
‘Stel je een robotje voor dat in de 
digitaal opgeslagen agenda duikt 
van elke schouwburg en elk the-

ater in dit land. Dat robotje geeft die data 
aan ons door en wij zetten ze in de cultuur-
agenda van de digitale Volkskrant. Tot nu 
toe hebben de kranten meestal een regio-
nale agenda of een beperkte agenda van 
enkele steden. Maar dankzij dat robotje kun-
nen onze lezers dan niet alleen kiezen uit 
een landelijke agenda, maar ook de Volks-
krant-recensie lezen en zelfs een kaartje 
kopen.’ Jan ’t Hart (46), projectleider van 
Volkskrant Plus, geeft toe dat het nog een 
fantasierobotje is, maar die landelijke cul-
tuuragenda komt er binnenkort wel. 

Het kan een van de diensten zijn waar-
mee de vernieuwde website en apps van de 
Volkskrant (volkskrant.nl) meer abonnees 
trekken. Jan ’t Hart en zijn team zitten er 
nu meer dan een jaar op te broeden en ze 
zijn een heel eind. ‘Hopelijk kunnen we in 

mei online, misschien wat la-
ter. Dat hangt van de ict’ers 
af. Het is een technisch inge-
wikkeld project.’

De afzonderlijke delen van 
de site zijn al klaar, maar ze 
moeten nog worden getest. 
Dat gebeurt op het hoofd-
kwartier van De Persgroep  
nabij Brussel. Andere titels 
uit de groep zullen ook pro-
fiteren van de digitale sprong 
voorwaarts die de Volkskrant 
gaat maken. Jan:  ‘Ja, we zijn 
voor de Persgroep wel aan ’t 
pionieren.’

De beelden in zijn scherm – een digitale 
dummy – beloven al heel wat. Jan wijst op 
een overzichtelijke, toegankelijke indeling, 
een duidelijke hiërarchie in de artikelen 
(‘op de huidige site is het een allegaartje’) 
en een mooie opmaak met veel wit en grote 
foto’s. Voor tablets en mobieltje komen er 

aparte apps. Naast nieuws 
wordt cultuur heel be-
langrijk.

Tot 2010 had hij al al-
lerlei mooie dingen ge-
daan op de krant, waar-
van hij chef Nacht als 
de ‘superleukste baan’ 
betitelt die hij ooit had. 
Toen kreeg hij van 
hoofdredacteur Philippe 
Remarque het verzoek 
om de digitale versie 
van de Volkskrant naar 
grote hoogte te brengen. 
Volkskrant Plus werd de 
naam van dat project.

Het uitgangspunt is dat 
het nieuws gratis toe-
gankelijk is. ‘Door al-
lerlei nieuwssites is het 
nieuws – als artikel – de-
finitief gratis geworden,’ 
aldus Jan.

‘Dat gratis nieuws trekt 
veel bezoekers, en als ze 
eenmaal op de site zijn, 
kunnen we ze interesse-
ren voor artikelen en an-

dere producten, die dan wel 
betaald moeten worden. Dan 
begint het grote verleiden. 

‘De bestaande abonnees 
kunnen er gratis over be-
schikken – zo gaat een abon-
nement op de krant steeds 
meer bevatten. Maar anderen 
kunnen een dag-, week-, of 
maandpasje kopen waarmee 
ze over onze diensten kun-
nen beschikken. Een dagpas-
je gaat 89 eurocent kosten.’

De Plus-artikelen zijn her-
kenbaar aan een banderolletje 

met PLUS erop. Geïnteresseerde bezoekers 
kunnen bij aanklikken de foto zien en de 
kop en de lead lezen, waarna de rest van het 
artikel vervaagt. Alleen na betalen kunnen 
ze hun nieuwsgierigheid volledig bevredi-
gen. Jan’s redenering: ‘Het nieuws kun je 
overal gratis vinden, maar dat wat de krant 
uniek maakt, de verdieping van het nieuws, 
moeten ze kopen.’ Zo’n Plus-artikel krijgt 
een extra mooie opmaak in een groot beeld, 
een sierletter, kaders, video’s, extra foto’s, 
en onder elk artikel een link naar de biogra-
fie van de auteur.

Bij dat alles zal de lezer niet meteen wor-
den geconfronteerd met een ‘betaalmuur’ 
waarop hij moet inloggen, inschrijven en 
geld storten (‘woest irritant’, vindt Jan), 
maar hij wordt daar geleidelijk heen ge-
bracht. Dat is niet alleen om de lezer van 
dienst te zijn, maar ook om hem niet met-
een af te stoten. 

Een abonnee kan ook zijn eigen deel van 
de site bezetten met Mijn Vk. Hij kan er 
artikelen in slepen, maar ook kan hij zijn 
favoriete onderwerpen er automatisch heen 
laten sturen. Hij krijgt zijn eigen voorpa-
gina, opgemaakt en wel.

‘En tussendoor hebben we naast Volks-
krant Plus ook nog een specale app ont-
wikkeld, Volkskrant Select, waarmee abon-
nees vanaf ’s avonds tien uur alvast tien 
artikelen kunnen lezen die de volgende dag 
in de papieren Volkskrant verschijnen. Voor 
abonnees gratis, voor anderen € 1,79 per 
week.’                      

            Jacques de Jong

Clubblad van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant        e-mail: volksknar@gmail.com        
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VK Plus, digitaal paradepaardje

Sir Edmund Remarque naar de top

Jan ‘t Hart
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In Appel & Boom herbeleven 
Volksknar-kinderen de invloed 
van hun knar op huiselijk leven 
en beroepskeuze. Jeroen Spren-
ger (63), voorlichter tot in z’n 
botten in vele verschijningsvor-
men, maar vooral bij het Minis-
terie van Financiën, treffen we 
in café Hesp. Als vader Willem 
(1916 - 1979) daar maandags-
morgens elf uur binnentrad voor 
de wekelijkse sociaal-economi-
sche deelredactievergadering, 
trof hij zes collega’s al aan de 
koffi e. ‘Mij maar een grote pils, 
Martin’, bestelde hij. Uit zes ke-
len: ‘Ons ook maar, Martin’.

Stille wateren, diepe gronden.
‘Hoewel ik van jongs af journalist had wil-

len worden, lijk ik toch minder op mijn va-
der dan op mijn moeder. ‘Stille wateren’, 
kun je van mijn vader goed zeggen. Van 
mij aan de buitenkant misschien. Maar ik 
maak toch wel helder wat ik van iets vind. 

‘René Rippen, toen telexscheurder, zag 
hem één keer boos. Directeur Jan Damen 
wilde mijn vader ineens laten betalen voor 
de tweede telefoon thuis. Die stond daar 
sinds 1955 op de slaapkamer – vader was 
meer dan twaalfenhalf jaar correspondent 

in Utrecht – om tijdig gebeld te kunnen 
worden als kardinaal De Jong zou overlij-
den. Dat was een diensttelefoon. Niks be-
talen dus.’

Maar zowel Willem als jij zijn mensen 
die nooit ophef maakten, geen drukte of 
poeha, altijd bescheiden, voorkomend, 
hardwerkend, integer.

‘Ik probeer me nooit naar 
voren te dringen. Of dat 
goed geweest is voor m’n 
carrière… Nee, niet dat ik de 
politiek in had gewild. Mis-
schien wel wat meer credits 
voor wat ik gedaan heb.’

Jouw appel heeft drie jaar 
dicht naast de stam gele-
gen, toen je als student redacteur was van 
universiteitsblad Folia Civitatis. Daarna 
heb je alleen maar topbanen gehad in de 
voorlichting. Eerst Bouwbond FNV, toen 
FNV, Financiën, Algemene Zaken.

‘Met veel plezier, zonder spijt. Na mijn 
afstuderen wilde ik hoofdredacteur van 
Profi el worden bij de Bouwbond. Werd me 
niet gegund, ik werd scholingsmedewer-
ker. Daarna voorlichter. Bij de FNV werd 
ik in 1999 weggekocht om de euro in te 
voeren.’

Journalisten en voorlichters zijn elkaars 
natuurlijke vijanden?

‘Ik heb altijd m’n best gedaan daarin iets 
te betekenen. Maar de argwaan, het wan-
trouwen vanuit de journalistiek, daar is niet 
overheen te komen. Sinds mijn pensioen 

afgelopen jaar schrijf ik aan een boek, De 
moeizame slag om het publiek vertrouwen. 
Die heb ik altijd gevoerd, maar bij lange na 
niet gewonnen. Bij de NVJ werd ik weg-
geblazen, hoewel communiceren een vak is 
dat ons zou moeten binden.’

Heb je herinneringen aan gesprekken 
met je vader over deze on-
derwerpen?

‘Toen hij overleed, was ik 
nog geen voorlichter. Hij 
schreef in z’n vrije tijd voor 
Ruim Zicht, toen nog KAB-
blad. Dat kon toen nog ge-
woon. Zoals hij tot aan z’n 
dood het parochieblad vol-
schreef. En hij liet Wibo een 
plaatje maken. 

‘Ik weet wel dat hij over en weer begrip 
probeerde te kweken bij de katholieke 
bond voor vrije journalistiek, bij de krant 
voor vakbondsbeleid. Binnen de krant was 
hij ook praatpaal in zaken als redactieraad, 
pensioen, ziekenfonds. Zoals mijn moeder 
actief was met allerhande charitatief werk 
in de parochie en de stad Utrecht. Ook zij 
had dat van huis uit meegekregen: opa was 
kaderlid van de Bouwbond Sint Jozef in 
Amsterdam. 

‘Zo heb ook ik mijn klusjes buitenshuis, 
zoals deelraadpolitiek, school, kindermis-
handeling. Waarom zou je het laten als je 
de kans hebt. En eerlijk is eerlijk: ik wilde 
ook een netwerk hebben, mocht ik onver-

Jeroen Sprenger over altijd integere vader Willem:

Te aardig voor vervelende gesprekken

Zie verder pagina 3

derwerpen?
‘Toen hij overleed, was ik 

nog geen voorlichter. Hij 
schreef in z’n vrije tijd voor 
Ruim Zicht
blad. Dat kon toen nog ge-
woon. Zoals hij tot aan z’n 
dood het parochieblad vol-
schreef. En hij liet Wibo een 
plaatje maken. 

Willem Sprenger

Jeroen Sprenger.                   Foto Jacques de Jong
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Vervolg van pagina 2                    JEROEN SPRENGER
hoopt uit mijn baan gegooid worden. Vaak 
genoeg meegemaakt bij anderen. Dat raad 
ik mijn kinderen ook aan: niet monomaan 
met je werk bezig zijn, ook iets daarbuiten 
opbouwen.’

Jullie waren notoir katholiek?
‘Zeven kinderen, valt nog mee. Advo-

caat, historica, voorlichter, verpleegkundi-
ge, hoofdtechnicus ziekenhuis, machinist, 
ict-adviseur, bankmedewerkster. Ik ben tot 
mijn twaalfde misdienaar geweest, zelfs 
nog in het Militair Hospitaal tegenover ons 
huis, maar heb helemaal niets meer met het 
instituut kerk. Ik leef nu veertig jaar in zon-
de met mijn geliefde. Als het mijn moeder 
verdriet mocht hebben gedaan, zij heeft er 
nooit iets van gezegd.’

Nog eens: je vader en jij  moeten over het 
vak hebben gesproken.

‘We waren het altijd betrekkelijk snel met 
elkaar eens. In 1976 – ik was net bij de 
Bouwbond – zat ik met hem hier in Hesp 
en vertelde  trots wat ik ging doen. Harry 
Rodenburg, financiële redactie, smaalde 
snerend op het eeuwige gemarchandeer 
door vakbondsmensen: deugde niks van. 
Mijn vader reageerde fel: ‘Jeroen kan niet 
marchanderen!’ Ik heb me wel erfelijk 
belast gevoeld, dat ik dat allemaal moest 
waarmaken. 
‘Vanaf de Folia-tijd hebben we natuurlijk 

veel over journalistiek gesproken. Maar je 
moet je realiseren: ik ben 29 en dan valt hij 
weg, 62 jaar oud. Mijn glorietijd heeft hij 
dus niet meegemaakt. Later waren er mo-
menten dat ik nog graag met hem had wil-
len praten. Je kan het sentimentele ouwe 
koek vinden, maar ik heb toch dingen van 
hem geïncorporeerd in mijn voorlichters-
werk. 

‘Zo was mijn vader woedend toen zijn 
beste maatje Henny ten Brink als voor-
lichter van het NKV – mijn verre voor-
ganger dus – rechtstreekse omgang tussen 
bestuurders en journalisten verbood. Als 
hoofd voorlichting FNV wilde ik daarin 
anders opereren. Hoewel de journalistiek 

ook mij zal verwijten dat ik deuren op slot 
heb gedaan, zie ik dat zelf genuanceerder: 
de hele journalistieke wereld in Den Haag 
is veranderd. 

‘Ik herinner me ook dat mijn vader als 
correspondent Utrecht deals maakte met 
de voorlichters van politie en Nederland-
se Spoorwegen: samen een telefonische 
sneeuwbal opzetten zodat iedereen op tijd 
bij de brand kon zijn. 

‘Aan zulke afspraken heb ik ook altijd 
belang gehecht. Journalisten netjes ont-
vangen, niet buiten in de regen laten staan, 
waar de RVD wel een handje van had. 
Maar met de huidige generatie journalisten 
is dat ondoenlijk.’

Daar hebben jullie voorlichters het zelf 
naar gemaakt.

‘Veel journalisten hebben een enorm 
gebrek aan zelfkennis, aan kennis van de 
stand van zaken in de media als zodanig. 
Zij verkeren in een situatie van doodsnood 
om te overleven. Het sterkst in de papieren 
journalistiek. Ze moeten zich manifesteren. 
Journalisten zeggen: het voorlichtingsappa-
raat is uitgebreid. Een regelrechte leugen! 
Het is kleiner geworden. Ik heb er zelf aan 
meegewerkt. Het aantal journalisten dat in 
Den Haag rondloopt voor een quootje is 
enorm toegenomen. Op mijn beurt probeer 
ik mediabeluste bewindslieden te behoe-
den voor Pauw & Witteman. Hun kiezers 
kijken daar namelijk niet naar.’

Waarom is jouw vader eigenlijk geen 
hoofdredacteur geworden?

‘Dat zat niet in hem. Hij was geen lei-
dinggevende voor een grote groep mensen. 
Inderdaad, ik wel, zo’n zeventig man. Heb 

ik misschien van moederskant? 
‘Mijn vader had wel het inzicht, niet de 

persoonlijkheid om ook vervelende ge-
sprekken te moeten voeren. Diep in zijn 
hart was hij daarvoor te aardig. Sociaal-
economisch en politiek gezien progressief, 
altijd PvdA gestemd, ook toen de hele krant 
nog KVP was. 

‘Maar voor het leiden van een krant was 
hij, algemeen maatschappelijk, misschien 
te conservatief. Anders dan bijvoorbeeld 
directeur Jan van Ginkel, die op de troepen 
vooruit liep, had mijn vader ook niets met 
technische vernieuwing. Vond hij te inge-
wikkeld. Maar dat was echt nodig, zoals ik 
zelf heb ervaren en doorgevoerd.’

‘Toen mijn vader vanuit Utrecht terug-
kwam naar Amsterdam, werd hij, naast 
zijn gewone werk,  in 1962 secretaris van 
Lücker: moeilijke brieven beantwoorden. 
Toen ook begon hij zijn rubriek Sociale 
Actualiteiten, opgestart door de wijdlopige 
Jan Mertens. Daar heeft vader nog een on-
derscheiding voor gekregen. 

‘Hij was er trouwens trots op dat hij niet 
bij Lückers afscheid is geweest.’

‘Daarna moest er een doctorandus komen 
als hoofdredacteur. Dat werd Jan van der 
Pluijm. Dankzij mijn moeder. Die atten-
deerde mijn vader erop dat hij beschikbaar 
was. Zo kwam hij naar Amsterdam. Dus ja, 
in die periode van doctorandussen had mijn 
vader met zijn handelsavondschool alleen 
daarom al niet veel meer kunnen worden.’

Maurits Schmidt

Willem Sprenger aan het werk in zijn kantoor te Utrecht.            Foto archief KDC Nijmegen
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EXPOSITIE ANGELA DE VREDE
Angela de Vrede (1949), die regelmatig 
haar tekeningen in de Volkskrant publi-
ceerde, gaat weer exposeren. Zij heeft 
daarvoor onderdak gekregen bij XQdent, 
kliniek voor tandheelkunde en implan-
tologie, Prof. Bronkhorstlaan 10 te Bilt-
hoven. Daar hangt niet alleen haar vrije 
werk, maar ook haar toegepaste werk 
voor onder andere de Volkskrant.
Open van maandag tot en met donder-
dag van 9 tot 5 uur en vrijdag van 9 tot 
2 uur. 
Wij komen er later op terug.
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Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?
‘Ik zit op de mediaredactie en werk voornamelijk voor het katern 

V, ook wel de meisjeskrant genoemd aan de andere kant van de 
brug. Naast het medianieuws doe ik rubrieken als de Top & Flop, 
de Of en soms de weekbladen. Mijn eigen rubriek Boek & Bier, 
waarvoor ik elke week literaire avonden afliep, is nu in Sir Ed-
mund vervangen voor Feestje van de Week, over ‘de 
feesters onder de denkers’. 
‘Tot slot schrijf ik soms iets voor Vonk, waarvan een 

keer in de zes weken de rubriek Lopend Vuur. Het 
gaat nu erg lekker, ik hoor goede geluiden en met de 
mensen om me heen is het heel leuk. Ik zit sinds okto-
ber op een jaarcontract, dus over een aantal maanden 
wordt het weer spannend.’

Was dit je droom: de Volkskrant?
‘Eerlijk gezegd ben ik opgegroeid met de NRC en 

mijn eerste publicatie was ook in NRC. Ik was acht 
jaar oud en stond op de Achterpagina met Haro 
Kraaks Dagboek. 

‘Toen ik ging studeren, hadden we in mijn studen-
tenhuis zowel de Volkskrant als NRC. Omdat ik de 
krant veel liever ’s ochtends las, werd de Volkskrant 
mijn krant, helemaal toen het V-katern kwam. 

‘Toen ik een keer mocht invallen voor mijn huisge-
noot als chauffeur van Martin Bril, vroeg hij me: ‘Jij 
wil vast ook schrijver worden?’ Dat klopte. Ik wist 
al van jongs af dat ik iets met schrijven wilde doen. Wat precies 
kwam pas later. 

‘In de tijd dat ik de master Journalistiek en Media ging doen, was 
het zeker mijn droom om voor de Volkskrant te werken. Die droom 
kwam al snel uit toen ik twee jaar geleden stage ging lopen.’

Wat is je grootste ambitie?
‘Op dit moment heb ik vooral ambities op het schrijvende vlak, 

niet coördinerend, maar dat kan nog veranderen natuurlijk. Ik wil 
beter worden in verhalende journalistiek en ik wil graag meer 
lange interviews doen. Het lijkt me fantastisch om ooit een keer 
een boek te schrijven, bijvoorbeeld literaire non-fictie als Joris van 
Casteren of Frank Westerman. Daarnaast schrijf ik graag fictie en 
een roman publiceren is ook een droom van me.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Deze vraag krijg ik vaker, maar vind ik heel moeilijk. Over het 

algemeen vind ik het schrijven het mooist, het gaat allemaal om 
het scheppen van de tekst, het uitpluizen van onderwerpen en de 
spanning om het te publiceren. Als het eenmaal in de krant ge-
staan heeft, kijk ik er minder warm op terug. Raar mechanisme 

eigenlijk. Maar het zorgt er wel voor dat je vooruit 
blijft kijken.

‘Mijn eerste grote stuk in de krant ging over het ju-
bileum van het radioprogramma Langs de lijn. Dat 
vond ik toen ongelofelijk tof. Op een recent stuk dat 
ik schreef over openbare rouwverwerking op inter-
net, omtrent de dood van schrijver Thomas Blondeau, 
kreeg ik ontzettend veel reacties. Een paar boze, dat 
hoort erbij, maar vooral heel veel positieve en soms 
zelfs hartverwarmende berichten van vrienden van 
hem die het zo goed vonden dat ik dit geschreven 
had. Dat deed me toch wel goed, omdat het stuk uit 
een persoonlijke verwondering was ontstaan.’

Maak je je zorgen over de toekomst?
‘Nou ja, het toekomstspook is een soort constant 

doembeeld, waar je zeker als mediaredacteur de hele 
tijd aan herinnerd wordt door het onheilspellende 
nieuws over andere kranten en tijdschriften. Tot nu 
toe gaat alles goed, met mij en met de Volkskrant ook. 
Soms krijgt een jonge collega slecht nieuws, waar-

door je ook gaat twijfelen over je eigen positie. Maar daar lig ik 
absoluut niet wakker van (dat komt denk ik door iets anders).’

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘Welbeschouwd is de krant op ramkoers, de concurrentie heeft 

het nakijken. Maar we moeten waken voor zelffelicitatie en -ver-
wijzing. Ik ben blij dat Volkskrant Plus, de vernieuwde website, er 
binnenkort aankomt, het is hoog tijd voor die innovatie. 

‘Verder vind ik de opmaak en presentatie van de krant verreweg 
het mooist van Nederland. Maar er staan natuurlijk dagelijks din-
gen in waar ik het niet mee eens ben – zoals het hoort. De krant 
probeert vaak een jeugdige indruk te maken en dan gaat het nog 
weleens mis. Ik pleit voor het verbieden van het woord ‘hip’ in 
koppen en intro’s. Goed Volk weet zelf wel wat hip is.

Haro Kraak

Haro Kraak, mediaredacteur

Goed Volk 
weet zelf wel
wat hip is
In de serie jong talent bij de Volkskrant deze 
keer Haro Kraak (1986). Hij zit bij de redactie 
Media. Hij kijkt uit naar de vernieuwde web-
site Volkskrant Plus.


