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I n de turbulentie op de mediamarkt 
komt de Volkskrant op 22 februari 
weer met een aantal vernieuwingen. 

Het pakket bijlagen (het ‘Berliner-pakket’) 
dat in het weekend door de brievenbus valt, 
wordt dan samengevoegd tot een magazine 
op half Berliner-formaat. Dat is in de zomer 
al eerder gebeurd, toen de bijlagen werden 
samengevoegd in V Zomer.

Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klok 
legt uit dat de katernen niet langer nodig 
is zijn om het aanbod van advertenties te 
bergen, zoals ‘vroeger’ toen de krant 148 
pagina’s dik kon zijn. Katernen werden 
destijds vooral in het leven geroepen om de 
krant met al die advertenties nog enigszins 
leesbaar te houden. De laatste jaren is het 
advertentie-aanbod dramatisch gedaald. 
Maar Pieter verwacht dat die daling niet 
nog verder zal doorzetten.

Hij tekent daar bij aan dat het de Volks-
krant toch nog steeds goed gaat. De ver-
houding van de inkomsten advertenties/
abonnees, die vroeger 50/50 moest zijn, 
is de laatste tijd veranderd in ongeveer 25 
procent van de adverteerders en 75 pro-
cent van de abonnees.‘Toch maken we nog 

goede winsten, dankzij de abonnees.’ De 
gedrukte oplage bedraagt intussen 244 dui-
zend exemplaren. 

Het samenvoegen van de bijlagen Reizen, 
Wetenschap, Boeken en Media is volgens 
Pieter Klok een logische stap in het ‘conti-
nue proces’ van vernieuwing. ‘We gaan nu 
echt een krant voor de lezers maken, niet 
voor de adverteerder. Wij denken dat een 
tijdschrift, zoals er nu komt, prettiger leest. 
Bovendien is het beter houdbaar, je kunt 
het makkelijk even wegleggen en dagen 
later weer oppakken. We denken hiermee 
onze oudere lezers van dienst te zijn, maar 
ook jongere lezers aan te trekken. ‘Een in-
gewikkeld spel,’ noemt Pieter Klok het ma-
noeuvreren tussen twee doelgroepen.

Het nieuwe magazine (over de titel wordt 
nog nagedacht) gaat maar liefst 72 pagina’s 
tellen, op halfformaat. ‘Het wordt dikker 
dan het huidige Magazine,’ stelt Pieter vast. 
De inhoud bestaat vooral uit achtergrond-
artikelen, reportages, interviews. Weten-
schap en Boeken worden erin geïntegreerd, 
ze houden hun eigen pagina’s. Het onder-
werp Reizen wordt straks verdeeld over het 
Magazine en de nieuwe bijlage. Mediaver-

halen zullen deels bij Vonk onderdak vin-
den. ‘Daarin hebben we ook al de rubriek 
Lopend Vuur. Daar passen ze goed bij.’ 

‘De krant wordt steeds minder een pa-
per of record, waarin al het nieuws moest 
staan,’ denkt Pieter. ‘Het kale nieuws staat 
op het internet. We moeten in de krant steeds 
meer toevoegen. Vanaf volgend voorjaar 
heeft de Volkskrant-site ook een ‘betaalde 
omgeving’  waarin alle Volkskrant-artike-
len staan – voor abonnees is die gratis toe-
gankelijk. Daarom moeten we de papieren 
krant ook aanpassen. Het een staat niet los 
van het ander.’ Ook de nieuwskrant blijft 
onderwerp van de ‘permanente evolutie’. 

Opmerkelijk is dat de dam-, schaak-, en 
bridge-rubrieken gehandhaafd blijven. 
Hoewel bij de redactie de mening was 
gegroeid dat deze nauwelijks lezers zou-
den trekken, kwam er uit de hoek van de 
denksporten een golf van protest. Honderd 
mails telde Pieter Klok, aanleiding om de 
denksporten te handhaven.

Personele gevolgen zal de vernieuwing 
nauwelijks hebben, verwacht Pieter Klok. 
‘Wel zullen meer redactieleden zich met de 
website bezighouden.’

JqJ

Pieter Klok in net pak als gespreksleider in 
een debat met studenten.            Foto Flickr

Katerns samen in 72 pagina’s



Vision, blad van cuisiniers
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Zoals ik al decennialang verkondig: 
papier raakt heus niet uit. Ik lees 
ook gewoon de kranten nog graag 

‘fysiek’ en ben nou eenmaal gek op bla-
den, als ze maar een beetje met liefde zijn 
gemaakt. Daar ontbreekt het nogal eens 
aan. Zie Sanoma met al die waardeloze 
doelgroeptitels die nu aan een ‘strate-
gische heroverweging’ worden onderwor-
pen.

Ik maak Vision nog steeds praktisch 
in mijn eentje, al werken bijvoorbeeld 
bevrien de fotografen er graag aan mee. 

Naast de dozen met bladen die ik zelf 
‘rondrijd’ – in Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag – laat ik Vision via een trans-
portbedrijf altijd bezorgen bij alle restau-
rants die zijn aangesloten bij de Alliance 
Gastronomique en bij Les Patrons Cuisi-
niers. Dan heb ik een mooi lijstje van zo’n 
zeventig toprestaurants in geheel Neder-
land, waar mijn blad ligt.

Op een gegeven moment werd ik gebeld 
door Cees Helder (hij was een aantal jaren 
geleden de eerste driesterrenchef in Ned-
erland met zijn restaurant Parkheuvel in 
Rotterdam), voorzitter van Les Patrons 
Cuisiniers. 

Hij vertelde me dat een paar leden 
mijn blad hadden ‘ingebracht’ tijdens de 
jaarvergadering met het idee ‘daar wat 
mee te doen’, en of ik daarvoor voelde. 
Afspraak gemaakt, en tijdens die besprek-
ing een vervolgafspraak gemaakt om wat 
meer details door te nemen. 

Tijdens die tweede bespre king had hij - 
zeer beschroomd - slecht nieuws voor mij. 

Het bedrijf dat het Audi Magazine maakt 
(Audi is een belangrijk sponsor van Les 
Patrons Cuisiniers), had gehoord dat de 
Patrons een blad met mij gingen maken 
en zeiden dat zij dat wel wilden doen, 
maar dan geheel voor niks. Zij hebben 
natuurlijk een professionele sales-afdeling 
en kunnen hun advertenties uitsmeren 
over meerdere titels. Cees Helder zei me 
dat ze daar natuurlijk wel op in moesten 
gaan. Maar hij vroeg me ook of hij weer 
bij me mocht aankloppen als het niks zou 
worden.

En een paar maanden later was het al 
zover. Het klikte niet met die club, ze 
hielden zich niet aan afspraken en dead-
lines, ze hadden geen gastronomische 
interesse, enzovoort. Of ik nog met de 
Patrons wilde praten. Die hebben natuur-
lijk geen geld voor een geheel eigen 
magazine, maar de constructie die ik ze 
aanbied, is dat ik het coverkatern wissel 
en het eerste katern, waarin ik dan tien 
pagina’s speciaal voor hen maak. 

Voorzitter Cees Helder zet zichzelf 
in om de financiën rond te krijgen. 
Hij beschouwt het als een prestige-

project dat de Patrons nu in elk geval een 
‘eigen’ blad hebben.

Het levert me nog niet zo heel veel op 
dus in financiële zin, maar wel prestige 
natuurlijk – en dat trekt hopelijk ook meer 
adverteerders aan. In het nummer van de-
cember staan bijvoorbeeld Miele, Bentley 
en Chopard. Het begint dus een beetje te 
komen. Die advertenties heb ik overigens 
zelf verkocht, haha. Maar het blijft sleu-

ren, en het is ook wel een beetje vreemd 
om twee petten op te hebben (redactie en 
sales). Maar ik doe dat zo integer als ik 
maar kan. En in tijdschriftenland is het 
niet ongebruikelijk meer.

Ik maak overigens voor meer bedrijven 
zo’n special van Vision. Twee keer per jaar 
heeft De Bruijn Wijnkopers uit Nijmegen 
(de absolute top onder de wijnimporteurs) 
een eigen versie, waar de klanten zeer 
enthousiast over zijn. Die klanten zien het 
echt als ‘het blad van De Bruijn’, en dat 
vind ik prima. En het komende nummer 
komt ook uit in een aparte versie van The 
Summum Lounge – de private jet lounge 
op Schiphol-Oost. 

Het is een manier voor een bedrijf om 
voor weinig geld toch een ‘eigen’ maga-
zine te hebben.

Overigens sta ik nog steeds elke 
zaterdag vis te verkopen bij de 
Amsterdamse vestiging van hore-

cagroothandel Sligro. Een dag in de week 
‘met mijn poten in de modder’. Half be-
kend Nederland en Amsterdam-Zuid weet 
me daar te vinden voor een oestertje en 
een mooi advies of recept. 

De Sligro weigert helaas pertinent bij 
mij te adverteren: ‘U moet een ding goed 
begrijpen, mijnheer Ledel: de Sligro richt 
zich op de zakelijke markt en uw blad 
is duidelijk bestemd voor particulieren. 
We kunnen dus helaas niks voor elkaar 
betekenen.’ En dan moet je weten hoeveel 
particulieren een Sligro-pas hebben…

Lorenzo Ledel

Lorenzo Ledel

Lorenzo Ledel, bij de Volks krant begonnen 

als redactiebediende, heeft sinds vele ja-

ren zijn eigen vorm geversbureau. Hij maakt 

onder andere het gastronomische tijdschrift 

‘Vision’. Onlangs hebben Les Patrons Cuisi-

niers, een exclusieve club van koks, het blad 

aangenomen als huisorgaan. Leuk succes 

voor Lorenzo. Hoe kreeg hij het voor elkaar?
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Ik ken Bert al heel lang. Loste hem om 
zeven uur ’s morgens na een nachtdienst 
bij het ANP in Den Haag af. Hij was toen 
al – jaren tachtig – een man die gezag 
uitstraalde.

Een paar keer dreigden we ontkoppeld 
te raken, eerst toen hij naar Het Parool 
ging en later toen hij overstapte naar de 
Volkskrant. Maar altijd werden we her-
enigd. Het enige verschil was dat hij car-
rière maakte als record-correspondent en 
ik werd vastgebonden op het spijkerbed 
van het management. Maar één ding wist 
ik altijd zeker: Bert wordt een keer chef 
Buitenland vanwege zijn buitenlandse 
ervaring, zijn wijsheid en zijn humor. 

Wel vroeg ik me in stilte af of we hem 
dat mochten aandoen. Hij had in 1993 
een paar maanden op de redactie gezeten 
als voorbereiding op zijn Moskouse cor-
respondentschap en was erg geschrokken 
van een paar blaaskaken. Intellectual 
powerhouses werden ze genoemd en daar 
krijgt Bert, wars van pretentie, altijd de 
rillingen van. Ze zijn nu weg, maar noem 
die namen en Bert wordt nog altijd link als 
een Spaanse stier met drie weerhaken in 
zijn nek.
De Volkskrant is natuurlijk ook niet ge-

Zie verder pagina 4

KNARRENBORREL IN KERSTSTEMMING

Halverwege december een knarrenborrel. De collega’s blijven ko-
men. En terecht. Altijd aangenaam, het contact tussen oud-col-
lega’s. En zelden gaat het over het verleden. Allemaal bezig in het 
heden, interessante bezigheden. 
Op de foto helemaal links Kees Los, terug van het toilet. Verder 
ook te onderscheiden: Jan Luijten, Gerard van den Boomen, Wim 

Ruigrok, Ineke Jungschleger, Lucy Prijs, Nico Goebert, Ronald 
ten Brink, Martin Schouten en André Roelofs. Aan deze kant, dus 
onzichtbaar: onder anderen Peter van Bueren en Jan van Capel. 
Oud-directeur Theo Bouwman was toevallig ook aanwezig in 
Scheltema. Maar in een meer gepast gezelschap. 

Foto Jacques de Jong

Bert Lanting verlaat redactie Buitenland

Lanting tijdens zijn dankwoord. 
Foto Sanne de Wilde

De ‘correspondentendagen’ bij de Volkskrant vorige week stonden in het teken van het 
afscheid van Bert Lanting als chef Buitenland. Hij wordt ‘reporter at large’, kan schrijven 
waarover hij wil. Arie Elshout hield de afscheidsrede. We drukken deze grotendeels af. 
Omdat het een uitstekende speech was, kenmerkend voor zowel Bert Lanting als voor de 
redactie en Arie Elshout.
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makkelijk. Ik herinner me het voorjaar 
van 2010, de overgang naar tabloid. De 
spanningen tussen Foto en Opmaak waren 
hoog opgelopen. Er moest in de Opland-
zaal een verzoeningsessie komen tussen 
art director Rigtje Hehenkamp enerzijds 
en Gerrit-Jan van Ek,  chef Foto, ander-
zijds. Gerrit-Jan had Frank Schallmaier en 
Henk Brandsma meegenomen. Zij flan-
keerden hun baas. Rigtje zat op maximale 
afstand helemaal aan de andere kant van 
het ovaal en Jan ’t Hart en ik ertussenin. 
Rigtje had van tevoren geklaagd over ver-
gaande obstructie door de mannen. Gerrit-
Jan ontkende. Moet een misverstand zijn. 
Frank en Henk zeiden niets, verroerden 
zich niet, de blik strak gericht op Rigtje.  
Nieuwe afspraken werden gemaakt, maar 

ik vertrouwde het niet helemaal. De hele 
setting deed me aan iets denken. Thuis-
gekomen zei ik tegen mijn vrouw Stef 
(Kouters – Red.) dat ik bang was dat als 
we morgen op het parkeerterrein langs de 
spoorbaan hulpgeroep zouden horen van-
uit een Toyota Corolla uit ’89, we Rigtje 
zouden terugvinden in de kofferbak,  in 
elkaar geknuppeld.
Maar ik overdrijf natuurlijk. Geen maf-

fia of Shakespeare op de krant. Gerrit-Jan 
is geen Michael Corleone die bij de doop 
van zijn kind ondertussen zijn vijanden 
laat opruimen. Frank en Henk zijn vooral 
geweldige, toegewijde collega’s.  En toch. 
Toch kunnen die associaties niet zomaar 
uit het niets komen. Moesten we Bert na 
zoveel jaren in het buitenland wel als  Da-
niël laten afdalen in de leeuwenkuil?
Achteraf was die bezorgdheid onzin. Bert 

trotseerde in Letland de kogels van Sovjet-
troepen, tartte het lot in een van moorden-
de en dronken milities vergeven Bosnië 
en stond er met zijn neus bovenop toen de 
Russen Grozny vakkundig veranderden in 
een nieuw Dresden. Zo’n man is niet klein 
te krijgen. 
Bert is een man die zuiver denkt, de 

kracht heeft van het argument en glashel-
der in een paar woorden zijn punt kan ma-
ken. Hij is niet bevattelijk voor de waan 
van de dag en trapt niet in mooie praatjes. 
Toen Gorbatsjov een begin maakte met 
zijn pogingen het Sovjetcommunisme te 
hervormen, zei Bert meteen: dat kan niet. 
Het systeem is onhervormbaar. Probeer 
het te democratiseren of te vermenselijken 
en het stort als een kaartenhuis ineen. Hij 
had gelijk. 
Tweede voorbeeld: voor Het Parool 

moest ik een jonge Oost-Duitser intervie-
wen die Stasi-informant was geweest.  Hij 
had een boek daarover geschreven, waarin 
de dader een slachtoffer werd. Hij kreeg 
thuis niet de warmte die hij wel vond bij 
zijn contactman en ging zijn vrienden 
bespioneren. Zoiets was het. Zoiets is het 

altijd. Als iemand die thuis opgroeide met 
de smartlappen van Johnny Hoes op de 
pickup, was ik daar gevoelig voor. Maar 
Bert tuinde er niet in. Er waren zoveel 
DDR-burgers die ook een slecht leven 
hadden en toch niet voor de Stasi gingen 
werken. Door die Stasi-knaap te laten 
ontsnappen, desavoueer je die mensen, zei 
Bert. Dit werd voor mij een belangrijke 
wijsheid: de wereld kan ook ten onder 
gaan aan een overmaat aan begrip.
Sindsdien ben ik voorstander van moral 

clarity: leve Maggie Thatcher! Leve Ro-
nald Reagan! Weg met Saddam Hoessein! 
Weg met al die terroristen – allemaal rijp 
voor de drone! Weg met JayZ die met dat 
vrouwtje van hem in een hotel een fles 
champagne stukslaat van 20.000 dollar 
en  – o, schande – ontvangen wordt op 
het Witte Huis door  een president die de 
strijd tegen de ongelijkheid tot speerpunt 
van zijn tweede termijn heeft gemaakt. 
Zoals ik al zei: moral clarity. Van jou ge-
leerd, Bert! 
Bert is niet van Grote Woorden. Hij was 

een student van de grote Karel van het 
Reve. Zat in een debatgroep met hem. Af-
gelopen zaterdag sloeg ik er nog een paar 
delen van de  verzamelde werken van Van 
Het Reve op na. Over de moord op Ken-
nedy schreef deze: in heel Amerika en tot 
ver over de Amerikaanse grenzen schreef 
men over die moord als een bewijs van 
ontreddering van de Amerikaanse samen-
leving, de noodlottige rol van het geweld 
in die samenleving en wat niet al – terwijl 
we alleen maar te maken hadden met 
een gek die toevallig een president had 
doodgeschoten. Kijk, zoiets had Bert zelf 
gezegd kunnen hebben in een willekeurige 
halfelfvergadering.     

Een van Berts sterkste kanten is de zui-
verheid van zijn denken. Toen de hoofdre-
dactie begin 2010 in gesprek raakte met de 
VARA over samenwerking bij het maken 
van een buitenlands actualiteitenprogram-
ma, concludeerde Bert al snel dat dit geen 
goed idee was.
Ja, natuurlijk de krant kon zo voet aan de 

grond krijgen in Hilversum.
Ja, het zou het merk de Volkskrant een 

nieuw en groter bereik geven.
Ja, de Volkskrant zou niet meer alleen met 

het zieltogende print worden geassocieerd 
maar ook met het enige, echte massame-
dium, de televisie.
Ja, het zou ons geld opleveren.
Nee, zei Bert. Dit gaat niet werken. Tele-

visie zal als een Dracula alle bloed uit de 
maagden van het correspondentennet zui-
gen. Hij zette zich schrap en won!
De afloop gaf hem gelijk: met Uitgespro-

ken Vara! liep het niet goed af. Maar  nu 
raakte dat de Volkskrant niet.
Ik denk dat velen hier niet weten wat 

Berts rol in deze oefening in ramppreven-
tie geweest is. De redactie is beter in het 
toebedelen van schuld dan in het uiten van 
lof. 
Bert hield zich niet klein. Hij deed wat 

niet veel mensen durven: hij zei ‘nee’, ook 
al waren de hoogmogenden vóór, en had-
den anderen even geen mening. Hij durfde 
alleen te staan. In deze lijkt hij op beroem-
de Russen als Sacharov en Solzjenitsyn 
of Mandela. Nu worden die mannen door 
de massa bewonderd als moedige, moreel 
verheven voorgangers, maar er waren 
momenten dat deze leiders heel alleen en 
eenzaam waren en roem niet gegarandeerd 
was. 
Verdomme, Arie, hoor ik Bert weer den-

ken, ga je me nu ook al vergelijken met 
Sacharov en Mandela, inclusief de staats-
begrafenis straks. Sorry, Bert, het zijn 
weer die door jou gehate, grote woorden, 
maar moed is geen kwantitatief maar een 
kwalitatief gegeven.  Het gaat er in wezen 
niet om of je het tentoonspreidt op het 
wereldpodium of op de werkvloer.
Over Berts schrijverschap hebben we het 

niet gehad. Het gaat nu over hem als chef. 
Maar in het schrijven had hij een voor-
keur voor de tragikomische kanten van de 
kleine man, de krabbelaars die niks cadeau 
krijgen. Het is de pendant van zijn nuchte-
re, down to earth-stijl in het leidinggeven. 
Philippe (Remarque) en Pieter (Klok) 

zijn van de Sturm und Drang. Dat is goed. 
Daarvoor zijn ze aangenomen. Maar als 
ik hen was, zou ik Bert achter de hand 
houden als wijze raadsheer voor naast de 
troon.

Arie Elshout

Arie Elshout spreekt zijn speech uit voor 
Bert Lanting.           Foto Sanne de Wilde
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