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Peter de Waard
25 jaar bij de krant

‘I wouldn’t be here if there were 
no trouble. Trouble is news, and 
gathering it is my job.’
Marguerite Higgins (1920-1966) was 
een Amerikaanse verslaggever en 
oorlogscorrespondent voor de New York 
Herald Tribune. In april 1945 was ze bij 
de bevrijding van het concentratiekamp 
Dachau. In 1951 won ze met haar 
verhalen over de Koreaanse oorlog als 
eerste vrouw een Pulitzer-prijs voor 
internationale verslaggeving. In 1966 
stierf ze aan een tropische ziekte, die ze 
als oorlogscorrespondent in Vietnam had 
opgelopen.

POYNTER
Wijsheden uit 
de journalistiek
Vandaag voor het eerst een nieuwe ru-
briek linksonder op deze pagina. Het 
zijn uitspraken van journalisten, uit-
gebeiteld in plavuizen, die liggen voor 
The Poynter Institute for Media Studies, 
St. Petersbrug, Florida. Collega Bert 
Vuijsje was er dit voorjaar en hij foto-
grafeerde ze allemaal. Nelson Poynter 
was een journalist die zijn aandelen in 
de St. Petersburg Times naliet aan het 
instituut.

SOMS doet het overlijden van een 
bekende je meer dan je verwacht 
had. Dat gold dit weekend voor mij 

zeker bij de dood van Anton Geesink. Ik 
had hem jaren niet meer gesproken, maar 
voor mij bleef hij de man die - na mijn 
familie - mijn leven het meeste richting 
heeft gegeven. 

Ik kende Geesink al als klein jongetje, 
omdat hij na zijn huwelijk bij ons in de 
straat was komen wonen. Maar echt con-
tact ontstond er pas nadat ik me als twaalf-
jarige bij hem had gemeld als leerling. An-
ton zag kennelijk wat in het straatjochie, 
dat door zijn moeder naar de judoschool 
was gestuurd om hem enigszins van het 
straatvechten af te houden. Hij nam me 
vrijwel direct op sleeptouw en gaf me 
op de mat, maar ook daarnaast, veel aan-
dacht.

Dat deed mijn bewondering voor mijn 
held alleen maar toenemen. Ik was een 
schriel ventje van vijftig kilo en kreeg on-
danks mijn fanatisme veel klappen.

Maar Anton bleef wat in me zien. Hij 
nam me mee naar veel demonstraties en 
zette me op mijn veertiende al in teams 
die over de grens gingen judoën. Maar hij 
leerde me veel meer dan judo. Zoals niet 
op te zien tegen hotemetoten, die hij tot 
mijn grote genoegen vaak ontmaskerde 
als charlatans; of hoe belangrijk het was 
plezier te hebben en hebben en te houden 
in de dingen die je doet. En ook dat geld 
niet alles is. 

‘Zodra je de training als een verplich-
ting gaat zien, dan moet je onmiddelijk 
met judo stoppen’, zei hij meer dan eens, 

Theo Klein over zijn overleden leermeester:

Anton leerde mij meer dan judo

Zie verder pagina 2

als ik total loss op de mat lag. Toen we 
eens naar een televisie-uitzending van de 
Olympische Spelen in Rome keken (in 
1960), zei hij: ‘De volgende keer ben je 
erbij.’

Dat ging mijn voorstellingsvermogen 
als veertienjarige ver te boven. Maar het 
kwam wel uit. Anton had plannen om me 
het jaar daarop al voor een trainingssta-
ge van twee jaar naar Japan te sturen. Ik 
vond dat prima. Ik was inmiddels van de 

HBS gestuurd en zag mijn toekomst he-
lemaal op de judomat liggen. Maar mijn 
ouders wilden dat ik eerst de MULO zou 
afmaken. 

Daardoor duurde het tot 1963 voor ik als 
17-jarige als lichtmatroos in Amsterdam 
op een vrachtschip stapte richting Yoko-
hama. Geesink had bij de directie van de 
KNSM geregeld dat ik als werkend passa-

Theo Klein met Anton Geesink in Japan, 1963.         Foto archief Theo Klein

EXTRA



2

Tot ieders verrassing kwam Ben de Graaf 
op vrijdagavond 27 augustus in de uitzen-
ding van NOVA naar aanleiding van het 
overlijden van Anton Geesink. Ben was 
27 jaar, toen hij bij zijn eerste Olympische 
Spelen in Tokio op de laatste dag - na at-
letiek, turnen, zwemmen en nog zo wat 
- mocht meemaken hoe Anton Geesink 
Japan versloeg. 

IEMAND VAN NOVA  belde mij die 
avond om een minuut voor half tien. 
De vraag was of ik wist dat Anton 

Geesink was overleden. Nou nee, zei ik, 
maar het zal wel op Teletekst staan.  

Ik was toch de verslaggever van de 
Volkskrant die in 1964 de Olympische 
Spelen van Tokio had verslagen en Anton 
Geesink goud had zien winnen, opperde 
de man uit Hilversum. 

‘Inderdaad, zei ik, ‘en het staat me nog 
scherp voor ogen.’ Of ik dan bereid zou 
zijn als de wiedeweerga naar de studio te 
komen om me door Twan Huys te laten 
interviewen. Nou, vooruit maar, zei ik 
na enig nadenken. In dit hemd kun je 
niet vertrekken, zei mijn vrouw. Waarom 
niet, vroeg ik. Ze schudde haar hoofd en 
haalde een ander hemd van boven. 

Inmiddels waren er enkele minuten 
verstreken. Ik realiseerde me dat het las-
tig zou worden op tijd in het Mediapark 
te arriveren. Met mijn tien jaar oude 
Renault raasde ik over de vijfbaans A2 

en ja hoor, ik redde het net. In de lange 
gang naar de studio liep een meisje met 
me op om m’n gezicht te schminken. Ik 
werd er niet nerveus van en dacht aan de 
Utrechtse eik die was omgevallen.

De avond tevoren had ik Twan Huys op 
NOVA de vice-voorzitter van het CDA 
horen aanpakken. Naar mijn idee was dat 
op een tamelijk ongenuanceerde wijze 
gebeurd, maar ik wilde er niet meteen 
over beginnen te klagen. We moesten 
het over Geesink hebben en vooral over 
Tokio 1964, over de overwinning op 
Kaminaga dus.

Mooi stukkie
Er draaide inmiddels al een filmpje en 

ik herinnerde me indertijd toch wel een 
mooi stukkie te hebben geschreven. 

Laat ik de eerste alinea van het verhaal 
dat op 24 oktober 1964 in de Volkskrant 
verscheen, nog eens uit de mottenbal-
len halen: ‘Japan moet een bloedoffer 
brengen in de Olympische judo-aula. 
Zijn sterkste zoon, de onkwetsbare hoge-
priester van miljoenen judoka’s, kwijnt 
weg voor het oog van de wereld. Akio 
Kaminaga verliest van Anton Geesink. 
Hij verminkt het gezicht van zijn natie, 
die geluidloos weent als de 25 ramp-
zalige seconden, de nadering van een 
aardverschuiving, voorbij tikken. Anton 
Geesink, de man die alleen met een hak-
bijl geveld kan worden, voert de houd-

greep met dodelijke precisie uit.’
Eigenlijk had ik die alinea bij Twan 

Huys wel willen voorlezen, maar ik had 
niks bij me en uit m’n hoofd kon ik het 
niet. Helaas pindakaas. 

Hoe ik me bij die judofinale voelde, 
werd er gevraagd. Daar moest ik even 
over nadenken. Niet te lang natuurlijk. 
Er diende  ook nog met Ferry Mingelen 
naar nieuwe CDA-kreuners te worden 
gespeurd. 

Dus gaf ik een eerlijk antwoord. Het 
vooruitzicht op de laatste dag van de 
Spelen alle registers te moeten opentrek-
ken omdat een gewezen bouwvakker uit 
Utrecht goud had gewonnen, sprak me 
niet bijzonder aan. Ik had op een rustiger 
finish van de Spelen gerekend, waarna 
we met een  stuk of zeven, acht Neder-
landse journalisten naar Bangkok en 
Hongkong zouden afreizen om op adem 
te komen.Bij wijze van spreken dan.

Ik had geen zin om de negatieve kanten 
van Geesink te noemen, want in mijn 
herinnering was hij een geweldenaar, die 
na zijn overwinning rustig en beheerst 
de arena overzag en Oranje-achtige mal-
loten die op hem afrenden, naar de kant 
verwees. Een voorbeeld voor de sport, 
vond ik. Kom daar tegenwoordig eens 
om: Van Marwijk die blijft volhouden 
dat de WK-finale er een was om trots op 
te zijn.

Ben de Graaf 

Ben de Graaf: als de wiedeweerga naar NOVA

gier mee kon en dat ik in Japan anderhalf 
jaar mee kon trainen op de Tenri-universi-
teit (500 kilometer ten zuiden van Tokio), 
leverancier van veel wereldkampioenen. 
Anton trainde daar ook meestal als hij 
zich op grote toernooien voorbereidde.

Ik heb zelf niet meegedaan aan de Olym-
pische Spelen in Tokio, omdat ik niet in 
de gelegenheid was deel te nemen aan 
selectiewedstrijden in Nederland. Maar 
ik logeerde wel op een kamer met Anton 
en Wim Ruska in het Olympisch dorp, 
zag Geesink zijn Gouden Medaille win-
nen en stond in de ploeg van de Rest van 
de Wereld, die een serie na-Olympische 
wedstrijden afwerkte. Ik was inmiddels 
negentien, toen ik in Antwerpen weer aan 
Europese wal stapte. 

De verhouding tussen Anton en mij was 
intussen veranderd. De puberale verafgo-
ding had plaats gemaakt voor een gezonde 
kritische blik. Anton bleek geen god maar 
een gewoon mens. Ik heb nog twee sei-
zoenen gejudood, enkele nationale titels 
gewonnen en een bronzen medaille op de 
Europese kampioenschappen. 

Anton verwachtte nog veel van mij. 
Maar ik had intussen andere interesses: 
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verkering en jounalistiek. Door bemid-
deling van Anton en met hulp van zijn 
vriend sportjournalist Frans Henrichs was 
ik stukken gaan schrijven voor de sportre-
dactie van het Utrechts Nieuwsblad. Vlak 
voor het volgende Europees kampioen-

schap stopte ik van de ene op de an-
dere dag met judo en ging bij dagblad 
De Stem werken. Tot teleurstelling 
van Anton.

Dat ik in de krant soms kritiek le-
verde op de coach Geesink, accep-
teerde hij zonder mankeren. Als ik 
het later als bestuurder van de Judo-
bond moeilijk kreeg, kon ik altijd op 
Anton rekenen. 

Als Haags redacteur van de Volks-
krant kwam ik hem soms tegen in 
het restaurant van de Tweede Kamer, 
waar hij weer iets probeerde te rit-
selen of at met zijn vriend Relus ter 
Beek. Dan waren we al gauw weer 
jongens uit Wijk C onder elkaar. Daar 
kon toch niemand ooit een speld tus-
sen krijgen.

Ook al zagen we elkaar nog maar 
weinig, mijn respect voor hem en de 
dankbaarheid voor wat hij voor me ge-
daan heeft, is nooit verminderd. 

Waarom hij decennia lang tegen 
de schenen van massa’s sportbestuurders 
meende te moeten schoppen, heb ik nooit 
helemaal begrepen. Voor mij hoefde hij 
niets meer te bewijzen. Dat had hij een 
halve eeuw geleden al gedaan.

Theo Klein
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Peter de Waard: kwart eeuw Financiën

Vrijdag 27 augustus, café Headlines (onder het Vk-Trouw-Parool-
gebouw), een bijzondere bijeenkomst. Peter de Waard had in 
verband met zijn 25-jarig jubileum bij de Volkskrant alle collega’s 
met wie hij in de loop der jaren bij Financiën (nu Economie) heeft 
gewerkt, uitgenodigd voor een met kippenpootjes en dergelijke 
aangeklede borrel. 

Peter: ‘Van de hoofdredactie krijg je traditioneel een etentje 
aangeboden voor twaalf of dertien personen. Maar rond 1 april, 
de jubileumdag, vond ik dat niet erg kies, omdat toen net de 
reorganisatie werd afgerond. Daarom heb ik het uitgesteld. Ik 
vond het bovendien moeilijk een selectie te maken. Vandaar 
deze massale, op Financiën gerichte uitnodiging. Het was even 
zoeken, maar ik heb iedereen kunnen opsporen. Een heel groot 

gedeelte is ook daadwerkelijk op komen draven, onder wie vijf 
van de zes chefs in die 25 jaar: Peter van Bakkum, Nico Goebert, 
Frank Kalshoven, Leonoor Meijer en Fokke Obbema. Alleen Sheila 
Sitalsing die nu in Suriname woont, lukte het niet erbij aanwezig 
te zijn’.

Een opvallende gast was Willem Kool, de huidige samensteller 
en eindredacteur van het Stan Huygens Journaal van concur-
rent De Telegraaf. In de geest van deze befaamde rubriek kun-
nen we noteren dat oud-hoofdredacteur Pieter Broertjes en zijn 
opvolger Philippe Remarque er onbekommerd en ontspannen bij 
liepen.          

Jan van Capel 
Foto: Ans de Waard

Nico Goebert sprak de jubilaris toe en 
daaruit lichten we het volgende:

‘Zo’n kwart eeuw geleden kwam het 
regelmatig voor dat De Waard in zijn 
eentje een groot deel van pagina 2 vulde, 
toen nog de thuisbasis van het financieel-
economische nieuws in de Volkskrant. 
Deze week, om precies te zijn afgelo-
pen maandag, de dag waarop ik mijn 
eerste AOW kreeg overgemaakt, pakte 
ik ’smorgens de krant van de mat: op 
pagina 3 berichtte De Waard over supers 
en contant geld, gevolgd door een voor 
mij buitengewoon geestig stuk op pagina 
21 over de Brit die tot zijn 72ste moet 
doorwerken, en op pagina 23 nog een 
bijdrage over de uitvinder van het hedge-
fonds die ermee kapt.

‘Lezers zijn de laatste tijd overvoerd 
met juichende berichten over de alge-
hele en diepgaande vernieuwing van de 
Volkskrant, maar heel veel dingen rond 
deze prachtkrant zijn gewoon hetzelfde 
gebleven.

‘Dat geldt vooral voor De Waard, die 
nu al een kwart eeuw lang dezelfde mak-
kelijk te bevatten ambitie uitstraalt: mag 
ik alstublieft in uw prachtige blad onbe-
kommerd en onbeperkt stukjes tikken 
en pagina’s vullen, desnoods op tabloid 
want een pagina blijft een pagina. 

(...) ‘Is De Waard geleidelijk dan he-
lemaal niet veranderd? Geenszins, hij 
heeft zich wel degelijk aangepast aan 
de moderne tijd. Als we een kwart eeuw 
geleden samen eropuit trokken om een 
topshot in het bedrijfsleven te intervie-
wen, eiste De Waard bij binnenkomst in 
de stofvrije werkkamer een zwaar verzil-
verde asbak. Met blocnote op schoot, pen 
in de hand en de ogen strak gericht op de 
gesprekspartner draaide De Waard on-

derhand halfzware sjekkies waarvan hij 
de rook onbekommerd uitblies naar onze 
gesprekspartner. Die werd geleidelijk aan 
het zicht onttrokken en zijn antwoorden 
werden steeds vaker hinderlijk onder-
broken door woeste hoestbuien. Vrij snel 
naderden we dan het punt dat het slacht-
offer bereid was alles te verklaren in ruil 
voor frisse lucht.  Kort daarna sloeg De 
Waard dan zijn notitieblokje dicht. ‘Ik 
heb het wel zo’n beetje.’ 

(...) ‘Dat doet-ie niet meer. De Waard 
rookt al jaren niet meer.

‘Verder is zijn werkwijze weinig of 
niets veranderd. Het is bewonderens-
waardig en indrukwekkend. Temeer om-
dat De Waard totaal immuun is gebleven 
voor de kwaal die onze beroepsgroep al 
sinds jaar en dag teistert: prima donna- 
of vedettegedrag. Wij kennen elkaar nu 
zo’n kleine dertig jaar en je bent nog 
steeds dezelfde goedaardige, hartelijke 
en gulle Noordhollander. Je wordt, net 
als Ans, bedankt voor al die mooie jaren.’

‘Mag ik onbekommerd
en onbeperkt
mijn stukjes tikken?’
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Luxueus door
Sail-gewoel
Torenhoge masten tegen dreigende wol-
kenluchten en op woonark de Ero een 
aangenaam gezelschap van Volksknarren 
en vrienden/vriendinnen van Maria Hen-
driks. Dat was zondag 22 augustus het 
beeld op Sail 2010. 

Maria was, net zoals vijf jaar geleden, 
initiatiefneemster voor een tocht over de 
Sail-wateren op het schip van haar broer. 
Twaalf collega’s reageerden op haar op-
roep. Zij kregen de gelegenheid de zilte 
sfeer van Sail op te snuiven, ver van de 
menigte op de kades.

Tweeënhalfuur voer de Ero op en rond 
het IJ tussen de talloze andere krioelende 
scheepje die over het water flaneerden, 
soms in hachelijke situaties. Aan boord 
van het 26 meter lange schip alles kits, 
met koffie, thee en limonade.

Zelfs het afmeren gebeurde vlekkeloos, 
ondanks een kleine armada van sche-
pen en scheepjes die moesten uitwijken.
Daarna volgde een haast verstikkende rit 
naar het Centraal Station in een volstrekt 
ontoereikende tram lijn 26, inclusief een 
conductrice zonder begrip voor haar be-
narde passagiers. Het mocht de pret niet 
drukken.        JqJ

Foto boven: 
Hans Heg, Marjan Hoenson-Morselt, Maria 
Hendriks, Andy Tannenbaum (man van 
Suzanne Baart), Jeanny Horwitz, Erwin 
Horwitz, Elly Strabbing-Bunder, Jo van der Bolt 
(ex Ferd. Rondagh), daarvoor Suzanne Baart 
en Riet Lina.         Foto Jacques de Jong

Foto hiernaast: Lisette Lewin op de voorgrond, 
bij de mast Maria Hendriks.

Foto Andy Tanenbaum

De hoek om
Amsterdam is een mooie stad. Maar je zult 
maar bezoeker of toerist zijn in zo’n stad. 
Wegwezen, zou ik zeggen.

Neem de zogenoemde stadsvernieuwing. 
‘Zullen we ergens in de polder Pretpark 
Amsterdam bouwen?’ Dat was de beginzin 

van de column van Youp van ’t Hek in de NRC van zaterdag 28 
augustus over alle ergernissen van Amsterdammers over inge-
nieuze obstakels, jarenlang gesloten musea en horror Sail-ver-
keer. Alles krioelt door elkaar, er zijn altijd kinderziekten, geen 
haan die daarnaar kraait.

Ik kan erover meepraten, want ik heb van dichtbij de zoge-
noemde renovatie van de Amstelveenseweg tussen het Suri-
nameplein en de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid mee mogen 
maken. De rest richting Stadionplein moet nog komen.

Het zal allemaal wel zijn nut hebben. Maar ik heb mijn beden-
kingen. Ik noem er drie.

1. Fietsverkeer. Het was een prima idee van de ontwerpers 
van de nieuwe straatuitleg om een gescheiden fietspad aan te 
leggen tussen de stoep (vroeger: het trottoir) en de autorijweg. 
Maar niemand was op het idee gekomen dat niemand zich aan 
de regels zou houden. Dus moet je nu als voetganger dubbel en 

dwars uitkijken voordat je het fietspad oversteekt. Voordat je 
het weet, word je van links door een fietser of van rechts door 
een scooter overhoop gereden. Hoe leg je dat aan kinderen uit?

2. Vuilnisbeheer. Bij de zogenoemde renovatie zijn ook aller-
lei plekken onder handen genomen waar vuil werd verzameld. 
Zoals bij Albert Heijn. Mooie open plek, prima containers, 
geen probleem, zou ik zeggen. Mooi niet. Mag niet meer. 
Borden verwijzen naar onduidelijke plekken (‘Op de hoek’). 
Het gevolg: iedereen deponeert zijn vuil de hele week door op 
diezelfde plek. Ik zag onlangs nog allerlei zogenoemde vuil-
nisbeheerders ijverig in allerlei zakken prikken, op zoek naar 
personalia van de verdachten. Who is to blame?

3. Het ergste: de stoplichten op het kruispunt met de Zeil-
straat. Daar moet wat aan worden gedaan met de afsteltijden. Ik 
heb al sinds een paar jaar enkele zogenoemde functionarissen 
proberen aan te spreken op dat probleem. ‘Komt allemaal goed 
met de renovatie’, was steevast het weerwoord. Het probleem 
is dat het voetgangerslicht op groen staat en dat de hoek-om-
gaande automobilist denkt dat hij of zij de hoek om kan scheu-
ren, want hij of zij had ook groen, maar had het zebrapad om 
de hoek niet op tijd in de gaten. Ondanks een verlengd zebra-
pad (hadden de ontwerpers bedacht). Voetgangers, who the hell 
zijn voetgangers?

Han van Gessel


