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‘IS UW VADER lid van de KAB?’,
was de eerste en ook enige vraag die
hoofdredacteur Joop Lücker stelde

toen ik me in september 1960 als 17-jarige
in zĳn kamer op de Nieuwezĳds Voor-
burgwal meldde om te solliciteren als me-
dewerker bĳ de afdeling Documentatie
van de Volkskrant. Nadat ik hem vertelde
dat mĳn vader op het dorp penningmeester

was van St. Deusdedit, de landarbeidersaf-
deling van de bond, en dat mĳn broers en
ik elke maand de dubbeltjes en kwartjes
contributie bĳ de leden ophaalden, keek hĳ
me met die grote brillenogen aan en zei:
‘Dan gaat u naar Financiën.’
Hĳ riep hoofd Documentatie Henny van
Vught binnen met de opdracht om ‘deze
mĳnheer’ af te leveren bĳ chef Financiën

Jan Damen: ‘Hĳ wordt daar jongste be-
diende.’
Ik begon er op 1 oktober 1960, exact 49

jaar na de dag waarop de krant voor het
eerst als dagblad verscheen. En op 1 okto-
ber 2021 is officieel het 100-jarig jubi-
leum. Ik heb dus bĳ min of meer vol ver-
stand zestig van de honderd jaar van de
krant meegemaakt.

Vermoedelĳk hebben vele oudere colle-
ga’s dergelĳke persoonlĳke ervaringen.
Zĳ zullen tevergeefs naar dit soort mini-
gebeurtenissen zoeken in De eeuw van de
Volkskrant, samengesteld door Hans
Wansink (tekst) en Theo Audenaerd

5 januari verschĳnt het
boek De eeuw van de
Volkskrant, samengesteld
door Hans Wansink (tekst)
en Theo Audenaerd
(beeld). Met zevenmĳls-
laarzen door de geschie-
denis vanaf 1921. Jan van
Capel beschrĳft de inhoud
enWim Ruigrok (pagina 4)
dook in zĳn fotoarchief.
Het boek wordt later in de
maand gepresenteerd in
De Balie te Amsterdam.
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(beeld). Het boek haast zich met ze-
venmĳlslaarzen door de (wereld)geschie-
denis van 1921 tot heden. Historische, in-
teressante en rampzalige gebeurtenissen
tĳdens deze honderd jaar komen in het
boek tot leven aan de hand van (delen
van) authentieke verhalen en foto’s zoals
ze destĳds in de krant hebben gestaan.
In eerste instantie werden rond driehon-

derd nieuwsitems geselecteerd. Daar ble-
ven er 63 van over die voldoende kenmer-
kend, origineel en interessant werden be-
vonden om in het boek op te nemen. Er
moesten dus moeilĳke keuzes worden ge-
maakt. Het is onontkoombaar dat bepaal-
de gebeurtenissen ontbreken evenals na-
men van collega’s die bĳ de krant een be-
langrĳke rol hebben gespeeld.

Over de geschiedenis van de krant zĳn
in de loop der jaren diverse boekwerken
verschenen. De emancipatie van een dag-
blad van Joan Hemels, De metamorfose
van een dagblad door Frank van Vree,
Krantebeest vanMartin Sommer en Dag
in dag uit van Annet Mooĳ. Wie ze heeft
gelezen zal in De eeuw van de Volkskrant
weinig nieuws aantreffen. Maar het boek
is vooral ook dankzĳ het grote aantal fo-
to’s en andere illustraties (de helft van de
208 pagina’s is met beeld gevuld) aange-
naam om te lezen en door te bladeren.

Het boek voert vanaf het hoofdartikel
van toenmalig hoofdredacteur Jan Ves-
ters in het eerste nummer op 1 oktober
1921 met als titel ‘Natuurlĳk een Room-
sche krant’, via onder meer de ook door
de Volkskrant onderschatte opmars van
Hitler in de jaren dertig, het begin en het
einde van de Tweede Wereldoorlog, de
viervoudige triomf van Fanny Blankers-
Koen in Londen, de Watersnoodramp in
1953, de Molukse gĳzelingen, de nieuwe
fatale ziekte aids, de kroning van Beatrix,
de Bĳlmerramp, de geboorte van de Paar-
se politiek, de aanslag op de Twin To-

wers, het roemruchte
interview met en de
moord op Pim Fortuyn,
de verkiezing van Oba-
ma tot president van de
VS, het overlĳden van
Johan Cruĳff, Trump,
de uitbraak van het co-
rona-virus in Wuhan tot
de protesten van Black
Lives Matter. Dan zĳn
we beland in mei 2020.
Zes columnisten ver-
zorgen persoonlĳke in-
termezzo’s, rustpunten
tussen het grote nieuws.

Sylvia Witteman
schrĳft over columnis-
ten in de jaren zestig.
Simon Carmiggelt van
Het Parool was bĳ haar
thuis de favoriet. God-
fried Bomans die op za-
terdag twee kolommen
van de voorpagina van
de Volkskrant mocht
vullen, vonden haar ou-
ders ‘veel te rooms en
fout’. Als kind begreep
ze dat niet, ze waren immers zelf ook
rooms. Ze moet dat volledig uit de overle-
vering weten, want toen Bomans in 1969
bĳ de krant stopte, was Sylvia als ik goed
reken 4 of 5 jaar. Als opgroeiende tiener
genoot ze wel met volle teugen van Cri
Stellweg, die onder het pseudoniem Saar-
tje Burgerhart over huiselĳke zaken
schreef. Dat heeft haar duidelĳk geïnspi-
reerd, ze doet het zelf al jaren met veel
succes.

Peter de Waard laat een voorbeeld zien
van zĳn schier onbegrensde veelzĳdig-
heid. Hĳ kĳkt terug op de manier waarop
in de krant werd bericht over het Europese
songfestival door de jaren heen. Aan de

eerste aflevering in 1956 werd geen letter
besteed. In de jaren daarna ging het met
zichtbare tegenzin, ‘allemaal commerciële
deuntjes’. Sinds 2010 is er geen houden
meer aan. Onder aanvoering van de van
Hilversum afkomstige Chris Buur wor-
den elk jaar pagina’s volgeschreven over
het festival. ‘Henk Huurdeman zal zich
hebben omgedraaid in zĳn graf en gefluis-
terd hebben: Het gaat om de eer van het
land.’

Bert Wagendorp vertelt dat er in zĳn
jeugd geen sprake kon zĳn dat thuis
Trouw zou worden ingewisseld voor de
Volkskrant: ‘Een fatsoenlĳke protestant
kon zich niet vertonen met een paapse
krant.’ Tegenwoordig is het Volkskrant-
publiek volgens hem heel divers. ‘Soms
vragen lezers zich wel af of hun liefde die
zĳ voor hun krant voelen wel in gelĳke
mate wordt beantwoord.’

Sheila Sitalsing schrĳft met bewonde-
ring over de vondst om op de plek waar in
vroeger jaren de geestige prentjes van
Wim Boost stonden, een dagelĳkse mini-
column te plaatsen. Eerst Stoker (pseudo-
niem van Hugo Brandt Corstius) en in
de jaren negentig de volgens haar met af-
stand briljantste greep om het duo Remco
Campert en Jan Mulder afwisselend on-
der de naam CaMu hun gang te laten
gaan. Camu was volgens haar ‘alles waar
de Volkskrant voor staat, of voor wil
staan, of voor probeert te staan, of voor
zou moeten willen staan: progressief,
kritisch, geestig, vrolĳk, nieuwsgierig, �
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Op 2 oktober 1919 verscheen de Volkskrant voor het eerst als weekblad, clubblad van
de vakbond. Twee jaar later verscheen de krant dagelĳks.

Uit De eeuw van de Volkskrant:11 september 2001, de aanslag
op de Twin Towers te New York.
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spotzuchtig, zoekend, niet-alwetend,
wars van pedanterie en prekerigheid,
soms kolderiek en volstrekt origineel.’
De fotoredactie komt er behalve door
het grote aantal illustraties in het boek
goed vanaf in de bĳdrage van Hans
Aarsman. Hĳ maakte in 1982 zĳn eerste
foto voor de krant en heeft alle gewezen
en huidige fotoredacteuren en fotografen
meegemaakt. Hĳ noemt in zĳn stuk de
meesten bĳ naam en vertelt dat nadat chef
Piet van der Vliet met pensioen was ge-
gaan, de nieuwe lichting zich jaarlĳks te-
rugtrok in een huisje in Friesland om te

bespreken hoe het verder moest met de
journalistieke fotografie. Volgens hem is
een schrĳvend journalist nog altĳd bezig
met een verhaal en hĳ meldt zich vervol-
gens bĳ de fotoredactie voor een plaatje.
‘De foto blĳft dus dienstbaar aan het ver-
haal.’

De bĳdrage vanMartin Sommer lĳkt
op voorhand het meest pikant: hĳ schrĳft
over de bazen. Het is echter niet het ver-
gelĳkend warenonderzoek waarop je zou
kunnen hopen en evenmin een ranglĳst

met rapportcĳfers. De ze-
ven hoofdredacteuren wor-
den geplaatst in de tĳd
waarin ze hun rol speelden.
Onder Jan Vesters was
verheffing van het katholie-
ke volksdeel het ultieme
doel. Redelĳk overzichte-
lĳk. Na de oorlog werd
‘krantebeest’ Joop Lücker
als journalistiek vakman
aangetrokken. Hĳ bouwde
met allure aan een krant die
nog altĳd ‘onder de veilige
vleugels van kerk en KVP’
zat.
Jan van der Pluĳm was
de eerste hoofdredacteur
die een krant moest maken
‘zonder katholieke ster aan
de hemel, zonder scherp af-
gesteld prisma’. Sommer:
‘Van der Pluĳm wrong zich
in bochten om te bezweren
dat er verder niets verande-
ren zou: de Volkskrant
bleef dezelfde krant voor
dezelfde katholieke lezers.’
Maar onder zĳn bewind
werd de krant - of hĳ het
wilde of niet - in ĳltempo
progressief en steeds link-
ser. Volgens velen niet eens links genoeg.
Bĳ zĳn opvolger Harry Lockefeer was
professionalisering het toverwoord ge-
worden. Net als bĳ de PvdA werden de
linkse veren afgeschud. De krant werd de
spiegel van de paarse landelĳke politiek.
En de tĳd zat mee. De oplagen stegen
enorm, evenals de omvang van de zater-

dagkranten.
Onder Pieter Broertjes,
nog steeds aldus Sommer,
kreeg de krant de depoli-
tisering als een boeme-
rang in het gezicht. ‘Met
de opkomst en vooral na
de moord op Pim Fortuyn
moest de redactie tot de
eigen ontzetting vaststel-
len dat ze geen idee had
wie de mensen waren die
zichzelf als achtergesteld
en ontrecht betitelden.’
Hĳ noemt het een ‘schra-
le troost dat de concurre-
rende kranten, Trouw, Het
Parool en NRC Handels-
blad het nauwelĳks beter
deden’.
Philippe Remarque
‘was minder evenwichts-
kunstenaar van stromin-
gen en opvattingen dan
zĳn voorgangers. Hĳ wil-
de een open, nieuwsgieri-
ge en vrolĳke krant ma-
ken. Voor links engage-

ment was minder plaats. Het oordeel over
feiten werd meer en meer uitbesteed aan
mensen die er verstand van hadden: we-
tenschappers, ambtenaren en rechterlĳke
macht.’
Zo staat volgens Sommer de krant er-
voor aan het begin van het regime van de
zevende hoofdredacteur Pieter Klok.

dat we dat echt achter ons hadden
gelaten.’
Pieter Klok vat in een voorwoord de ge-
schiedenis zo samen: ‘De Volkskrant is in
de afgelopen eeuw vaak van gedaante ve-
randerd. Begonnen als dagblad voor de
katholieke arbeider werd het in de jaren
zestig het lĳfblad van progressief Neder-
land, om vanaf de jaren negentig te trans-
formeren naar een krant waar iedereen
zich thuis moet kunnen voelen. Een krant
met een scherp verstand, een groot hart en
een goed gevoel voor humor. Bĳ al die
veranderingen was er een constante: geen
krant heeft de tĳdgeest zo goed gevat, in
woord en beeld. Althans, dat mogen we
graag over ons zelf beweren.’
Waarvan akte.

Jan van Capel

De eeuw van de Volkskrant, door
Hans Wansink en Theo Audenaerd,
uitgeverij Wbooks,
ISBN 978 94 625 84 075. Prijs €29,95
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Uit De eeuw van de Volkskrant: Donald Trump in Engeland
uitgeroepen tot Celebrity Guy, 2 november 2016.

‘Een krant met een
scherp verstand,
een groot hart en
een goed gevoel
voor humor’

https://www.wbooks.com



