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Memo nr 53 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant                                          

‘Het was een karweitje met emoties’, 
vond Ad Overeem bij de opening van 
de tentoonstelling Adieu Wibaut-
straat in de hal van de krant vrijdag 
19 september. Hij had geholpen bij 
het opdiepen van de namen van de-
genen op Wim Ruigroks foto’s. ‘Er 
kwamen allerlei herinneringen bo-
ven, telkens weer.’ 
 Hij memoreerde in 1933 als 20-jarige 
bij de krant te zijn gekomen. ‘Zo mag 
ik zeggen een béétje meegebouwd te 
hebben aan de grondslag waarop de 
Volkskrant mogelijk werd.’ Hij zei te 
hopen dat ‘ons markante gebouw meer 
is dan onveilig beton met een collectie 
tegeltjes’. Pieter Broertjes meldde in 
zijn voorwoord dat het gebouw is over-
genomen door  woningbouwvereniging 
Het Oosten. Er komen appartementen 
in. De  foto’s van Wim Ruigrok blijven 
hangen totdat de krant verhuist.  
 Foto: Ad Overeem tijdens zijn ope-
ningswoord, met de microfoon geassis-
teerd door Mieke van den Heuvel. 

AFSCHEID VAN DE WIBAUTSTRAAT 

11 oktober 2006 

Progressie: 
Wim Boost en Stoker konden het nog 
alleen af, voor CaMu waren er twee no-
dig. Bij Gorilla zijn ze nu met z’n vijven 
bezig.  Zie ook pagina 2. 

Bijles voor bijklussende knarren 
'En knar, wat voer jij zoal uit?' Ik ant-
woord steevast: 'Ik ben druk met lum-
melen, de kleinkinderen, sporten, lezen, 
boodschappen doen, koken, afwassen, 
stofzuigen, reizen, tuinieren, uitgaan, 
klussen aan huis en huisje, eten en 
doorzakken met vrienden.' 
 Ik kan eraan toevoegen dat ik ook iets 
doe uit naastenliefde voor de journalis-
tieke medemens. Als bestuurslid (sinds 
2000) van de stichting Reprorecht en 
de stichting Nieuwswaarde, organisa-
ties die auteursrechtelijke vergoedingen 
incasseren en doorbetalen aan recht-
hebbenden. 
 Journalisten weten doorgaans wel wat 
de stichting Reprorecht doet. Er is veel 
over Reprorecht geschreven, vooral 
vanaf februari 2003, toen de stichting 
het bedrijfsleven in Nederland rekenin-
gen ging sturen voor het fotokopiëren 
van auteursrechtelijk beschermd werk 
zoals korte gedeelten uit boeken en ar-
tikelen en foto’s uit dagbladen en tijd-
schriften. De teneur van de publicaties 
was vaak nogal negatief. Reprorecht 
werd afgeschilderd als de kopieerpoli-
tie die het toch al armlastige bedrijfsle-
ven een flinke poot wil uitdraaien. 

 Maar Reprorecht is geen maf-
fia. De stichting is in 1985 
door de minister van Justitie 
aangewezen als de instantie die 
de vergoedingen int voor het 
maken van fotokopieёn buiten 
de privé-sfeer. De auteurswet 
staat kopiëren binnen bedrijf of 
beroep toe, mits betaald aan de 
rechthebbenden, zoals uitge-
vers en auteurs. Doordat het 
natuurlijk voor kopieerders on-
doenlijk is individueel elk ko-
pietje af te rekenen met de 
rechthebbenden, wordt collec-
tief geïncasseerd door de stich-
ting Reprorecht. 
 Met de publieke sector --
overheid, onderwijs en biblio-
theken-- doet Reprorecht al vanaf 1985 
zaken. Dat levert jaarlijks zo’n acht 
miljoen euro op. Vanaf 2003 is er een 
wettelijke regeling voor betaling voor 
kopiëren door het bedrijfsleven. Uit on-
derzoek naar het kopieergedrag bleek 
dat  het bedrijfsleven 80 miljoen per 
jaar zou moeten ophoesten (4,5 cent 
per gekopieerde pagina). Grote en klei-
ne ondernemers schrokken zich lam en 

riepen op tot een betalingsboycot, ter-
wijl al een begin was gemaakt met de 
facturering van 600 duizend bedrijven.  

Zie verder pagina 2 
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Jan van Capel: gratis krant ‘de Kannibaal’ 
Onderstaand epistel heeft Jan van Capel 
maandag 2 oktober naar de redactie ge-
stuurd, naar aanleiding van de Gratis Krant. 
Het kwam op het publicatiebord te hangen. 

 
Goede morgen collega's, 
Ik wens jullie heel veel succes met de 
gratis krant die binnenkort zal gaan 
verschijnen. Met name sterkte voor 
Bob Witman die de zaak op poten moet   
zetten. De deskundigen zullen best  
goed hebben uitgerekend dat het nieu-
we blad veel lezers zal trekken en dat 
er wellicht geld mee kan worden ver-
diend. Lezers trekken met een gratis 
krant lijkt me overigens niet zo'n kunst. 
Maar toch, ik zou graag iemand treffen 
die me kan uitleggen dat zo'n gratis 
kwaliteitskrant NIET ten koste gaat van 
de al bestaande dagbladen over het al-
gemeen en die van PCM in het bijzon-
der. En nog meer in het bijzonder van 
de Volkskrant.  

Als je als lezer gratis een goede krant 
in de bus kan krijgen of deze wordt je 
voor niets op straat aangereikt, dan ben 
je toch gek om 300 euro per jaar te 
gaan betalen voor je huidige krant. Ik 
vrees dus dat de nieuwe krant  de ande-
re kranten ernstig zal kannibaliseren. 
Trouwens een goede naam voor de gra-
tis krant: de Kannibaal.  
Ik las en hoorde onlangs dat de nieuwe 
PCM-baas Ton aan de Stegge van me-
ning  is dat de kwaliteitskranten ge-
maakt kunnen worden met de helft van 
het aantal redactieleden. Wellicht komt 
hij binnenkort met het voorstel om  het 
jongste deel van de Volkskrant-redactie 
over te hevelen naar de gratis  krant. 
De oudere helft kan dan de echte krant 
blijven maken.  
Overigens: hij en z'n vroegere Telfort-
maatje Boekhoorn (die Quote-cowboy  
waar Pieter Broertjes zich zondag te-
recht tegen weerde) spreken over mo-
gelijke oplages voor de gratis kranten 
van rond een miljoen. Die moeten dan 
elke dag ook nog gedrukt, vervoerd en 
bezorgd worden! Waar, door wie en 
hoe dan?  
Voorts is duidelijk dat Aan de Stegge 

bezig is PCM goeddeels te ontmante-
len. Distributie-afdeling wordt overge-
daan aan een ander bedrijf (De Tele-
graaf?), de drukkerij staat ook op de 
nominatie om te worden geprivatiseerd 
en ik hoorde dat de vorig jaar aange-
schafte Arrow-jazzradio weer wordt 
verkocht. En van Meulenhoff wil hij 
ook best af als iemand er goed voor be-
taalt. Bovendien wordt de bijl gezet in 
de staf van PCM en ongetwijfeld vallen 
de klappen ook elders in het bedrijf. 
Aan de Stegge vertelde onlangs dat het  
zo prettig is financieel onafhankelijk te 
zijn. Hij mag daar best trots op zijn en 
ook op z'n prachtige, poenige automo-
bielen. Maar ik vrees dat dit gevoel zo-
danig bezit van hem heeft genomen dat 
hij denkt niet alleen financieel onafhan-
kelijk te zijn, maar totaal onafhanke-
lijk. Met andere woorden: dat hij zich 
van niemand iets hoeft aan te trekken. 
Tot slot: nogmaals veel succes met de 
gratis krant en met de echte krant.  
 
En als jullie hulp nodig hebben bij de 
verhuizing, dan zijn er best wat oude 
knarren die willen helpen inpakken. 

Jan van Capel 

Dit is de ploeg Gorilla die de komende tijd de plek linksonder op de één vult. Van links af: Pe-
pijn Zurburg, Herman van Bostelen, Karin van den Brandt, Alex Clay en Richard van der Laken. 
Maandag 2 oktober verscheen hun eerste bijdrage, begeleid door een pagina toelichting op de 
Voorkant. Een serie proeven van hun bekwaamheid is te vinden op www.volkskrant.nl/gorilla. 
De club ontwerpers werd zondag 1 oktober geïntroduceerd in De Rode Hoed, als de  opvolger 
van CaMu.  
Op dezelfde bijeenkomst werd het boekje Tussen de Regels gepresenteerd, een reflectie op de 
verslaggeving in de Volkskrant gedurende de laatste vijf jaar. Deze presentatie werd omlijst 
met een debat van Holland watchers Solange Leibovici, Charles Groenhuijsen en Fouad Laroui. 
Piet Hein Donner kreeg het eerste exemplaar. Arie Elshout en Willem de Bruin het tweede en 
het derde. Zij waren niet de enige prominenten in de Rode Hoed. Onder anderen gezien Harry 
Lockefeer, Agnes Jongerius, Wim van Norden, Philip Alberdinck Thym, Theo Strengers, Thomas 
von der Dunk —  verder veel ouwe knarren en weinig jongeren. 
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Victor Lebesque 
Vervolg van pagina 1 
Uiteindelijk was er overeenstemming 
over betaling van maximaal 15 miljoen 
euro per jaar. Feitelijk bedraagt de in-
casso momenteel 12 miljoen. 
 De door Reprorecht totaal geïnde 20 
miljoen wordt doorbetaald aan uitge-
vers en organisaties die de collectieve 
rechten van auteurs behartigen. Zo’n 
club is de stichting Nieuwswaarde, op-
gericht in 1996 door de NVJ, die niet 
alleen voor (foto-)journalisten repro-
vergoedingen int en verdeelt, maar ook 
leenrechtvergoedingen en thuiskopie-
gelden voor het opnemen van radio- en 
televisieprogramma’s.  
 Nieuwswaarde werkt samen met uitge-
vers aan een betalingsregeling voor het 
overnemen van artikelen en foto’s in 
elektronische knipselkranten. 
 Hoewel al heel wat freelance journalis-
ten via Nieuwswaarde hun auteursrech-
telijke vergoedingen ontvangen, zijn er 
nog velen die Nieuwswaarde niet eens 
kennen of te belazerd zijn zich aan te 
melden. Onlangs, op het feestje van de 
Volkskrant vorige week, vroeg Charles 
Groenhuijsen me: ‘Wat doe je zoal? 
Eh, wat Nieuwsw…???’ 
 Ik heb hem uitgelegd hoe eenvoudig 
het is nog wat extra te vangen naast de 
vijf ton die hij van de NOS ontving. Je 
meldt je aan via www.nieuwswaarde.
nl, je geeft eens per jaar op hoe groot je 
omzet was en je ontvangt zomaar geld.  
Dus, bijklussende knarren: join the 
club. 

Victor Lebesque 


