
 
Memo nr 32 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant        30 november2005 
 

Beheerders op universiteit loven Riet Lina voor perfect onderhoud 

Archief van hoofdredactie 

 
…elk gesprek genotuleerd… 

goudmijn voor onderzoek 
Wie iets wil weten over het reilen en 
zeilen van (oud)-redacteuren bij de 
Volkskrant, kan sinds enkele jaren 
terecht op het Katholiek Documenta-
tiecentrum van de Universiteit Nij-
megen. De hele redactionele papier-
winkel vanaf de Tweede Wereldoor-
log tot in de vroege jaren tachtig ligt 
er opgeslagen. 

 Volgens de be-
heerders zijn er 
nog heel wat 
onderwerpen te 
bedenken waar-
voor dit archief 
onmisbaar is: 
voor een biogra-
fie van Godfried 

Bomans bijvoorbeeld, of van Jan Mer-
tens of Jan van der Pluijm, voor een 
studie over de ontzuiling van de vakbe-
weging en de media, of over de profes-
sionalisering van de journalistiek, of het 
ontstaan van marktgericht management 
in de dagbladsector. 
 Het documentatiecentrum is dolblij met 
het archief, ook gezien de unieke stuk-
ken die het bevat, zoals brieven van 
L.J.Rogier, C.P.M.Romme , Godfried 
Bomans en andere katholieke coryfeeën 
die in de loop der jaren aan de krant 
hebben meegewerkt. 
 

Drie boeken  
 Er zijn intussen drie boeken verschenen 
over de geschiedenis van de Volkskrant:  
- Joan Hemels, De emancipatie van een 
dagblad. Geschiedenis van de Volks-
krant, Baarn 1981;  
- Martin Sommer, Krantebeest. J.M. 
Lücker. Triomf en tragiek van een cou-
rantier, Amsterdam 1993  
- Frank van Vree, De metamorfose van 
een dagblad. Een journalistieke ge-
schiedenis van de Volkskrant, Amster-
dam 1996. 
 Na de publicatie van het laatstgenoem-
de boek besloten de hoofdredactie van 
de Volkskrant en de leiding van de Pers-
combinatie het archief onder professio-

neel beheer te stellen en daarmee toe-
gankelijk te maken voor onderzoekers. 
 Het hoofdredactionele deel vormt het 
grootste bestand; het is opgebouwd uit 
een ‘werkarchief’ en een persoonsar-
chief. In het werkarchief bevinden zich 
correspondenties van de hoofdredacteu-
ren Joop Lücker (1945-1964) en Jan 
van der Pluijm (1964-1982), dossiers 
van deelredacties, meerjarenplannen, 
redactionele dagrapporten, stukken van 
de katholieke dagbladpers, Katholieke 
Arbeiders Beweging en NKV, het Ge-
nootschap van Hoofdredacteuren en 
vele andere overwegend katholieke 
organisaties. 
 

Persoonsarchief 
 Een bijzonder onderdeel vormt het 
persoonsarchief van oud-medewerkers 
en oud-redacteuren. Dit materiaal was 
tot de overdracht uitsluitend voor de 
hoofdredacteur toegankelijk. De map-
pen (enkele honderden) bevatten versla-
gen van gesprekken, dienststaten, maar 
ook briefwisselingen. 
 Volgens de beheerders verkeert  de 
collectie in relatief goede staat. Dat is 
onder andere te danken aan Riet Lina 
die eind jaren zestig als secretaresse 
onder Van der Pluijm begon, en tot haar 

vut twee troonswisselingen doorstond. 
Voor haar tijd had vooral Carry Kar-
vink de zorg voor het archief.  
 Het documentatiecentrum toont zich 
ook dankbaar voor de sterke neiging 
van Van der Pluijm alles vast te leggen. 
Elke vorm van overleg placht hij vrij 
precies te laten notuleren. Zo bevinden 
zich in dit archief honderden, zo niet 
duizenden korte verslagen van gesprek-

ken met redacteuren, medewerkers en 
andere personen.  
 Bij de krant is niet alleen het lopende 
archief van de hoofdredactie achterge-
bleven, maar ook liggen er –uiteraard— 
nog de enorme werkbestanden van de 
afdeling Documentatie en de fotoredac-
tie.  
 Datzelfde geldt voor een verzameling 
parafernalia: films, dia's, foto’s, protest-
tekeningen van politiek tekenaar Op-
land, met reclame bedrukte speelgoed-
autootjes, asbakken, affiches, vlaggetjes 
enzovoort. 
 

Meer onderzoek 
 Hoewel er over de Volkskrant inmid-
dels drie monografieën en een aantal 
artikelen zijn geschreven, zit er volgens 
de beheerders in het archief nog heel 
wat materiaal voor verder onderzoek. Er 
valt te denken aan onderwerpen als de 
(belangrijke) rol van geestelijken in de 
media, de ontwikkeling van de culturele 
journalistiek, of aspecten van de buiten-
landse berichtgeving. 

 
Uniek materiaal 
van coryfeeën 
beschikbaar 

 
Bron: Katholiek Documentatie Centrum van 
de universiteit Nijmegen  
www.kdc.kun.nl/erasmusplein/1-
1998/volkskrant.html
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Jan Bank en Sint Nicolaas 
Amsterdam heeft het mede aan Jan Bank te danken dat Sint 
Nicolaas zich daar elk jaar kan omringen met de fraaiste en 
kunstzinnigste praalwagens. In 1997 was hij lid van het co-
mité van aanbeveling dat zich sterk maakte voor een artis-
tieke impuls van de Intocht. 
 Hij schreef als historicus in zijn aanbevelingsbrief aan het 
Initiatief Comité Amsterdam: 
 ‘Sint Nicolaas is in Amsterdam vanouds bekend als de patroon 
van de zeevarenden en als kindervriend. Er is een kerk en een 
feestelijke avond naar hem genoemd. Om deze reden verdient 
zijn binnenkomst een bijzonder cachet. Gezien de kunstzinnige 
roep van Amsterdam is het bovendien aanbevelenswaardig om 
de praalwagens in zijn stoet op een moderne, artistieke wijze op 
te tuigen. Daarvoor hebben mevrouw Edith Cahn en andere 
kunstenaars zich gekwalificeerd.’ 
 Het aandringen van de club (met onder anderen Wim Crouwel, 
Nel Draijer, Geert Mak, Nicolaas Matsier, Jan Mulder, Jeanne 
Roos, Felix Rottenberg, en Bernard Zweers) had resultaat. In 
2000 reed als eerste het Snoepkanon van kunstenaar Peter Zeg-
veld door de straten van Amsterdam. Vijf andere wagens waren 
van Linda van Boven, Mitsy Groenendijk, Hans van den Ban, 
Arthur Kempenaar en Alexander Schabracq. 
 Het Snoepkanon schoot zakjes chips en confetti af. ‘Een  mees-
terlijke entree van de Sinterklaasstoet’ vonden de organisatoren.  
 

 

Gerard van den Boomen komt met nieuwe bundel van haiku-verzen: Solo 
Eind deze week komt een nieuw bun-
deltje uit met haiku’s van Gerard van 
den Boomen, korte Japanse verzen van 
drie regels, zonder rijm. ‘Simpele maar 
toch alomvattende natuurpoëzie’, 
schrijft hij zelf. De bundel heet Solo; de 

vorige maakte hij samen met Mélanie 
Cuypers, de vrouw van Hans Beynon.  
In Solo zit een hoop eenzaamheid, 
meldt Gerard van den B. ‘Eenzaam 
word je geboren, eenzaam sterf je en 
daar tussenin ben je ook nogal eens 

alleen. Toch zoeken we anderen op: 
geliefden, magen en vrienden. Dat doe 
ik nu ook.’   
Schoonzus Anne-Marie Willems maak-
te de  tekeningen, de uitgever heet Hans 
Luyten. 

 

Jos Sterk, levensgenieter eerste klas 

 
 
 

 

Als er iemand was die uitkeek naar zijn pensioen, was het 
wel Jos Sterk. Een levensgenieter eerste klas, met allerlei 
plannen voor de toekomst. Daar hoorde 
bijvoorbeeld een voettocht bij naar 
Santiago de Compostella. En hij wilde 
terugverhuizen naar ‘s-Hertogenbosch. 
Maar het kwam er niet van. Hij was 
nog maar enkele maanden met vut, 
toen zijn hart hield ermee ophield. 
 Wim Ph. : ‘Hij was trots op zijn be-
noeming tot adjunct-hoofdredac-teur. 
Probleem was echter dat hij door Jan 
van der Pluijm altijd werd opgezadeld 
met klussen – Pluijm wilde er zelf 
vanaf – waar geen eer aan te behalen 
was. Hij moest zich bijvoorbeeld be-
moeien met de redactionele administra-
tie, maar dat was niet zijn sterkste kant. 
Ook kreeg hij opdracht onze declara-
ties in de gaten te houden. Erwin 

Horwitz kwam voor hem wat dat betreft als een geschenk uit 
de hemel.’ 

 Jan van C.: ‘Volgens mij werkte hij 
eerst bij Buitenland. Ik weet dat hij 
bijzonder trots was op een reis die hij 
voor de krant maakte naar Nieuw-
Guinea,  in tropenuitrusting met tro-
penhelm, tussen de papoea’s.  
 ‘Als chef Nacht was hij nogal ner-
veus. Als er iemand na zes uur op  de 
redactie kwam, was vaak het eerste 
wat hij riep: IK HEB GEEN OPE-
NING. Hij kon in ongunstige situaties 
de hele avond blijven roepen om een 
opening.  
 ‘Maar na afloop was hij de gezellig-
heid zelve. Hij was volgens mij de 
eerste chef  Nacht die op vrijdag-
avond met de complete ploeg naar het 
café vertrok. Prachtig!’ 
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