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Voorpagina Het Parool op 20 oktober heet van de naald                                                Paul Klein 
 
De gemoederen over de Arabische ontwikkelingen blijven ons bezighouden, en voor u als lid van de 
VKTV niet alleen in algemeen politieke zin. Het aprilnummer van deze jaargang besteedde al aan- 
dacht aan de manier waarop de Arabische pers het vertrek van Mubarak versloeg. We konden toen 
niet vermoeden dat een volgend vertrek van een Arabisch staatshoofd een wel zeer bijzondere uit- 
gaven van onze eigen Nederlandse middagkrant Het Parool zou teweeg brengen. De verblijfplaats 
van de Libische leider Kadhafi is enkele maanden lang onbekend gebleven. De politieke hervor- 
mingen in Libië sleepten zich voort zonder dat er hier na al die tijd iets bijzonders te melden viel. Zo 
publiceerde de middagkrant NRC-HANDELSBLAD op donderdag 20 oktober 2011 geen enkel 
artikel over de toestand in Tripoli of in Sirte: de twee woorden ‘Libië’ en ‘Kadhafi’ kwamen op 20 
oktober in het geheel niet voor in de 56 pagina’s tellende NRC van die dag. Hoe anders was dat bij 
onze andere middagkrant, Het Parool.
 

         
Het bericht dat de stad Sirte na 7 weken strijd in handen was gevallen van de opstandelingen, kwam 
als een grote verrassing binnen bij de persbureaus. Dat wapenfeit kon Het Parool nog juist melden in 
zijn middageditie, die de eerste van drie edities bleek te worden. De ontwikkelingen gingen snel want 
“aan het begin van de middag”, zo meldde Het Parool in zijn tweede editie, was er een onbevestigd 
bericht dat Kadhafi gevangen was genomen. De berichten over zijn lot (“gevangen genomen en 
mogelijk dood”) waren “even na twee uur” onbevestigd en soms tegenstrijdig, aldus Het Parool in 
zijn derde editie van diezelfde donderdagmiddag. 
Jaren geleden was het nog gebruikelijk dat Het Parool dagelijks twee edities publiceerde: de eerste 
editie voor de losse verkoop en voor abonnees buiten Amsterdam, en een uur later een nieuw 
opgemaakte editie voor de abonnees in Amsterdam. Dat twee-editiesysteem is afschaft, vermoedelijk 
als een bezuinigingsmaatregel maar tevens omdat het doorgaans snellere digitale nieuws zo veel 
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belangrijker is geworden. Hoewel . . .  de webeditie van Het Parool heeft die hele donderdag alleen de 
eerste van de drie edities laten zien. De journalisten waren dus meer op hun qui vive dan de collega’s 
van de interne communicatie. Het was hoofdredacteur Barbara van Beukering deze dag waard om de 
persen van Het Parool tussentijds te stoppen, en zelfs nog een tweede keer. 
Op zich is het al een bijzonderheid dat Nederland twee middagkranten kent, nu bijna overal de 
dagbladen in de vroege ochtend verschijnen. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er, behalve aan de 
overkant van de Atlantische Oceaan, nagenoeg geen dagbladen in de wereld zullen zijn verschenen 
die, net als Het Parool, al op 20 oktober de val van Kadhafi konden melden. 
________________________________________________________________________________ 
 
Boekrecensie Dag in dag uit 
                                                    Gerard Raven 
 
Annet Mooij, Dag in dag uit: een 
journalistieke geschiedenis van de Volkskrant 
vanaf 1980 (Amsterdam: De Bezige Bij 2011), 
isbn 978 90 234 6523 2, 235 pp, €19,90 
 
Dit jaar bestaat de Volkskrant 90 jaar, een 
prima aanleiding dus om een historische 
terugblik te laten schrijven. De Volkskrant 
heeft een opmerkelijke voortrekkersrol 
gespeeld, want in drie boeken is de gehele 
geschiedenis nu gedekt. In 1981 schreef ons lid 
Joan Hemels al over de rooms-katholieke 
begintijd; in 1996 vulde Frank van Vree dit aan 
met de jaren 1945−1980, waarin de krant 
geleidelijk opschoof naar een linkse signatuur. 
Wat overbleef waren de laatste dertig jaar, 
waarvan de meeste historici zullen zeggen dat 
ze nog te dicht bij zijn om te beschrijven. Dat 
realiseerde hoofdredacteur Pieter Broertjes 
zich ook, zodat hij de opdracht niet aan een 
pershistoricus gaf, maar aan een onderzoeker 
die ervaring had met recent werk. Die kreeg 
daarbij de vrije hand van hem.  
 
Annet Mooij studeerde psychologie en 
promoveerde op Geslachtsziekten en 
besmettingsangst: een historisch- 
sociologische studie, 1850−1990 
(Amsterdam, 1993). Daarmee bewees zij 
meteen niet bang te zijn om een 
langetermijnonderzoek door te trekken naar 
het heden. Sindsdien verdient zij de kost met 
historische opdrachten, eerst in de medische 
hoek en recentelijk ook over de doorwerking 
van de Tweede Wereldoorlog. Ze schrijft 
daarbij zo vlot als een journalist: haar boeken 
lezen als een trein en daarmee was zij geknipt 
voor de nieuwe uitdaging. Opvallend daarbij is 
dat zij nooit eerder een mediaboek had 

geschreven. Dat gaf haar wel de afstand die 
nodig is om een boek over de recente 
Volkskrantgeschiedenis te schrijven. Zij is de 
eerste om te bevestigen dat dit zijn 
beperkingen heeft, vooral over de laatste jaren: 
'gebrek aan historische afstand' (p. 321). Later 
kan nog worden genuanceerd, als bekend is 
hoe de media-ontwikkelingen verder zijn 
gegaan. 
 

 
 
In twee weekeinden lees je dit boek 
gemakkelijk door zonder het idee te hebben te 
zijn vermoeid met overbodige of 
perstechnische details. En als die er wel zijn, 
worden ze goed toegelicht. Dat is een 
verdienste, want de auteur is ongetwijfeld 


