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Grote veranderingen op til voor traditionele krantenredactie 

Newsflow in stroomversnelling 

Weer een foto uit de oude doos van Wim Ruigrok. Wanneer  was dit, bij welke 
gelegenheid en wie herken je? 

Vanaf 18 mei zal een hoop veranderen 
op de redactie van de Volkskrant. Aan-
leiding voor die reorganisatie is dat het 
journalistieke ambacht aan het veran-
deren is, journalisten moeten op vele 
fronten tegelijk werken. Er hangt bij 
de redactie wat twijfel over de vraag 
of dat allemaal wel kan met dezelfde 
bezetting.  
Chef Geert-Jan Bogaerts van de In-
ternet-redactie over de plannen. 
 
Vroeger maakten we gewoon een 
krantje, en je had je deadline, meestal 
comfortabel 's avonds laat. Maar zo 
gemakkelijk is het nu niet meer. De 
moderne mens wil continu en altijd op 
de hoogte blijven van het nieuws; en 
als professionele nieuwsorganisatie 
kun je het je eigenlijk niet permitteren 
om niet te voldoen aan die vraag. Con-
creet: als er nieuws is, moet dat 
meteen naar buiten, of in ieder geval: 
zo snel mogelijk.  
 De krant heeft daartoe een paar mid-
delen ter beschikking. Op de eerste 

plaats natuurlijk de website. Maar ook 
de radio (in samenwerking met Ar-
row), mobiele middelen als telefoons, 
en in de nabije toekomst misschien te-
levisie. We willen op al die platforms 
aanwezig zijn. En dat niet alleen: we 
moeten daar dezelfde kwaliteit probe-
ren te brengen als de mensen gewend 
zijn van de Volkskrant classic. 
 Er wordt een centrale nieuwsorgani-
satie gevormd, die tussen 's morgens 
zeven uur  en middernacht permanent 
bemand zal zijn. Die nieuwsorganisa-
tie krijgt tot taak om wat in het jargon 
wordt de newsflow genoemd, te coör-
dineren. De verhalen die in de loop 
van de dag binnenkomen, worden niet 
opgespaard, maar meteen bewerkt en 
geschikt gemaakt voor publicatie op 
de site of om uit te spreken als een ra-
dionieuwsbericht.  
 De verslaggever zelf krijgt nauwelijks 
extra werk. Het enige dat we aan hem 
vragen, is dat hij bij groot nieuws niet 
alleen zijn coördinator belt, maar ook 
een paar minuten uittrekt voor een ge-

sprekje met een bureauredacteur bij de 
centrale nieuwsorganisatie. Die bu-
reauredacteur tikt vervolgens een snel 
stukje, gelardeerd met quotes van de 
verslaggever en informatie uit persbe-
richten en persbureaukopij. Mocht de 
verslaggever daartoe in staat en bereid 
zijn, dan kan hij ook foto's maken 

voor snelle publicatie op de site. 
 Die nieuwsorganisatie is natuurlijk 
vooral voor ons intern van belang. Het 
betekent vooral dat redacteuren Bin-
nenland, Buitenland, Economie en In-
ternet niet meer op eilandjes leven, 
maar hun diensten moeten draaien aan 
de centrale nieuwstafel. Die blijft on-
der leiding staan van een adjunct, 
maar er komt een chef Dag bij.  
 Zijn taken en verantwoordelijkheden 
worden vergelijkbaar met die van de 
chef Nacht nu. De huidige chefs Nacht 
en de nieuwe chef Dag krijgen dezelf-
de functie en draaien in wisseldien-
sten. 
 Buitenstaanders merken twee grote 
veranderingen. Vanaf 18 mei hebben 
we een heel nieuwe site en we bren-
gen een dagelijks update van het 
nieuws, zo rond 16.00 uur, in pdf-
formaat, als extraatje voor onze abon-
nees. 
  
De afgelopen maanden hebben hoofd-
redactie en nauw betrokken redacteu-
ren een ware campagne gevoerd om 
de redactie voor te lichten over al deze 
veranderingen. Mijn stellige indruk is 
(maar ik ben bevooroordeeld) dat het 
enthousiasme en de nieuwsgierigheid 
groter zijn dan de weerstand en de 
angst. Natuurlijk zijn er nog veel on-
beantwoorde vragen; een deel ervan 
kan ook pas beantwoord worden als 
we eenmaal in de praktijk draaien. 

 
Geert-Jan Bogaerts 

Website vernieuwd 
en dagelijkse update  

als extra service 
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Oorlog op de derde verdieping 

 
Foto Wim Ruigrok 

Het oude Volkskrant-gebouw 
aan de Nieuwezijds is volgens 
Jan van Capel ‘verblindend mooi’ 
opgeknapt, zag hij onlangs. Bo-
venop staat  een bord: 
‘Rappange. Kantoorruimte te 
huur: 596 vierkante meter’.  
 
Jan: ‘Wat zou het uniek zijn als de 
complete Volkskrant zou terugverhui-
zen naar dit fantastische kantoor. De 
cafés van vroeger zijn er nog alle-
maal. Ook de vitrines waar vroeger 
de uitslagen van de Tour de France 
werden opgehangen, hangen nog 
aan de gevel.’ Van Capel duikt ver-
volgens in zijn herinneringen, toen 
redacties elkaar regelmatig in de ha-
ren vlogen. ‘Oorlog’. Zijn ooggetui-
genverslag. 
 
 
1. Het strijdperk 
 Het voormalige kantoor van de 
Volkskrant op de Nieuwezijds Voor-
burgwal, hoek St. Lucienssteeg, is 
nog altijd een karakteristiek gebouw. 
In een hoekje achter een rij bomen, 
enorme marmeren trap bij de ingang 
en een mooi torentje er bovenop. Te-
genwoordig zijn er kantoren en wo-
ningen in gevestigd.  
 Beneden, onder de trap, huisde de 
portier. Een streng persoon die in 
zijn vrije tijd bij de vrijwillige politie 
actief was. Een trap hoger was de 
nieuwszaal. Iedereen zo'n beetje bij 
elkaar, met Ad Overeem helemaal in 
het midden als chef  van de redactie.  
 Ergens achter een paar grote schuif-
deuren was het kantoortje van Lüc-
ker. Daar kwam je nooit, zeker niet 
als je, zoals ik, nog een broekie van 
17, 18 jaar was. Je werd er alleen 
maar aangenomen of ontslagen. Op 
de gang was nog een lange trap en 
die leidde naar de derde verdieping. 
Daar waren de afdelingen gehuisvest 
waarvoor beneden geen plaats was. 
De financiële redactie (zes perso-
nen), in het midden de sportredactie 
(ook zes), en bij de ramen de stadsre-
dactie (vier).  
Aangebouwd bij de sportbureaus was 
de plek van tekenaar Jan Bouman. In 
een klein kamertje op de gang zaten 
dan nog de twee enige doctorandus-
sen die de krant destijds rijk was: Jan 
van der Pluijm en Ferd. Rondagh. El-
ders op de verdieping was de tele-

fooncentrale gevestigd met twee 
vrouwen: Fransje Nagel en Hemmie 
Ruhe (later Van Wordragen).  
  Het wonderlijke gebouw omvatte 
voorts nog een verdieping op halve 
hoogte. Daar heerste Henny van 
Vught over de documentatieafdeling 
met onder meer Frans Kerkhoff , 
Theo de Goede en Cor van Staveren. 
Ze hadden gordijntjes voor de ramen. 
 Financiën bestond in de jaren zestig 
uit Jan Damen (chef), Ruud Hore-
man, Harry Rodenburg, Wim de 
Valk en Aad Meij. Ik was jongste be-
diende, voor de scheepsberichten, ar-
chief bijhouden, koffie halen, op de 
telefoon letten. Bij Sport zagen we in 
die tijd Theo Nolens, Jan Verdonck 
(vader van Joep), Joop Voost, Theo 
Koomen, Ben de Graaf, Frans En-
sink. Zij waren zelden allemaal tege-
lijk aanwezig. Op de stadsredactie 
Jan Heinemans, Piet Snoeren, Wil-
lem Klein, Bram Brakel, Victor Leb-
esque, Victor Hafkamp en jongste 
bediende Frans Hupsch. 
  
2. De oorlog 
 Enkele keren per jaar kon het gebeu-
ren dat een van de stadsredacteuren 
de oorlog verklaarde. Meestal rond 
drie uur in de middag. De oorlog 
kwam altijd onverwacht en werd uit-
geroepen in het algemeen. Maar de 
enige tegenstanders die in aanmer-
king kwamen, zaten bij Financiën.  
 Doorgaans vloog als eerste het tele-
foonboek van Amsterdam door de 
lucht. De aanwezige sportlieden en 

Jan Bouman moesten maken dat ze 
wegkwamen, achter een kast of on-
der de bureaus, want de munitie van 
Financiën bestond uit zware, inge-
bonden delen van het verdrag van de 
Kolen- en Staalgemeenschap, jaar-
verslagen van allerlei bedrijven en de 
Losbladige van Keesing. Zeker één 
keer is een complete schrijfmachine 
in de strijd gesneuveld. 
 Bij Financiën waren de beste gooi-
ers Harry Rodenburg en Ruud Hore-
man. Harry beroemde zich er op dat 
hij bij Schoten ooit een heel goede 
honkballer was. Wim de Valk bleef 
het liefst een beetje uit het gewoel. 
Jan Damen voelde zich als oudste en 
hoogste in rang toch wel een beetje 
verantwoordelijk en probeerde, 
meestal tevergeefs, snel de vrede uit 
te roepen.  
 De middelbare jongens, aangemoe-
digd door de tussen de gordijnen loe-
rende documentalisten, bleven echter 
net zo lang spullen heen en weer 
gooien tot ze het zat waren.  
  En ineens was er dan vrede. Ieder-
een kroop weer achter zijn bureau, 
of --ook niet zelden gebeurd— de 
krijgsheren besloten de vrede te gaan 
vieren in een van de vele stamcafés 
in de buurt: Zwartjes, de Koningshut, 
Hoppe. Wij (Frans Hupsch en ik) 
waren nog zeker een uur bezig met 
de munitie weer toonbaar te maken 
en het slagveld op orde te brengen. 
 En de krant van acht pagina's stond 
de dag daarna toch weer vol.  

Jan van Capel 
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