
Meestal gaat het er niet erg rustig aan toe op de redactie van een krant. (© Aimée de Jongh)
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> Doen!> Interview

Een krant maken is een hele klus. Daar komen heel veel mensen bij te pas. En die 
moeten allemaal hard werken. Want een krant maken is een race tegen de tijd. Elke 
dag opnieuw. Wanneer de krant in je bus valt, wordt er al aan de volgende gewerkt. 

Elke ochtend vergaderen hoofdredactie en 
chefs. Zij bespreken de krant: wat was er 
goed en wat kon beter? Welk nieuws had 
erin moeten staan, maar staat er niet in? 
En hoe komt dat? Ook het nieuws van de 
voorbije nacht en de nieuwe dag wordt over-
lopen. De reporters en fotografen krijgen 
nieuwe opdrachten en gaan aan de slag.

Drukte
Kort na de middag wordt meestal duidelijk 
welk nieuws er in de nieuwe krant komt. 
De hoofdredacteur bepaalt de grootte van 
artikels en foto’s. De vormgevers delen de 
eerste pagina’s in. Op de redactie is het nu 
een drukte van jewelste. Valt er nieuws te 
rapen via radio of televisie? Zijn er in bin-
nen- en buitenland reporters met groot 
nieuws? Moet er nog iemand geïnterviewd 
worden? Kan dat via de telefoon of moet er 
een journalist ter plekke gaan? De journalis-
ten controleren hun informatie en schrijven 

hun artikels. De eindredacteurs lezen die 
stukken na, zodat er geen fouten in staan. 
Foto’s belanden op de redactie. Het is vaak 
al avond wanneer de hoofdredactie beslist 
wat er op de voorpagina komt. En welke foto 
daar het beste bij past. Wanneer er ’s avonds 
iets belangrijks gebeurt, wordt er vaak nog 
heel veel veranderd.

Drukken
Rond 21 uur starten de drukpersen. Het 
drukken gebeurt in verschillende fasen. 
Zo kan de redactie nog tot middernacht 
wijzigingen aanbrengen op bepaalde pagi-
na’s. Normaliter heeft de drukkerij de laat-
ste kranten klaar rond drie uur ’s nachts. 
Vrachtwagens worden geladen. Zij brengen 
de kranten naar krantenbezorgers. Postbo-
des en krantenboeren stoppen de krant bij 
de abonnees in de bus. Dat gebeurt vóór half 
acht. Ook in de krantenwinkels is de krant 
al heel vroeg te koop.

Hoe wordt een krant gemaakt? 

> Inzoomen

PLUS

Dossier  Met de neus in de krant

Privacy?
Mag een journalist zomaar  
persoonlijke info over je inwinnen? 
En mag hij die informatie in de 
krant publiceren?

In vele landen geldt de zogenaamde 
vrije nieuwsgaring. Journalisten heb-
ben het recht om informatie te verza-
melen over alles en iedereen. Dat moet 
kunnen zonder inmenging van wie 
dan ook. Voorwaarde is wel dat dit op 
een wettige manier gebeurt. Maar die 
informatie publiceren, mag niet altijd. 
Journalisten hebben persvrijheid. Maar 
er zijn ook de regels van de privacy. In 
bepaalde gebieden mogen journalisten 
niet zomaar alle nieuws garen. Som-
mige landen verbieden zelfs om over 
bepaalde onderwerpen 
te berichten. Dat verbod 
heet censuur. 

Foto De Morgen Foto De Eenhoorn Foto Frank Pollet
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Online krant
Tegenwoordig heeft elke krant een 
onlineversie. Een voordeel daarvan 
is dat je ze makkelijk kan lezen op je 
mobiele toestellen. Zo’n digitale krant 
bevat filmpjes en links. En ze is milieu- 
en klimaatvriendelijk. Bij de meeste 
kranten kan je kiezen voor een papie-
ren of digitale versie, of voor beide.

Gratis krant

Elke werkdag is er de nieuwe Metro. 
Het concept van deze gratis krant komt 
uit Zweden. Ook in Nederland ver-
schijnt Metro. Daarin tekende Aimée 
de Jongh tot 2017 de strip Snippers. 
In België zijn er twee edities: een in 
het Nederlands en een in het Frans. 
De krant wordt verdeeld in trein- en 
metrostations, op universiteiten en bij 
meer dan 500 bedrijven.

Oorlog

Wanneer er ergens op de wereld gewa-
pende conflicten zijn, zijn er ook jour-
nalisten aanwezig. Dat zijn oorlogsver-
slaggevers. Hun werk is vaak gevaarlijk, 
maar belangrijk. Dankzij hen krijgen 
wij informatie over oorlogen. Oorlogs-
verslaggevers brengen soms gruwelijke 
dingen aan het licht. Het gebruik van 
chemische wapens, bijvoorbeeld, of het 
inzetten van kindsoldaten.

Weetjes!



Aandacht!
Vóór er kranten waren,  
verkondigde een belleman  
het nieuws in de stad. Hij  
luidde zijn bel en trok zo de  
aandacht van het volk. 

Vanaf de late middeleeuwen maakte 
de belleman het belangrijkste nieuws 
bekend. Hij bracht de bevolking ook 
op de hoogte van stadszaken. En hij 
kondigde aan wanneer er een executie 
zou plaatsvinden. Dan ging hij al roe-
pend door de stad om zoveel mogelijk 
volk bijeen te krijgen. Meestal eindigde 
een belleman zijn toespraak met ‘Men 
zegge het voort …’ Zo’n stads- en 
dorpsomroeper moest een luide stem 
hebben en heel duidelijk spreken. Het 
verschijnen van kranten betekende 
langzaam het einde van de belleman. 
Tegenwoordig wil men het ‘beroep’ 
in ere herstellen. In sommige steden 
kondigt een belleman nu feesten van 
de stad aan. 

De grootste, de kleinste  
Alle kranten willen graag opvallen. Sommige doen dat met een eenmalige  
editie op een speciaal formaat. Of op een andere manier. Wij zetten er zo  
enkele op een rijtje.

De kleinste krant die elke dag verschijnt, 
wordt sinds 1928 gedrukt in de Verenigde 
Staten. Het is de Tryon Daily Bulletin. Dit 

dagblad telt 16 pagina’s op A4-formaat. 
Kranten worden sinds de 17de eeuw 
gedrukt. Toch bracht De Morgen op 

10 december 1986 een volledig handge-
schreven editie uit (zie foto pag. 1 boven-
aan). Dat kwam doordat de dag voordien 
de computers van de krant stilvielen. De 
redactie besliste toen om de krant met pen 
en potlood te maken. 

De grootste, de kleinste
Enkele kranten hebben eenmalig het 
grootste of kleinste exemplaar uitgebracht. 
Op 15 juni 1993 publiceerde Het Volk 
de grootste krant die ooit gedrukt werd. 
Ze was 98,5 bij 137,5 centimeter groot. 
In 2012 maakte het Franse L’Equipe een 
speciale sportkrant. Ze deed dit ter ere 
van de Olympische Spelen. De krant werd 
gedrukt op 56 bij 80 centimeter. De klein-
ste krant ter wereld werd uitgebracht door 
het Portugese dagblad Terra Nostra. Ze 
werd uitgegeven op 20 februari 2012. Het 
krantje was 2,535 x 1,817 centimeter (!) 
klein en woog ongeveer 1 gram. Het telde 
32 pagina’s. Met behulp van een vergroot-
glas kon je dit minikrantje echt lezen. Het 
was een exacte kopie van de normale edi-
tie die op die dag werd uitgegeven.

           Aandacht!

De eerste Jip en Janneke in de krant Het Parool. (Foto Koninklijke Bibliotheek)

In
zoomen

De krant vroeger  
Elke dag een krant in je brievenbus.  
Dat vinden we al lang gewoon. Maar  
dat is niet altijd zo geweest …

In het jaar 59 voor Christus liet Julius 
Caesar dagelijkse berichten uithangen. 
Die Acta Diurna (dagelijkse gebeurtenis-
sen) gingen over stads- en staatszaken. 
Ze werden op witte houten borden uitge-
hangen op openbare plaatsen. In China 
verscheen in 713 voor het eerst Kaiyuan 
Za Bao (Mededelingen van het Hof). 
Deze krant werd met de hand geschreven 
op zijde.

Gedrukte kranten
Het duurde tot in 1605 voordat Johann 
Carolus de eerste gedrukte krant publi-
ceerde: Relation (zie foto). In Amsterdam 
verscheen in 1618 voor het eerst een 
Nederlandstalige krant. Die bestond 
uit één enkel blad papier, aan één zijde 
bedrukt. Ook in Antwerpen werd een 
krant uitgebracht. In 1621 liet Abraham 
Verhoeven zijn Nieuwe Tijdinghen het 
licht zien. Het was de eerste krant met 
krantenkop en illustraties op de voor-
pagina. Die 17de eeuw was er een ware 
boom op de Europese krantenmarkt. 
Ook in Engeland, Zweden en Frankrijk 
kwamen kranten uit. In andere wereld-
delen kwamen de kranten later. In Ame-

rika verscheen de eerste krant in 1704, in 
Afrika in 1773 en in Oceanië in 1803.

Dagelijkse kranten
In 1650 was het zover. Toen verscheen 
voor het eerst een dagelijks gedrukte 
krant. Het was de Einkommende Zeitun-
gen (Binnenkomende mededelingen), 
die in Duitsland verspreid werd. In 1656 
verscheen De Opregte Haarlemsche 
Courant. Eerst was het een weekblad, 
pas later een dagblad. Deze krant, die nu 
Haarlems Dagblad heet, zou de oudste 
dagkrant ter wereld zijn.

Een boek in de krant? 
Wie denkt aan een krant, denkt aan binnen- en buitenlands nieuws, sport,  
cultuur … Maar wist je dat soms hele boeken in een krant verschijnen?

Een boek in een krant?? Jazeker! Maar 
dan wel in afleveringen. Zo’n vervolgver-
haal werd een feuilleton genoemd. Al in 
de 19de eeuw, lang voordat de televisie 
bestond, waren er dus feuilletons. Elke dag 
verscheen een hoofdstuk in de krant. Dat 
stukje eindigde steeds met een cliffhanger. 
Dat is een moment waarop je als lezer abso-
luut méér wil weten. Vaak verschenen later 
alle hoofdstukjes samen als boek. Bekende 
auteurs als Charles Dickens, Fjodor Dosto-
jevski en Louis Couperus werkten zo.

Op het nippertje
Sommigen schreven dicht tegen de deadline 

aan. Van de Fransman Alexandre Dumas 
wordt verteld dat hij altijd ’s avonds laat 
een nieuw hoofdstuk schreef. Dat stond 
dan de volgende ochtend al in de krant.

Voor kinderen
Op 13 september 1952 publiceerde Het 
Parool het eerste verhaaltje over Jip en Jan-
neke. Dit verhaal van Annie M.G. Schmidt 
was het begin van een lange reeks over de 
buurkinderen. Ook stripverhalen verschij-
nen al heel lang in afleveringen. Suske en 
Wiske, een van de eerste Vlaamse strips, 
staat sinds 1945 dagelijks in de krant.
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De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart op www.kits.be. De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.



Op zoek naar positief nieuws …
Ook Kits is een krant. Een die tweewekelijks verschijnt. Uiteraard heeft Kits een hoofdredactie. Zo’n 30 jaar geleden begon 
Geert De Kockere met Kits. Hij werd ook de eerste hoofdredacteur. Zeventien jaar later volgde Hilde  
Vandermeeren hem op, en dat tot 2018. We blikken even terug op 30 jaar Kits.

Geert, waarom ben je 30 jaar geleden 
met Kits gestart?
Geert: Ik werkte als journalist onder andere 
voor de kinderbijlage van De Standaard-Het 
Nieuwsblad. Die heette toen De Stipkrant. 
En ik stelde voor om daarin wekelijks een 
bladzijde aan het nieuws te wijden. Omdat 
kinderen dat misschien wel boeiend vonden. 
Misschien hoorden ze dingen op radio en tv 
die ze niet begrepen. Maar men wilde niet 
twee keer in dezelfde krant hetzelfde nieuws 
brengen. Dat ging dus niet door. Als jour-
nalist werkte ik ook voor tijdschriften. Aan 
de uitgever daarvan stelde ik voor om een 
echte krant voor kinderen te maken. Zoiets 
bestond nog niet in Vlaanderen. Ze vonden 
het een goed idee en zo werd Kits geboren ...

Waar haalden jullie het nieuws?
Geert: We abonneerden ons op alle grote 
kranten. Zo wisten we wat er in de wereld 
gebeurde. Het internet bestond toen nog 
niet. Je kon dus niet zomaar voor je com-
puter gaan zitten op zoek naar nieuws. We 
bladerden dagelijks door de kranten en 

knipten er de interessantste stukken uit. 
Dan herschreven we het nieuws op maat van 
kinderen.
Hilde:  Nieuws vind je ook via de persbe-
richten die je krijgt. En natuurlijk via tv en 
radio. Het internet is eveneens al jarenlang 
een bron. Het is wel belangrijk om nieuws-
berichten te dubbelchecken. Dat doe je bij 
verschillende bronnen.

Waaruit bestaat de taak van een hoofd-
redacteur?
Hilde:  Je volgt het nieuws in binnen- en 
buitenland op de voet. Als hoofdredacteur 
van een jongerenkrant bekijk je dat met een 
speciale filter. Wat is interessant of boeiend 
voor onze doelgroep? Waarmee kunnen ze 
in de klas aan de slag? Welke actuele the-
ma’s moeten we zeker brengen? Dan volgt 
een tweede selectie. De nieuwsitems moeten 
gevarieerd zijn. Dan begint het uitschrijven, 
op maat van de jongeren.

Geert: Ik vond het ook belangrijk om te 
bepalen hóé er over het nieuws geschreven 

werd. Want over hetzelfde nieuws kan je 
vaak op verschillende manieren schrijven. 
Ik probeerde vooral de klemtoon op positie-
ve dingen te leggen. Er was al zoveel negatief 
nieuws in de gewone media.

Wat vond je het prettigste aan het wer-
ken voor Kits?
Geert: Boeiend vond ik vooral dat je het 
nieuws op een eenvoudige manier moest 
herschrijven. Daardoor begreep ik het vaak 
ook zelf beter. (lacht) Je moest er ook veel 
over lezen om het dan samen te vatten tot 
het belangrijkste. Want in Kits is er niet 
zoveel plaats als in een krant voor volwasse-
nen. En de artikels mochten niet te lang zijn. 
Het was soms echt een uitdaging om inge-
wikkelde zaken eenvoudig te brengen. Altijd 
spannend of dat zou lukken.

Wat vond je het moeilijkste?
Hilde:  Sommige gebeurtenissen raken je 
heel diep. Ik denk bijvoorbeeld aan de aan-
slagen van 22 maart 2016 in en rond Brussel. 
Daar moet je als hoofdredacteur heel zorg-
vuldig mee omspringen. Het is 
noodzakelijk dat de jongeren 

daarvan op de hoogte zijn. Maar de manier 
waarop je dat beschrijft, is heel belangrijk. 
Zo is het niet nodig om de gruwelijke details 
te vermelden.

Geert: De keuze van wat we in Kits zouden 
brengen, was niet altijd makkelijk. Meestal 
hadden we veel te veel onderwerpen ...

Zijn er in verband met Kits speciale 
anekdotes die je je herinnert?
Geert: Ja, mijn haren ... We brachten soms 
portretjes van kinderen die iets speciaals 
deden of iets wilden worden. Dat was een 

leuke reeks. Er was een meis-
je bij dat kapster wilde wor-
den. Samen met mijn kapper 
sprak ik af dat zij mijn haren 
eens mocht knippen. Dat 
gebeurde bij hem in het ech-
te kapsalon. Maar natuurlijk 
kon het meisje dat nog niet 
zo goed als mijn kapper. Het 
heeft een poosje geduurd 
vooraleer ik weer een ‘nor-
maal’ kapsel had. Hahaha ...

Aimée, zo jong als Kits
In Kits staan vaak grappige tekeningen. En Kits wordt al jaren afgesloten met de 
strip Slimme Pim. Die tekeningen worden gemaakt door de Nederlandse Aimée 
de Jongh. Zij is even … jong als Kits!

Hoe ben je bij Kits terechtgekomen?
In 2007 werd ik benaderd door Pieter van 
Oudheusden. Hij was een Nederlandse 
schrijver van stripverhalen. Pieter werkte 
regelmatig voor uitgeverij De Eenhoorn en 
had gehoord dat ze een nieuwe strip zoch-
ten. Pieter kende mijn werk en vond dat ik 
het eens moest proberen. Ik heb toen een 
strookje ingeleverd over een geniaal tien-
jarig jongetje: Slimme Pim. Niet veel later 
kreeg ik een mailtje dat ik Slimme Pim-
strips mocht maken voor Kits! 

Je was toen nog piepjong …
Ja. Ik was net achttien. Ik had nog maar 
één andere krantenstrip getekend, voor 

een lokale krant in Nederland. Die strip 
werd maar door weinig mensen gelezen, 
dus de druk was niet hoog. Als ik een keer 
een flauw grapje had verzonnen, was dat 
niet zo erg. Maar toen ik bij Kits begon, 
wist ik dat heel veel kinderen in België de 
strips zouden lezen. Ik moest dus hard aan 
het werk om telkens een goede strip af te 
leveren. Dit heeft mij enorm gemotiveerd 
om een betere tekenaar te worden. Ik zie 
Slimme Pim dan ook als de eerste serieuze 
opdracht in mijn carrière. Nu, twaalf jaar 
later, werk ik fulltime als striptekenaar en 
ik kan ervan leven. Zonder Slimme Pim 
was dat echt niet gelukt! Die strip betekent 
dus heel veel voor me.

Wat vind je fijn aan werken voor Kits?
Kits vind ik eigenlijk leuker dan de meeste 
kranten voor volwassenen. Het is name-
lijk een krant die niet alleen het nieuws 
brengt, maar die ook informeert. Ik vind 
het ook leuk dat er ruimte is voor grappige 
weetjes en absurde verhalen. Altijd als de 
Kits op de mat valt, lees ik hem met veel 
plezier. En natuurlijk kijk ik ook even of de 
Slimme Pim goed gedrukt is ...

Heeft het ook minder leuke kanten?
Lastig vind ik dat ik elk jaar weer grapjes 
moet bedenken rond terugkerende feest-
dagen. Denk bijvoorbeeld aan Kerst en 
nieuwjaar. Er gaat geen jaar voorbij of die 
feestdagen passeren! En na twaalf jaar zijn 
de meeste grapjes al een keer gebruikt. 
Dus wordt het steeds moeilijker om origi-
neel te zijn.

Waar haal je je ideeën voor Slimme Pim? 
Slimme Pim lijkt eigenlijk veel op mezelf. 

Hij is namelijk onhandig, en dingen gaan 
altijd mis. Dat baseer ik op mijn eigen 
leven! Zijn vriendjes snappen niet zoveel 
van zijn hobby, uitvinden. Dat herken ik 
ook. Mijn hobby is strips lezen. Dat wordt 
door mijn vrienden en familie gezien als 
iets kinderachtigs. Maar ik trek me daar 
niets van aan. Ik ben (net als Pim) op mijn 
gelukkigst als ik doe wat ik leuk vind.

Reportage

Lees het uitgebreide interview 
met Geert en Hilde op www.kits.be 
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Zo ga je te werk
Scheur het krantenpapier in kleine stukjes. Laat ze een nacht 
weken in een kom met water. Roer stevig door het mengsel. Je 
moet een soort pap (= pulp) bekomen. Je kan ook een mixer 
gebruiken. Er mogen geen snippers papier meer te zien zijn. Giet 
je papje in een  teil of bak met water. De hoeveelheid pulp in het 
water bepaalt hoe dik het papier wordt.

Pulp scheppen
Doe je zeef in de  teil of bak. Schep een flinke laag pulp op. 
Beweeg de zeef lichtjes heen en weer. Zo wordt de pulp gelijkma-
tig verdeeld. Til je zeef op en laat de pulp uitdruppelen. Als de 
laag pulp heel dik is, haal dan een laagje weg van de bovenkant. 
Anders wordt het papier heel dik. Is het te dun, voeg dan wat pulp 
toe.

Drogen
Keer de zeef om op een handdoek of een dweil. De papierpap 
moet egaal over de doek verspreid worden. Daarna haal je de zeef 
weg. Leg de tweede doek over het pulplaagje. Leg er iets zwaars op 
om alles mooi plat te houden. Laat het drogen. Je kan de doeken 
na een tijdje eventueel ophangen aan een wasdraad. Wanneer de 
pulp droog is, heb je papier. Trek het droge velletje papier voor-
zichtig van de doek af. 

Doen!
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Wie is wie?
Onze huiscartoonist tekende enkele 
bekende mensen. Hun foto’s duiken 
vaak op in de media.

Weet jij wie hier getekend is?

In dit rooster zitten zeven beroepen in verband met 
het maken van een krant. Je vindt ze in alle richtingen: 
horizontaal, verticaal en diagonaal. Ze staan ook omge-
keerd. En sommige letters moet je twee keer gebruiken.

T S I L A N R U O J B
S R F A A R G O T O F
E R E D A C T E U R R
D D D V O S T V O D E
O R R O E U K E O R P
B A U U B G C G B U O
T C G K K T M M T T K
S T W C K K S R S N R
O E Q H V E E O O O E
P U I V E R R E P V V

KRAAK DE CAESAR-CODE
Dit geheimschrift is genoemd naar de Romeinse keizer Julius Caesar. Hij gebruikte 
deze code als eerste om geheime boodschappen te sturen naar zijn veldheren. Vijanden 
raakten zo van de wijs wanneer ze een boodschap van Caesar onderschepten. Wanneer 
Caesar schreef ‘NRP QDDU URPH’, bedoelde hij ‘KOM NAAR ROME’.

PDQ UHGW MRQJHQ
XLW YLMYHU EUDQG YHUZRHVW 

VFKRROJHERXZ

Tip! De code wordt ook wel ROT 3     genoemd. Ontcijfer deze krantenkoppen die geschreven zijn in ROT 3!
Kan jij de code kraken?

Beroepenrooster

Curieuzeneuzen 
op de redactie

Ben jij nieuwsgierig hoe het eraan toegaat 
op de redactie van een krant? Breng dan 
met je klas een bezoek aan de redactie van 
Het Belang van Limburg in Hasselt. Een 
ervaren gids leidt je rond. Hij vertelt je alles 
over deadlines, primeurs en krantenkoppen. 
Vraag de journalisten de oren van het hoofd 
over hun manier van werken. En misschien 
hoor je wel als allereerste het meest recente 
nieuws van de dag. 
Of zie je graag hoe een krant gedrukt wordt? 
Dat kan tijdens een bezoek aan het drukcen-
trum van Het Belang van Limburg en Gazet 
van Antwerpen in Beringen. Een bezoek is 
gratis en duurt ongeveer twee uur.

Zelf papier maken

Dit heb je nodig 
K krantenpapier
K een zeef (kan je maken met vier houten
 latjes, of een fotokader, en horgaas) 
K een kom met water
K een  teil of bak met water
 (je zeef moet erin kunnen)
K een mixer (eventueel)
K twee dweilen of handdoeken
K een gewicht (boek, plank …)

Je vindt de oplossingen op www.kits.be

     Op http://schoolbezoeken.hbvl.be
vind je meer uitleg. Via die site kan
    je ook online reserveren.


