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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 
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overspoeld geweest door de redactie-archieven 
en de vele vraaggesprekken. Dit betekent dat 
Mooij vooral aandacht schenkt aan het beleid 
rond de Volkskrant. Dat beleid is gestempeld 
door de twee hoofdredacteuren uit die dertig 
jaar: de eerste helft Harry Lockefeer en daarna 
Pieter Broertjes. Mooij geeft mooie 
karakterschetsen van hen en vergelijkt ze ook 
onderling. Beiden waren het tegendeel van hun 
voorganger en markeerden een trendbreuk: 
Lockefeer voor de overgang van een zure, 
activistische krant volgeschreven door 
tegendraadse redacteuren naar een 
onpartijdige kwaliteitskrant en een echte 
werkcultuur zonder drank. In zijn nadagen 
verdween de tegenstelling links−rechts door 
de val van de Muur, waarna de Partij van de 
Arbeid feitelijk geen bondgenoot meer was.  
 
Broertjes was veel meer op de werkvloer te 
vinden en gaf de krant een bredere inhoud en 
lezerskring. Bewust koos hij voor een krant 
waarin verschillende, zelfs tegenstrijdige 
meningen een plek kregen, hoewel veel 
redacteuren en lezers graag een linkse krant 
hadden behouden. De verrechtsing van de 21e 
eeuw heeft in die zin de Volkskrant veel meer 
beïnvloed dan enige andere krant en het 
gevecht met NRC bemoeilijkt. Een ander 
nadeel daarvan was dat men de Volkskrant 
gemakkelijker kon verwijten geen gezicht 
meer te hebben. Commerciële overwegingen 
werden daarbij noodgedwongen zelfs 
doorslaggevender dan kwaliteitsdiscussies. 
Bovendien resulteerde Broertjes' geloof erin 
dat hij voor elk probleem een oplossing kon 
verzinnen, in een zodanige vloedgolf van 
plannetjes dat de anderen die tenslotte maar 
over zich heen lieten stromen. Het 
vernieuwingsgeweld van Broertjes is achteraf 
gezien grotendeels verkeerd ingeschat en te 
breed ingezet, omdat het afleidde van de 
essentie: gewoon een goede en leesbare 
papieren krant uitbrengen. Dat geldt met name 
voor de internetrevolutie, maar ook voor alle 
waanideeën over een Volkskrant-mediamix. 
 
Lockefeer gaf leiding aan het bedrijf in de 
jaren dat er sprake was van een ongekende 
groei, vooral in de papieren advertentiemarkt; 
Broertjes moest vechten tegen de verschuiving 
naar internet, waarbij zijn krant zelfs meer 

terrein verloor dan de concurrenten. De krant 
was als nieuws- en commentaarmedium 
domweg van de troon gestoten. Treffend laat 
Mooij zien dat Broertjes in zijn laatste jaren 
ook te lang had gezeten en geleidelijk meer op 
afstand kwam te staan van het dagelijkse 
perswerk, wat hij nu juist zijn voorganger had 
verweten. 
 
Die karakterschetsen zijn op typische 
Volkskrantmanier tot stand gekomen: het zijn 
genadeloze fileermethoden, waarbij niemand 
wordt gespaard. Directeur van de holding Max 
de Jong was al als patsende geldwolf geschetst 
in een Volkskrantartikel van 1989; de huidige 
staatssecretaris Ben Knapen (eerder 
hoofdredacteur van de NRC) wordt door Mooij 
weggezet als mislukte baas die toch een 
gouden handdruk kreeg. Of wat te denken van 
deze zin over de houdstermaatschappij: 
'PCM-geboefte dat de Volkskrant op een 
verschrikkelijke manier bedonderd had' (p. 
199)? Een prachtige karakterisering, maar een 
schrijfstijl die historici minder gauw 
gebruiken. Maar ook redacteuren krijgen er 
van langs: Michaël Zeeman bijvoorbeeld ligt 
driemaal op de pijnbank, waarbij ook 
onbevestigde roddels worden geciteerd als 
kenschets (p. 118). Ook andere interne 
conflicten, affaires en ontsporingen worden 
opgesomd. Deze masochistische 
geschiedschrijving is ongetwijfeld de uiterste 
consequentie van Broertjes’ streven naar 
volledige openheid en het toegeven van 
fouten: 'Ook dit boek past in die traditie' (p. 
190). Maar menig betrokkene zal zich nog 
eens achter zijn oor krabben. Het voordeel is 
wel dat nu vrijwel alle vuile was in één keer 
buiten is gehangen, zodat het onwaarschijnlijk 
is dat er later nog eens lijken uit de kast vallen. 
Bovendien waakt Mooij er wel voor dat zij het 
journalistieke basisprincipe van hoor en 
wederhoor toepast, waarmee zij zelfs 
Lockefeer rehabiliteert in zijn rol bij een 
mislukt fusieplan van '89. Ook de weinig 
verheffende avonturen rond fusies en 
overnamen van Nederlandse kranten zijn goed 
belicht, waarbij het hedgefund Apax terecht als 
dieptepunt is aangemerkt. Mooij geeft feilloos 
aan dat de Volkskrant vaak helemaal niet het 
vernieuwende dagblad was dat vooral 
Broertjes zich als doel had gesteld: veel vaker 
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werden de wezenlijke veranderingen pas na 
grote aarzeling gevolgd, zoals een eigen 
website en het compacte formaat. 
 
Als Annet Mooij de essentie van deze periode 
goed weergeeft en die ook nog eens inpast in 
de bredere mediageschiedenis, valt er dan 
eigenlijk verder nog wel iets op dit boek aan te 
merken? Qua stijl weinig, al vind je soms een 
mededeling die al eerder is gedaan zonder 
terugverwijzing. Het meest storend vind ik 
daarbij de herhaalde karakterisering van het  
'hard en onaangenaam' (p. 56) klimaat op de 
redactie tijdens Lockefeer; toen ik op bladzijde  
120 was werd deze grammofoon zelfs 
langzamerhand drammerig. Andere 
herhalingen zijn de verdwijning van de chef 
nacht en vier illustraties van de verrechtsing 
van redacteuren, zoals de overstap van 
medewerkers van Elsevier en NRC. Ook viel 
me op dat Lockefeer en Broertjes niet of 

nauwelijks zelf aan het woord komen; 
Lockefeer is inmiddels overleden, maar beide 
heren hebben toch genoeg opgeschreven en 
vraaggesprekken gegeven.  
 
Pershistorici en krantenverzamelaars zullen 
misschien opmerken dat de auteur meer had 
kunnen schrijven over de dagelijkse praktijk of 
over de inhoud. Daarmee was het boek alleen 
maar dikker geworden en die details hadden 
afgeleid van de hoofdzaak. Mooij geeft daar 
zelf al een goede aanzet toe als zij signaleert 
dat alle intern getouwtrek en ruzies over de 
koers en invulling van de krant de meeste 
lezers zullen zijn ontgaan. Zij kregen elke dag 
een mooie krant in de bus, waarin geregeld 
primeurs stonden en vernieuwingen 
(uiteindelijk) ook hier hun beslag kregen. Dat 
wordt mooi geïllustreerd met de titel Dag in 
dag uit, overigens genoemd naar een populaire 
rubriek in de krant.

________________________________________________________________________________ 
 
Meer handgeschreven kranten 
 
Naar aanleiding van het leuke artikel van 
Gerard Raven over The Islander (in de vorige 
de vorige uitgave van Au Courant (pag. 5−9) 
attendeer ik op nog enkele andere hand- 
geschreven kranten. 
 
Borneo's Nieuwsblad 1830 wordt vermeld in 
Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. 
Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse 
dagbladpers over de jaren 1744−1905 pag. 
57−61 (met afbeelding). 
 

 
De Utrechtsche Courant verscheen eind april / 
begin mei 1945 in handschrift gedrukt; ik heb 
een aantal exemplaren. 
 
Voorts ken ik enkele zeldzame illegale bladen 
in handschrift gestencild: Pravda (= Waarheid, 
in het Russisch) en Elva (= Bliksem, in het 
Georgisch) zijn in 1945 door de ondergrondse 
van Kennemerland verspreid voor de achter- 
gebleven Wit-Russische en Georgische hulp- 
troepen van de Duitsers (info en afbeeldingen 
in Lydia Winkel, De ondergrondse pers 
1940−1945). 
                                                         René Vos

_______________________________________________________________________________ 
 
Boeken van Termorshuizen met reductie 
 
Naar aanleiding van de recensie van zijn boek 
Realisten en reactionairen. Een geschiedenis 
van de Indisch-Nederlandse pers 1905−1942 
in de vorige uitgave van Au Courant (pag. 
14−15) meldt Gerard Termorshuizen dat hij 
leden van de VKTV dit boek voor een 
vriendenprijs van € 35,00 kan bieden. 

 
 
 
 
Gerard heeft ook nog een paar exemplaren van 
Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis 
van de Indisch-Nederlandse dagbladpers over 
de jaren 1744−1905, dat al lang niet meer op 
de markt is. Tel. 0252-223016 (’s avonds) of 
e-mail gtermors@kitlv.nl en 
g.termorshuizen@yahoo.com 
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