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Eigen krantjes vormgeven, ook een Vak

De Volksknar is een van de dingen die 
me bezighouden, voor mijn eigen 

plezier – ik leer er elke keer nog van – 
en kennelijk ook voor het plezier van 
anderen. De prestatie (mede dankzij de 
medewerking van collega’s) zou ik mezelf 
elf jaar geleden niet hebben toebedacht. 
Maar het maken van krantjes heeft er 
kennelijk altijd al bij mij in gezeten. Ik 
herinner me nu dat ik kort na mijn dienst-
tijd een gestencild krantje maakte voor 
een Hulpdienst door Jongeren, jawel de 
Dienstbode.

Deze maand wordt mijn assistentie ge-
vraagd voor het blad Labyrinth, van de 
afdeling Zuid-Kennemerland van Alzhei-
mer Nederland. Drie jaar de eindredactie 

gedaan. Mijn opvolger is een sympathieke  
pensionado van het Haarlems Dagblad, 
voor wie ik met plezier nog steeds een 
klusje doe. 

Soms draag ik bij aan het Straatjour-
naal, de daklozenkrant voor Noord-Hol-
land, waarin ik deze maand mijn eigen, 
nieuwe ‘kunstvorm’ heb gepromoot: een 
schilderij omgevormd uit fotografisch 
beeld. Klinkt nogal pretentieus, maar het 
is een truukje, zoals binnenkort wel zal 
blijken.

Enkele keren had ik al eens een bundel-
tje in elkaar gezet voor de dichters van 

de Haarlemse Dichtlijn. Sindsdien steeds 
meer opgestoken van het vak Vormge-
ving. Wat een Vak! 

Maar de klus die de meeste weemoed 
bij me opwekt, is die voor het krantje van 
de Vrienden van het Reddingmuseum 
Dorus Rijkers in Den Helder. Mijn over-
grootvader van moeders kant heeft in 
1856 zijn plek in dat museum verdiend 
met het redden van allerlei drenkelingen 
uit de branding voor Den Helder. Vandaar 
mijn belangstelling. Die werd onmiddellijk 
beloond toen ik bij de eerste redactiever-
gadering te horen kreeg dat een nieuwe 
reddingboot, geschonken door een volle 
neef, op diens verzoek vernoemd werd 
naar die overgrootvader: Cornelis Dito. 
Daar heb ik uitgebreid over geschreven in 
het blad De Reddingslijn.

Het was de laatste ademtocht van het 
blad. Er bleek te weinig belangstelling 
voor te bestaan. Per slot heeft de Konink-
lijke Nederlandse Reddingmaatschappij al 
een mooi blad, het Reddingmuseum geeft 
zelf een nieuwsbrochure uit, dus wat 
moeten de Vrienden dan nog?

Jacques de Jong

Vrienden van Persgroep verenigen zich

Onder de mensen is een serie over 
de manier waarop Volkskrant-pensio-
nado’s zich nog maatschappelijk nuttig 
maken. Niet achter de geraniums, maar 
buiten, onder de mensen. Deze (laatste) 
keer Jacques de Jong, voorheen eind-
redacteur, verslaggever en docent.
Redactie: Adriaan de Boer.

nederland heeft zijn Volksknarren 
en Paroliebollen als verzameling 

van journalistieke oudgedienden. De 
Belgen hebben ook zo’n club. De Me
chelse editie van Het Laatste Nieuws 
(HLN) maakte onlangs op de voorpa
gina melding van de nieuwjaarsborrel 
voor de Vrienden van de Persgroep. 
De leden daarvan zijn oudgedienden 
van onder andere Het Laatste Nieuws, 
De Morgen en De Nieuwe Gazet.

‘Naar jaarlijkse gewoonte zijn daar
bij niet alleen nieuwjaarswensen uit
gewisseld, maar was de receptie ook 
het ideale moment om bij een hapje en 
een drankje ‘oude koeien uit de sloot 
te halen’. De leden komen tweemaan
delijks bij elkaar voor toeristische 
uitstappen of een gezellig samenzijn 
tijdens een zomerse barbecue. De 
gebruikelijke plaats van afspraak is 
café Vissershuis aan de Ridder Des
sainlaan in Mechelen, naast de ingang 
van het Vrijbroekpark’, aldus HLN. Vrienden van de Persgroep op de foto voor Het Vissershuis in mechelen.           Foto Ponsaerts

http://www.wiewiewie.nl
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Sereno Roberto Menegatti (net tach-
tig) wist zeker: ik ga niet bij vader in 
de zadelmakerij.  Zo ontvluchtte hij 
in 1960 zijn geboortestad Vicenza - 
halverwege Verona en Venetië - en 
dwarrelde na een zwerftocht door 
Europa neer in Amsterdam. In 1965 
bij de Volkskrant de papierkelder in. 
Als opmaker van pagina 1 nam hij 
dertig jaar later afscheid. Woont met 
zijn al 48 jaar onafscheidelijke Anna 
op een woonboot om de hoek bij Het 
Persmuseum. Wil eerst eens honderd 
jaar worden in zijn eigenlijke baan: 
levensgenieter.

Italiaan in Amsterdam.
‘Ik wilde kunstenaar worden. Schrijver. 

Ik studeerde journalistiek, schilderde, 
werkte erbij. In Duitsland, Engeland, 
Frankrijk. Dan hier, 1963. Bij de suiker
fabriek, Spaarndammerbuurt. Daarna ver
pakkingskisten maken.

‘In 1965 naar de Volkskrant, Wibaut
straat. Nog steeds belangstelling voor 
journalistiek, fotografie. Ik mocht als 

magazijnmedewerker verpakkingen van 
de papierrollen lossnijden  als ze van de 
vrachtwagens afrolden.’

Toch gek dat we ons niet herinneren 
elkaar ontmoet hebben.  Bij juffrouw 
Dien moeten we in die dertig jaar min-
stens samen in de rij hebben gestaan.

Anna: ‘Met elk jaar een paar minder col
lega’s drinken ze altijd nog een kerstborrel 
in café De Zon, Nieuwmarkt.’  

Sereno: ‘ Kijk. Theo de Wit. Mijn chef 

geweest. André Stuyfersant. Nee, dit 
knipsel krijg je niet mee, maak er zelf 
maar een foto van. Goed, voorman Stok
ker zei: jongen, jij werkt goed. Ik maakte 
van alles een spel. Liet een nieuwe rol op 
de drukpers naadloos aansluiten als de lo
pende rol bijna leeg was. Voor de zeker
heid deden veel collega’s dat als er nog 
veel op de voorhangende rol zat, maar dat 
kostte dus papier. Ik deed dat zo laat mo
gelijk.Vroeg Stokker of ik de collega’s niet 
ook zover kon krijgen? Ik: ‘Jongens, wed
strijdje.’ Wie met overzetten het dichtst bij 
de papierhouder zat, had gewonnen. Zo 
bespaarden we toch. Dat heb ik zo’n zes 
jaar gedaan. Wil je een grappa?’

Hoe was het met je spraak toen? Ik 
hoor nog veel Italiaans.

‘Minestrone was het. Een allegaartje. 
Toen ik ontmoette mijn Anna, zij sprak 
Italiaans.’ 

Serreno wijst intussen op zijn schilde
rijen aan de muur. Die kunstvorm heeft hij 
voortgezet. Magisch realistisch. 

Anna: ‘Wij kwamen in de Milanobar in 
de Leidsestraat, trefpunt van Italianen.’ Se
reno: ‘Rinus Michels ook, artiesten. Harry 
Mulisch. Meisjes pikken. Bij de opmaak 
kwam Simon Carmiggelt vaak: Is mijn 
stuk klaar? Controleerde hij de proef.’

Jij bent opmaker geworden.
‘Omdat ik goed werkte vroegen ze me bij 

de plaatmakerij. Ik wilde liever bij de zet
terij met de Elrod, de lijnengietmachine. 
Die goot het lood voor de interlinie  tussen 
de regels. De opmaker zette de clichés in 
kolommen. Werken met de Linotype, dat 
heb ik daar ook geleerd. Ik moest het lood 

terugdoen in de smeltpot. Routinewerk. 
We waren een team; ieder had zijn taak. 
Samen maakten we de krant.

‘Meneer Wolters maakte de beurspagina. 
Mierenwerk. Met een els, een soort priem,  
cijfertjes eruit en erin. Ik ging hem helpen. 
Zo leerde ik opmaken. Met grapjes tegen 
de opmakers en vragen stellen leerde ik 
wat ik altijd had gewild.

‘Ik werd een keer midden in de nacht uit 
bed gehaald. Wolters dood, hartaanval op 
het werk. Ik was de enige die de beurspa
gina kon redden. Het lukte me. Zo werd ik 
opmaker van de beurspagina.’

Wat voor diensten hadden jullie?
‘Vier of vijf per etmaal. Eerst alleen de 

Volkskrant. Dan die Jezuïtische krant, De 
Nieuwe Linie, erbij. Die krant van Gerard 
van den Boomen ja! Na de fusie ook  
Het Parool. Toen ik de beurspagina was 
gaan doen, zeiden de collega’s: ‘Sereno, 
wakker worden. Je moet een ander loon 
vragen. Ga een diploma halen.’ Dus ik 
ga binnen bij de grote chef, directeur Jan 
Grundmeijer. 

‘Hij zegt: ‘Meneer Menegatti wat heeft u 
hier te maken?’ Ik zeg: ‘Ik zoek een huis, 
ik ga trouwen. Ik wil een diploma halen, 
want ik wil typograaf worden. Grundme
ijer: ‘Nou jongen, dan doe je dat toch?’ Hij 
vroeg niet naar m’n slechte Hollands. Zo 
ging dat in 1966. Anna en ik gingen in de 
Nicolaas Witsenstraat wonen.

‘Toen wilde ik met de vaste camera cli
chés te maken. Daarna begon het poly
meer, fotografisch zetten, ter vervanging 

Dertig jaar tussen de loden krantenregels

‘Ieder jaar staan er minder op de foto’

DE DAAD BIJ 
HET WOORD
In deze rubriek spreekt de 
Volksknar met niet-redactio-
nele oud-collega’s. Journalis-
ten hadden nauwelijks oog 
voor de daadkracht die buiten 
de redactie het voortbestaan 
van de krant hielp verzekeren. 
Omgekeerd zagen niet-jour-
nalisten de woordkakkers wel 
als achterkant-van-de-adver-
tentiepagina-vullers. 

Lees verder op pagina 3

sereno menegatti voor zijn eigen meesterwerken.           Foto Jacques de Jong
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Monniken
Kinderen leren nog schrijven op school, maar niet lang meer. 

Thuis schrijven ze allang met hun digitale apparaten die hun 
vingers tot de vlugste in de geschiedenis maken.

Vlug is het schrijven nooit geweest, niet in de in de tijd van de 
ganzenveer en het perkament, niet in de 
tijd van de deftige kantoren met klerken die 
staande achter hun lezenaar akten met de 
kroontjespen vereeuwigden en niet in onze 
tijd die ons de schrijfmachine bracht.

Een versnelling was de boekdrukkunst in 
de vijftiende eeuw. Ik memoreer deze re-
volutie omdat er toen niet alleen veel ver-
anderde, maar ook veel hetzelfde bleef: de 
letters die nu afzonderlijk gegoten konden 
worden, waren dezelfde letters die de monniken in hun scripto-
ria gebruikten. 

De letterontwerpers borduurden voort op letters die in de 
handschriften al furore hadden gemaakt. 

Dat klinkt simpel, maar dat was het niet. Die letters, ontdekte 
de goudsmid Gutenberg, konden in koperen vormpjes – matrij-
zen – ‘gesneden’ worden, maar het duurde nog een flinke poos 
voordat men de juiste loodlegering gevonden had die het gieten 
van de letters mogelijk maakte. Dát is het eigenlijke begin van 

de boekdrukkunst.
We zien een herhaling van dit experimente-

ren en aftasten in deze tijd. Niettemin voltrekt 
de digitale revolutie zich zo onontkoombaar, 
dat je rustig kunt aannemen dat we over tien 
jaar geen massamedia op papier meer heb-
ben. 

En geen kinderen meer die nog met een pen 
op papier kunnen schrijven. 

Het enige wat ons dwarszit, is het verzet van 
degenen die deze vernieuwing niet begrijpen. 

Zeg maar de monniken van deze tijd.

Willem Kuipers                     wiewiewie.nl

van lood. Dan programmeur. Ik heb me, 
tot het einde, altijd meeontwikkeld.’

Anna: ‘Zo heb je je vanuit de kelder op
gewerkt tot de voorpagina van de krant.’

Hoe ben je dan geëindigd?
‘Met een groot feest! Oh, met m’n werk? 

Op het laatst plakten we stroken papier 
volgens de layout van de redactie. Omdat 
ik dat goed kon, deed ik vaak de voorpa
gina’s van de drie Perscombinatiekranten. 
De collega’s waren wel jaloers op ‘die’ 
Italiaan.’ 

Anna: ‘Bewondering én jaloezie vind je 
overal. Deze woonboot hebben we ook 
aan de Volkskrant te danken. Eerst huren, 
toen kopen. We zitten hier nu 48 jaar. Se
reno heeft hem helemaal opgeknapt.’

Sereno: ‘Ik heb nog met collegaopma
ker Jos Schimmer geschilderd. Die was 
beroepskunstenaar, ’s nachts werkte hij 
om overdag te kunnen schilderen.’

Hadden jullie grafici omgang met jour-
nalisten?

‘Langzamerhand herken ik jou vaag. 
Maar met jou, Jacques (hier als fotograaf, 
MS), heb ik vaker gewerkt.’ Jacques: ‘Ik 
heb ooit wel aan steen gestaan als op
maakredacteur. Ook met Radboud Kui-
tenbrouwer.’ Sereno: ‘En Arie Verhoef, 
leeft die nog?’

Voelde jij je meer Volkskrant- dan Pa-
roolman?

‘Altijd. Maar ik vond Het Parool qua 
opmaak, stramien, layout, mooier. Meer 
Mondriaan, compacter. Toen de Volks-
krant lijnen tussen de kolommen wegliet, 
begon ik wat te verdwalen. De Volkskrant 
werd slimmer. Plaats een grote foto, je bent 
vol. Maar het contact met de redactie was 

perfect. Iedereen hield van mij. Ik maakte 
altijd grapjes, was vrolijk. Jan van Capel 
en ik drinken nog steeds een pilsje. Buiten 
het werk was er minder contact. Ik kwam 
wel naar Hesp. De beste schrijver van Ne
derland, verdorie, zat er altijd aan het bier. 
Hij is beroemd. Je moet hem bestuderen 
aan de universiteit… Campert?

‘Nee, we kwamen niet bij elkaar over de 
vloer. Wel bij naaste collega’s, niet bij re
dacteuren. Hoewel, die jongen die in Italië 
heeft gewerkt, Willem Beusekamp, die 
is wel hier geweest. Altijd grapjes. En die 
redacteur uit Israël, die later naar De Te-
legraaf ging. Naam kwijt. Jan van Capel 
was altijd bij ons, verantwoordelijk tot het 
laatste. Er kon altijd wat gebeuren hè. Zei 
hij: Sereno, gaan we gewoon maken hè. 
En als iets fout ging, kreeg hij op z’n sode
mieter, niet ik. Zo was het. Simpel.’

Grafici werden behoorlijk betaald.
‘Ja. Ik was niet hebberig, wilde niet rijk 

worden, was bang van geld. Ik verdiende 

genoeg. Daardoor hoefde Anna niet te 
werken. Kon zij voor de kinderen zorgen. 
Ik was de rijkste man van Nederland. Ik 
had nog wel journalist willen worden, 
maar de taal is toch een struikelblok ge
bleven. Bovendien verdienden wij als gra
fici beter dan journalisten, vooral dankzij 
de wisseldiensten, soms wel 350 procent. 
We hadden betere pensioenen. Vanwege 
verschillende cao’s.’

En nu krijg je de krant niet eens meer.
‘Dat ervaar ik als onrechtvaardig. Ik heb 

er mijn hele leven gewerkt, En nou halen 
ze hem weg voor een paar tientjes.’

Hoe ongezond was dat werken met 
lood?

‘Dat was enorm ongezond. Overal was 
loodstof. Nee, dat onderzochten ze niet in 
die tijd. En dat polymeer ging rechtstreeks 
de Amstel in, je kon toen lozen wat je wil
de. De sterken bleven.’

maurits schmidt

Vervolg van pagina 2

sereno menegatti in het midden tussen collega’s op de zetterij. Links vooraan Theo de 
Wit. Anderen onbekend.       Foto: krantenknipsel van Menegatti

http://www.wiewiewie.nl
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Werken op de plek van Menegatti
sereno menegatti, hoofdpersoon op 
de voorgaande pagina’s, heeft een groot 
deel van zijn leven ‘in het lood’ gewerkt. 
Ter compensatie van het gif dat de zetters 
binnenkregen, verstrekte het bedrijf elke 
dag gratis melk. Bijgaande foto’s van Wim 
ruigrok geven een beeld van het werk 
destijds op de zetterij.

Hiernaast: een batterij zetmachines was 
nodig om de loden regels voor het druk-
proces te produceren. Kopij van de redac-
tie, op de schrijfmachine getypt, moest 
helemaal worden overgezet op de Ludlow 
zetmachine. Elke machine had een eigen 
gloeiend kokende loodpot, die Menegatti 
geregeld moest bijvullen.

Links onder: nog meer lood. Vanaf de op-
gemaakte vorm werd in de vlakstype een 
kartonnen matrijs geperst (tekst normaal 
leesbaar). De matrijs werd in de rondstype 
gebogen en volgegoten met lood (tekst in 
spiegelschrift). De plaat uit de rondstype 
werd op de drukpers gelegd. 

Rechts onder: Sneller en hygiënischer werd 
het werk, toen het fotografisch zetten zijn 
intrede had gedaan. Tekst werd in stroken 
aangeleverd en op vellen geplakt. Op de 
foto geeft chef Nacht Paul Kouwenberg 
aanwijzingen aan een ons onbekende op-
maker.

Rechts: Loden regels, verzameld in kolom-
men, worden in de vorm gezet. Opmaakre-
dacteur radboud Kuitenbrouwer geeft 
aanwijzingen aan opmaker Kees de Hoog 
aan de hand van een ruwe layout. Het lood 
stond in spiegelschrift. De opmaker kon 
het moeiteloos lezen. Radboud Kuitenbrou-
wer las de tekst in spiegelschrift en onder-
steboven.
Aan het eind van zijn carrière had Sereno 
Menegatti bereikt dat hij pagina 1 mocht 
opmaken.

Foto’s WIm rUIGrOK


