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Communicatie
DE Pin van Overeem was een van de belangrijkse 

communicatiemiddelen tussen de nacht- en de 
dagdienst. De pin stond ’s nachts op het bureau 
van de chef Binnenland. Die prikte er alle kopij op 
waarmee hij geen raad wist, of die de krant niet 
haalde. 

Dat prikken was niet zonder risico want de 
pin priemde verticaal omhoog. De kunst was om het 
papier zodanig erop te mikken dat de punt precies tussen 
wijs- en middelvinger door het papier heen kwam.  Zeker-
heid daarover was er nooit, omdat het scherpe uiteinde tijdens het 
opprikken onder het papier niet zichtbaar was. Voorzover bekend 
zijn er nooit ernstige ongelukken mee gebeurd.

Niet alleen kopij van eigen correspondenten kwam vaak op de 
pin terecht, maar vooral ook vele telex-velletjes van het ANP. 
Een enkele keer schreef de bureauredacteur rechtsboven de reden 
van de afwijzing. Meestal was het kortweg LL, hetgeen stond 
voor ‘laten lopen’, ofwel niets mee doen.

Voor chef Dagdienst Ad Overeem was de stapel papier op de 

pin een bron van inspiratie. Elk velletje was volgens hem 
een follow-up waard. Net als de berichten die hij uit andere 

kranten knipte, plakte hij ze allemaal op een apart vel papier. Dan 
schreef hij er met de balpen een toekomstdatum bij, plus een toe-
voeging als ‘hoe nu?’, ‘nog bestaansrecht?’of ‘plannen klaar?’.

De redactiebediende borg ze op in een ordner met genummerde 
vakken. Elke ochtend leegde hij het vak van die datum, met daar-
in de suggesties, die er soms jaren in hadden gelegen. De spullen 
werden verspreid onder de redacteuren, aangeduid met initialen 
als RA voor Richard Auwerda en VL voor Victor Lebesque.

Nieuweling Louis Lutz  had het er druk mee. Hij wist niet wat 
LL betekende.

Jacques de Jong

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 9: de pin.

Lees verder op pagina 2

Lucy Prijs.           Foto Jacques de Jong

Lucy Prijs maakte krant 
blonder met Times Lucy 
‘Kapitaalvernietiging’. Lucy Prijs heeft 

maar één woord voor de maatregel 
waarmee de leiding van Het Parool hoopt 
te bezuinigen: kapitaalvernietiging. Met 
negen andere zestigplussers kon zij per 1 
december haar biezen pakken. ‘Onder wie 
twee buitengewoon goede eindredacteuren 
en twee verslaggevers – ze waren goud 
waard. Er komen jongeren en freelancers 
voor in de plaats, waarschijnlijk met een 
mager contract. Alles moet weer anders, 
hip en jong en helemaal Amsterdam’.

Blij is ze niet, ook niet omdat ze een ge-
weldige hoeveelheid vakmanschap bij zich 
draagt als vormgeefster en art director. Vast-
besloten: ‘Ik heb me meteen ingeschreven 
als zzp’er, ik wil als freelancer aan het werk 
blijven.’ Ze gaat haar ideeën doornemen 
met de werkcoach van het UWV, ‘zodat ik 
niet mijn uitkeringsdeel kwijtraak, ja, want 
ik heb een regeling met gedeeltelijke ww, 
de linkmiegels.’

Voordat ze in 2004 overstapte naar Het 
Parool, had zij al een glanzende carrière 
achter de rug bij de Volkskrant, in twee 
fasen. Eerst tussen 1977 en ‘86, toen zij, 
binnengehaald via Hub. Hubben, met haar 

De Volksknar krijgt
navolging 
met De Paroliebol
Pas aan het eind van het interview in 
het Amsterdamse café Wildschut komt 
Lucy Prijs met het nieuws dat zij samen 
met onder anderen Parool-collega Paul 
Westink een blad gaat maken voor ex-
collega’s. De Paroliebol wordt de naam,  
geïnspireerd op de versieringen die Het 
Parool van zijn o’s maakt met Oudjaar. 
Het voorbeeld voor dit initiatief is, ja-
wel, de Volksknar, dat eerder werd nage-
volgd door collega’s van Elsevier.

Op het afscheidsfeestje met Lucy’s 
naaste collega’s werd begin december 
het idee met gejuich ontvangen, gevoed 
door de gedachte onderling contact te 
willen houden. 

In januari al zal het eerste nummer 
van de Paroliebol verschijnen en vervol-
gens eens per maand. 

Uitwisseling van ideeën en artikelen 
tussen de twee clubbladen is niet uit-
gesloten. Beide redacties, in casu Lucy 
Prijs en Jacques de Jong, zagen dat wel 
zitten. De gedachte daarbij is niet dat 
Het Parool en de Volkskrant bij hetzelfde 
concern behoren, maar vooral dat in 
de loop van de tijd allerlei collega’s bij 
beide kranten hebben gewerkt.
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neus in de boter viel bij het aanpassen van 
de krant aan het Atex-computersysteem. 
Buitendien vonden collega Cor Groeneweg 
en zij elkaar. Ze zijn nog altijd samen.

De tweede periode, van 1996 tot 2001, 
had zij als chef/art director het toezicht op 
de vormgeving van de krant, ‘samen met 
Ronald Visser – die was als vormgever 
heel erg goed, alleen kon hij nogal eens in 
de stress schieten’.

De overgang naar de computer was niet 
alleen voor de redactie een groot avontuur, 
maar evenzeer voor opmaakredacteuren, 
zetters en drukkers. Er werd al fotografisch 
gezet, waarna het zetsel werd geplakt op 
broadsheet-vellen voordat ze werden om-
gezet naar aluminium drukplaten.

Het bleek dat de broodletter (waarmee de 
meeste tekst wordt gezet) te vet zou uit-
pakken in het nieuwe systeem. ‘Die letter 
moest geblondeerd worden’, vertelt Lucy, 
‘hij moest twintig procent lichter worden.’

Deels kon het op de computer, vertelt ze, 
maar het echte werk moest met de hand 
gebeuren. Ze had lettertekenen op de gra-
fische school geleerd. ‘Dus ik heb 156 po-

sities -- dat zijn alle onderkastletters, kapi-
talen, interpuncties en ligaturen -- opnieuw 
getekend aan de hand van de bestaande 
Times Europe. Ik moest elke letter omre-
kenen naar het nieuwe model. Ik geloof dat 
ik wel honderdduizend berekeningen heb 
zitten maken van lengte, breedte, dikte, 
hoogte, hoeken en  cirkels.’

‘Wekenlang heb ik er elke avond aan 
gewerkt, naast mijn gewone werk, gemid-
deld drie letters per avond, elke letter op 
het formaat van een A-viertje. Ontzettend 
leuk werk, een soort constructietekenen 
eigenlijk. Ik werkte ze per groep uit, dus 
bijvoorbeeld b, p, d en q achter elkaar. Alle 
rondingen in een letter zijn lastig. En ver-
geet vooral de schreven niet. Die vind ik 
nog steeds belangrijk voor de leesbaarheid. 
De vette variant hoefde ik niet te doen. Die 
voldeed ook in het nieuwe systeem.’

Zo werd de Times Europe, zoals de oor-
spronkelijke letter heette, omgevormd tot 
Times Lucy. Een belangrijke ingreep? ‘Ja, 
achteraf gezien wel. Ik heb me dat toen niet 
zo gerealiseerd, maar het aanzicht van de 
krant werd ermee veranderd. Mijn letter is 
toch lang genoeg meegegaan, ik denk acht 
of tien jaar. Daarna kwam er een nieuwe 
vormgeving.

‘Ik werkte in die tijd samen met Walde-

mar Post en Hub. Hubben 
aan de aanpassing van de 
vormgeving aan het nieuwe 
computersysteem. Ik was, 
denk ik wat technischer 
dan deze twee heren. En ik 
ben een meisje, dus van de 
logica in dit soort dingen. 
We moesten het systeem 
alle kunstjes leren die wij 
wilden dat het zou kunnen, 
in computertaal. Dat deed 
ik samen met Ed Bente, die 
de redactionele kant voor 
zijn rekening nam.’

Samen met Cor Groe-
neweg, die ook wilde uit-
vliegen, nam zij in 1986 
de wijk naar België, waar 
hij als freelancer al snel de 
EEG ging volgen en zij als 
vormgeefster ging werken, 
eerst voor de FNV, later ook 
voor bladen als De Morgen, 
Knack en Voetbal Maga-
zine. Elf jaar bleven ze weg. 

Terug in Nederland werd Cor chef van de 
Haagse redactie van het Radio 1 Journaal 
en Lucy kon als chef Vormgeving weer bij 
de Volkskrant aan de slag. 

‘Het was iets gezapiger dan voorheen’, 
herinnert zij zich. Het beste voorbeeld: 
‘Toen ik de eerste keer weer mijn fiets in 
de stalling zette, zag ik allerlei fietsen met 
kinderzitjes. Goh, mooi dat de buren hier 
ook mogen stallen, dacht ik. Maar het ble-
ken de fietsen te zijn van collega’s  die op 
vaste tijden hun kinderen moesten ophalen 
en dan naar huis gingen. Voorheen ging je 
eerst naar de kroeg en dan pas naar huis. 
Het was allemaal iets ambtelijker gewor-
den.

‘Maar ik zat met leuke collega’s als Ro-
nald Visser, Gerrit-Jan van Ek, Gonnie 
Tijs, Janet van Toor, Willem Klaver en nog 
zeker zes anderen. Het was voor mij als 
chef Vormgeving een mooie tijd. Totdat ik 
een meningsverschil kreeg met de hoofdre-
dactie. Dat ging over nieuwe vormgeving 
van de krant. Het bureau SOdesign was 
daarvoor ingehuurd. De hoofdredactie was 
er niet tevreden over. Het was te ‘woest’, 
te veel kleurgebruik. Ik hoor toenmalig ad-
junct Yvonne Zonderop nog zeggen: ‘Ho-

liekanolie!’ In die tijd mocht kleurgebruik 
niet verder gaan dan zeg maar een koe in 
de ochtendmist.

‘Het ontwerp werd afgeblazen en ver-
volgens vond adjunct Hendrik Jan Schoo 
dat ontwerper Will van Sambeek het maar 
moest gaan doen. Die kwam met een rap-
port waarvan ik meteen zei: niet met mij. 
Ik was het er hartgrondig mee oneens. Die 
man had wel verstand van vormgeving, 
maar niet van kranten. 

‘Het plan ging wel door en ik ben op non-
actief gesteld. In die tijd heb ik nog negen 
maanden op de drukkerij gewerkt. Die was 
gloednieuw en ik fungeerde als intermedi-
air voor de redacties, om de aanloopproble-
men te helpen oplossen. Uiteindelijk ben ik 
met hulp van de NVJ vertrokken.

‘Die nieuwe vormgeving was gauw over. 
Het heeft een jaar geduurd, voordat ik uit-
eindelijk mijn gelijk kreeg. Maar ik ben 
niet teruggegaan.’

Lucy werd chef Vormgeving bij Het Pa-
rool. Haar belangrijkste wapenfeit was de 
overgang van het grote formaat broadsheet 
naar halfformaat, tabloid. 

‘Wij waren de eersten. Ik moest er meteen 
in dubbel krantentempo werken. Ontwerper 
Mario Garcia had het ontwerp gemaakt en 
ik moest het voor de redactie uitwerken. Dat 
betekende onder andere compact schrijven 
en meer berichten. Het is een andere ma-
nier van denken. Bij broadsheet denk je in 
pagina’s, bij tabloid in spreads.’

Met plezier denkt ze terug aan de inspire-
rende hoofdredacteur Erik van Gruijthuij-
sen, onder wiens leiding de vernieuwing 
gebeurde – hij zit nu in de directie van het 
ANP. Met de huidige hoofdredactie heeft 
ze dat niet. Liever dan het officiële af-
scheidsfeestje zoekt Lucy het gezelschap 
van oude collega’s op de knarrenborrel van 
20 december.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1  

‘Ik zag allemaal

fietsen met

kinderzitjes’

Voorbeeld van een getekende letter.

Prent van Opland bij het afscheid van Lucy Prijs en Cor 
Groeneweg.
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Co: Ha, ouwe knor. Leuk dat je nog eens langskomt. Heb je nog 
wat te knorren?

Knor: Meer dan genoeg. Eerst maar even een kerstneut onder de 
kerstboom. 

Co: Een kerstneut? Een kerstboom? Ik wist niet dat jij iets met 
Kerstmis had.

Knor: Mooi niet, maar een kerstneut gaat er altijd in. Al die 
recepten, al die kaarten, al die bomen, al die lichtjes, al die voor-
geschreven verplichtingen - ik word daar bijkans gestoord van. 
Ze noemen het paradijselijk, maar ik zwijg maar even wijselijk.

Co: Maar dan heb je toch nog altijd de speciale kerstedities van 
kranten en tijdschriften?

Knor: Ik begin er niet meer aan. Ik heb nog van jaren her speci-
ale kerstedities op stapels liggen. Om nog eens op mijn gemak te 
lezen. Nooit meer wat van terechtgekomen.

Co: Zonde van al het werk dat eraan is 
besteed.

Knor: Ja, gelijk heb je. Ik worstel met een 
voortdurend schuldgevoel. Wij weten hoe 
het gaat met speciale edities. Brainstormen, 
vergaderen, reacties peilen, vormgeving, 
eindresultaat kritisch doornemen. Daar ben 
je wel een paar maanden mee in de weer. 
En uiteindelijk legt de lezer het ongelezen 
op een stapel. Ik kan dat niet over mijn hart 
verkrijgen.

Co: Goed, tot zover kan ik je volgen. Heb 
je nog nieuws?

Knor: Heb je meegekregen dat de NRC 
vanuit de Rotterdamse polder naar Amster-
dam is verhuisd naar het statige Rokin in de oude optiebeurs? 
Vroeger noemden we dat in onze blow-periode het Rook Inn, 
maar times they are changing. In een speciaal verhuisnummer 
(op de stapel!) noemden hoofdredacteur en uitgever het ‘een 
transparant en inspirerend’ gebouw. Gevolg: overal glas en maxi-
male communicatie, ook met lezers en passanten. Een diepzee-
aquarium. Zodat voorbijtrekkende Koreanen of Japanners te allen 
tijde naarbinnen kunnen koekeloeren en kunnen zien wat ze daar 
uitspoken. Big brother is watching you. Getverdemme.

Co: Heb je nog aan het Groot Dictee meegedaan? Hoeveel fouten?
Knor: Ja, viel niet mee. Negentien fouten, vooral in het gebruik 

van koppeltekens en dat soort vrijblijvende onzin. No-goarea, 
dat is toch niet te lezen. Wie verzint zoiets? Het ergste vond ik 
nog dat de Volkskrant de dag erna niet de hele tekst gaf, maar de 
dag daarna verwees naar de website vanwege een ‘misverstand’. 
Hoezo misverstand? Zet het stuk er dan alsnog volledig bij! Zijn 
de lezers blij mee.

Co: Dichter bij huis hebben we te maken gehad met het muurtje 
van Opland. Hoe staat het daarmee?

Knor: Nou, het muurtje staat nog. Overwinteren in de druk-
kelders. Met dank aan alle betrokken vaklieden. Het nieuw op te 
richten Volkskrant Hotel aan de Wibautstraat in ons oude gebouw 
zoekt nog naar een mooie plek na de helaas mislukte uithuisplaat-
sing. Hopelijk krijgen we vóór de zomer uitsluitsel. Nog een paar 
nachtjes knorren.

Co: Geen einde van het jaar zonder jaaroverzicht. Vuurwerk 
graag!

Knor: Laat ik beginnen met de krant een pluim in het daarvoor 
bestemde lichaamsdeel te steken. Het gaat hartstikke goed! Van 
goede vrienden hoorde ik laatst dat zij - net als ik - de Volkskrant 
door de week zonder meer de beste vinden. De NRC prefere-
ren zij het liefst in het weekend. Ook de Volksknar floreert. Dit 
jaar werd het 200ste nummer bijgeschreven, een erepluim voor 

Jacques de Jong. Wat nou: knarren verstarren? 
Co:  Zo is het wel even genoeg. Kom op met 

je jaaroverzicht.
Knor: Vroeger had je de jaarlijkse uitreiking 

van de Paroliebollen, ik kies nu voor de Knar-
renflappen. We beginnen met de nominaties 
voor de Volkskrant-maestro van het jaar. In 
alfabetische volgorde:

1. Ana van Es. Vanwege haar prima verslag-
geving over de bultrug, de zaak-Vaatstra en 
de ondergang van het gevangeniscomplex in 
Veenhuizen.

2. Willem Vissers. Vanwege zijn bezielde 
voetbalverslaggeving, met een goed oog voor 
de maatschappelijke context.

3. Peter de Waard. Vanwege zijn veelzijdige 
bijdrage aan inzicht in de financiële perikelen, plus zijn in-memo-
riams.

Co: En de winnaar van de Volkskrant-Knarrenflap?
Knor: Wat mij betreft Peter de Waard.
Co: En dan nu de Volksknar. Wie zijn de genomineerden?
Knor: Genomineerd zijn (wederom in alfabetische volgorde):
1. John Schoonbrood. Lang achternagezeten, maar dan krijg je 

ook wat. Een prachtig relaas over zijn Amerikaans avontuur.
2. Kees Schoonderwoerd. Vanwege zijn openhartige verhaal 

over het mooiste meisje op het strand.
3. José Smits. Vanwege haar betrokkenheid bij het integreren 

van gehandicapten, onder wie haar dochter Thiandi.
Co: En de winnaar van de Knarrenflap?
Knor: Wat mij betreft Kees Schoonderwoerd.
Co: Laat nu de champagne maar knallen! Een goed nieuw jaar!
Knor: Mooi cijfergetal: 2013, zitten alle vier eerste cijfers in. 

Laat de Maya’s het maar niet horen. Vrolijk uiteinde, Co!

Han van Gessel 
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Krassen in een plaat van blauw plastic
Naar aanleiding van de serie 
‘Vergeten attributen’ komen 
lezers met hun persoonlijke 
ervaringen met apparatuur 
uit een ‘ver’ verleden. Vorige 
keer Jeroen Trommelen met 
de semafoon, nu Jan Luijten 
met de clicheermachine. Wie 
heeft er nog ervaring met de 
treinbrief? 

Op 1 september 1960, enkele 
maanden na mijn eindexamen 
aan het Bredase lyceum, werd 
ik leerling-journalist bij het 
Eindhovens Dagblad. Nadat de 
chef van de redactie, Jan van 
de Harten, mij mijn bureau had 
aangewezen, werd ik toegerust 
met schaar en lijmpot. 

Die attributen konden 
voorlopig blijven liggen, want 
de redactiesecretaris leidde me 
onmiddellijk naar een lang, 

smal vertrek achter de redactie 
en naast de zetterij. Daar zaten 
een oude heer in een deftig 
zwart pak, de corrector, en een 
jongedame met een voorkeur 
voor petticoats en pumps, 
die ponsbanden maakte. En 
er stond een grijze machine. 
‘Kijk’, zei de man, ‘daarmee 
worden foto’s geclicheerd 
en die mag u voorlopig gaan 
bedienen.’

Wat ik me ervan herinner, 
is dat op een glazen plaat een 
foto werd gelegd, die werd 
met iets afgedekt en daarop 
werd een lichtblauwe plaat van 
hardplastic gelegd. Daarop 
werd een arm met een scherpe 
naald gebracht, die, als je de 
machine aanzette, over die 
blauwe plaat ging krassen. Wat 
in de krant lichtgrijs moest 
worden, daar haalde de naald 

stevig uit. Bij donkergrijze 
of zwarte plekken, kraste de 
naald maar weinig weg. En zo 
ontstond er een cliché van de 
foto, dat dan naar de zetterij 
werd gebracht.

Waar het op aankwam, was 
de juiste zwart-wit instelling. 
Was die niet correct, dan stond 
er de volgende dag een veel te 
donkere of een veel te lichte 
foto in de krant. Bij foto’s die 
echt mooi in de krant moesten 
komen, werd een speciaal 
bedrijf ingeschakeld, dat 
metalen clichés (ik geloof van 
koper) maakte.

Die oude machine werd 
spoedig vervangen door een 
wat modernere. Die had een 
grote rol. Aan een kant werd 
de foto om die rol gewikkeld 
en aan de andere kant een 
soepele blauwe plastic plaat. 

Die rol werd aan het draaien 
gebracht, de foto werd afgetast 
door een lichtstraal en die gaf 
impulsen aan de naald op de 
blauwe plaat. De clichés van 
deze machine waren van betere 
kwaliteit.

Lang heb ik overigens 
niet achter die machine 
gestaan. Ik werd al spoedig 
de assistent van redacteur  
Piet de Bont, een gedreven 
man, verantwoordelijk voor 
de provinciale editie. En zo 
leerde ik de omgeving van 
Eindhoven kennen, die toen 
nog zeer landelijk was. Na 
twee jaar werd ik redacteur 
en algemeen verslaggever en 
wereldberoemd van Oirschot 
tot Sint Oedenrode.

Die clicheermachine vergat ik. 
Jan Luijten

Bijzondere 
kerstborrel
Het was een bijzondere knarrenborrel vori-
ge week. Niet zozeer vanwege de uitbundi-
ge kerstversiering in café Scheltema, maar 
vooral dankzij een grote opkomst van bijna 
dertig man/vrouw, onder wie bijzondere 
gasten.

Rechts drie oud-collega’s die de krant be-
gin jaren zestig nog hebben meegemaakt: 
Richard Schoonhoven, Gerard van den Boo-
men en Bram Brakel, alle drie tachtigers.

Rechtsonder aan de stamtafel Jan van 
Capel, Marjan Hoenson, Martin Schouten, 
Martin Rep en Willem Beusekamp.

Onder: Eric Hendriks, Jan Bank, Peter van 
Bueren, Lucy Prijs, Richard Schoonhoven, 
Bram Brakel en Peter van den Berg.

Op verzoek van Z.O.-Azië-correspondent  
Michel Maas is er op donderdag 3 januari 
weer een borrel, ook in Scheltema, vanaf 
16 uur. Michel wil graag een aantal oude 
collega’s zien en spreken.

Foto’s Jacques de Jong


