jong

‘Verdwijnen Apax-miljoenen
had weerslag op 
humeur van redactie’
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VRIENDEN en familie hebben hem 
voor gek uitgemaakt, maar na ne-
gentien jaar Volkskrant zit Frank 

van Workum nu tussen het ‘nieuwe antiek’ 
van zijn eigen winkel, Art of Vintage. Het 
gloednieuwe pandje op Kerstraat nummer 
167 ziet er strak uit met kunstzinnig meu-
bilair van halverwege de vorige eeuw. Om 
de hoek in de Nieuwe Spiegelstraat zit-
ten de oude, gerenommeerde antiquairs. 
Frank van Workum beschouwt de jaren 
tussen 1940 en 1970 als zijn specilaiteit. 
‘Nieuw antiek’ , is de term die hij ervoor 
bedacht heeft, art of vintage.

Zijn laatste baan bij de Volkskrant was 
‘camjo’, journalist met videocamera. Hij 
maakte op de video-afdeling onder Ernst 
Clowting nieuwsfilmpjes voor op het in-
ternet. Maar de baas van de Persgroep, 
Christian van Thillo, beschouwde die be-
zigheid als oneigenlijk voor een krant als 
de Volkskrant. Hij liet Pieter Broertjes in 
december 2009 de boodschap brengen dat 
de video-club per juni 2010 met minder 
mensen tweemaal zoveel kijkers diende 
te trekken

‘Een onmogelijke opgave’, wist Frank 
van Workum toen ook al. ‘En Pieter Broer-
tjes zal dat ook wel geweten hebben, maar 
hij moest wel. De stemming op onze afde-
ling was er meteen uit. Tot dan toe waren 
we een bruisend clubje met veel ideeën. 
Op dat moment was het afgelopen. 

‘Ik was net weg bij de fotoredactie.  Het 
maken van graphics, wat ik vroeger deed, 
was voor mij te lang geleden. De ontwik-
kelingen daar waren me te snel gegaan. Ik 
verkoos de zak geld die me werd geboden 

en de helft ervan heb ik gebruikt om te 
investeren in mijn winkel.’

Kunstzinnigheid had hem als jongen 
al naar de kunstacademie gebracht. Hij 
kwam er als kunstschilder van af. Een 
werk uit die tijd hangt nu als decoratie in 
zijn winkel. 

Zijn eerste baan was opmaker bij het 
Utrecht Nieuwsblad. Als opmaker kwam 
hij ook bij de Volkskrant binnen. ‘Ik had 
de gewoonte om dan wel eens een kop bo-
ven de tekst te verzinnen. Maar ze maak-
ten me al spoedig duidelijk dat ik dat niet 
moest doen. Dat was werk voor de schrij-
vende redactie.’

‘Erik d’Ailly vroeg me op zeker moment 
om op de beeldredactie te komen werken, 
graphics maken. Dat was geweldig. Daar-
in kon ik meer ideeën kwijt. Ik wil hier 
nog wel even vaststellen dat Erik d’Ailly 
altijd te weinig is gewaardeerd. Die man 
heeft de graphics helemaal in zijn eentje 
van de grond getild. En nu kan de krant 
niet meer zonder die illustraties.’

EEN AANTAL jaren werkte Frank 
op de fotoredactie, en van daar af 
ging hij video’s maken. De grootste 

stap volgde naar zijn eigen zaak. ‘Nooit 
verwacht dat het opzetten zo lang zou du-
ren. Pas achteraf realiseer ik me dat het 
eigenlijk een dubbeltje op zijn kant was. 
En al heb ik er dan een tijd niet van kun-
nen slapen, dit is toch het echte leven, 
spannend!’

Art of Vintage is eigenlijk het vervolg op 
zijn hobby, het verzamelen van design uit 
het midden van de vorige eeuw. ‘Ik had 
er al veel van, ik wist er ook veel van. Ik 

woonde ertussen, mijn huis stond er vol 
van en wat ik te veel had, stond bij vrien-
den en kennissen.’ En al zegt hij ‘helemaal 
niks met handel te hebben’, vol enthousi-
asme kan hij een verhaal houden over een 
reusachtige lamp in zijn winkel of een stel 
kuipstoeltjes op stalen poten.

‘ARCHITECTUUR en design 
kenden volgens mij een hoog-
tepunt in het midden van de 

vorige eeuw. Denk aan architecten als Le 
Corbusier, en Gerrit Rietveld, of ontwer-
pers als Elio Martinelli en George Nelson. 
Het design uit die jaren is nu erg gewild. 
Het heeft alles in zich van antiek: het is 
zeldzaam, het is waardevast en er bestaan 
unieke exemplaren.’

Kort geleden kon hij nog enkele dagen 
invallen op de fotoredactie. ‘Dan zie je 
wel wat je mist, hoor. De collega’s waren 
toch altijd een soort familie. Aan de an-
dere kant, nu ik een tijdje weg ben, zou 
ik ook niet meer in zo’n keurslijf willen 
werken.’ 

Op de fotoredactie ondervond hij aan 
den lijve hoe ingewikkeld het computer-
systeem is waarmee De Persgroep de 
krant heeft opgezadeld. ‘Er is niet mee te 
werken. Het is oud, ingewikkeld, moeilijk.  
Alleen al het maken van een fotoprintje 
kost ongelooflijk veel tijd. Onvoorstel-
baar dat de redactie dat over zich heen 
heeft laten komen. Dat zou vroeger niet 
gekund hebben. Stel je voor, als iemand 
als Nico Goebert er nog gezeten had, dan 
was dat nooit gelukt. Die had ze gewoon 
weggelachen.’

Jacques de Jong

Frank 
van
Workum
in
Nieuw
Antiek


