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Op de schrijfmachine schreef je met kopijpapier. In het 
allereerste begin waren dat blanco A-4’tjes van de goed-
koopste papiersoort. Het gebruik van een velletje carbon- 
of calqueerpapier was noodzaak om een kopie te maken.

De schrijver kon ze makkelijk uit de machine rukken als 
de tekst niet beviel. Han van Gessel, Jos Klaassen en Jan 
Blokker waren daar goed in. Die leverden foutloze tekst. 
Eén tikfout – en daar ging weer een vel de prullenbak in. 

Aan de tekst van Harry van Seumeren was altijd te 
zien of hij al gedronken had die avond: vol met stukken 
xxxxxxxxx. Dan had hij reeds getikte tekst doorgehaald en 
opnieuw geschreven. Soms zag het zwart van zijn eigen 
correcties – hoe later op de avond, des te zwarter.

Het aanduiden van de lengte gebeurde door middel van 
‘een kantje’, of ‘anderhalf kantje’. De geroutineerde col-
lega wist dan wel wat de bedoeling was: een blanco stuk 
bovenin voor de kop en een brede marge voor de correc-
ties. 

Kunstredactrice Lily van Ginneken dacht tekst te winnen 

door zo ver mogelijk geheel links bovenaan te beginnen 
en zo ver mogelijk rechts beneden te eindigen, zonder 
interlinie. Met als gevolg dat haar stukken altijd twee keer 
te lang waren, tot woede van de eindredactie.

Het was de aanleiding om speciaal kopijpapier te ontwer-
pen. Vermoedelijk was binnenlandredacteur Richard Au-
werda het brein daarachter. Hij bedacht een vel papier met 
een ruime, afgelijnde bovenkant voor de kop, en een brede 
marge voor de correctie, ook afgelijnd. Er bleef dan ruimte 
over voor 250 woorden, een kwart kolom in de krant. Het 
papier was even slecht als krantenpapier.

In een latere fase kwamen er blocs van helderwit papier met 
zelfs twee roze doorslagvellen. Dat was een hele vooruitgang. 
           Jacques de Jong

Kopijpapier Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. De Volksknar 
wijdt er een serie aan.
Deel 3: het papier.
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Persgroep ziet af op kuitenbijters

• Links boven: Rob Gollin 
bijt na afloop in een Bel-
gisch biertje. 
• Rechts boven: Kopman 
en winnaar Pieter Evelein. 
• Links: De Volkskrant-
vrouwen Janet van Toor, 
Wilma de Rek en Nanda 
Troost.
Janet van Toor reed in het 
eerste Volkskrant-wielershirt 
ooit, van minstens dertig 
jaar geleden.
Foto’s Ellen en Janet van Toor

Het was weer spektakel, zaterdag 8 sep-
tember in de Tuur Decabouter Memo-
rial, toerrit voor de fietsers van de Pers-
groep, Nederlanders en Belgen samen. 
‘Een bloedstollende finale’ werd het 
volgens mede-organisator Bert Wagen-
dorp, waarin eindredacteur en kopman 
Pieter Evelein  als eerste eindigde op de 
laatste klim.

Op het marktplein van Zegelsem verza-
melden zich zaterdagochtend zo’n veertig 
deelnemers, met  equipes van onder andere 
de Volkskrant, Algemeen Dagblad en De 
Morgen.

Voor sommige coureurs ging na een paar 
stevige kuitenbijters al meteen ‘het licht 
uit’. Hun restte slechts een lange lijdensweg 
door de Vlaamse contreien. Na een knappe 
lunch werd de beslissende ontsnapping op 
de kasseien ingeleid door Erik d’Ailly, die 
vervolgens heuvelop zelf slachtoffer werd 
van zijn inspanningen. Ook Pieter Klok en 
Rob Gollin moesten afhaken, zodat Pieter 
Evelein er alleen voor stond. Hij maakte 
het karwei goed af. 

Na afloop toonde zich iedereen tevre-
den met een geweldige dag wielrennen, 
die op vrijdagavond was ingeleid met een 
pastamaaltijd, verzorgd door de tweeling-
zussen Janet en Ellen van Toor. Van hon-
gerklop was dan ook geen sprake, conclu-
deerde Bert Wagendorp na afloop.
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Stukkie tikken   

Zo beweer je dat er niemand 
was die met tien vingers blind 
kon typen, of er meldt zich ie-
mand die dat wél kon: Wim de 
Valk, die in 1959 bij de finan-
ciële redactie van de Volkskrant 
kwam. Daarvoor had hij tien 
jaar bij De Maasbode gewerkt.
Hij is nu 84 jaar. 

Wim laat weten: ‘Toen ik daar 
in 1949 werd aangenomen, 
werd me aangeraden snel naar 
een met name genoemd be-
faamd type-schooltje te gaan. 

Nadat ik wat basiskennis  over 
het toetsenbord vergaard had, 
kwam het typen van woorden 
en zinnen aan de orde. Die oe-
feningen werden weldra met 
muziek begeleid. Als het tem-
po moest worden opgevoerd, 
kwam er een sneller melo-
dietje. Bij ‘blind’ typen kreeg 
je een blinddoek voor. Beetje 
lastig, maar het went zo. Pi-
anisten leren toch ook dat je 
iedere toets met een bepaalde 
vinger aanslaat. En ze heb-
ben lang niet altijd bladmuziek 
voor zich staan. Vanwege mijn 
snelle vorderingen kreeg ik het 
diploma vervroegd uitgereikt.

Bijna alle huidige redacteuren 
van de Volkskrant moesten na 
mijn eerste typeles in 1949 nog 
geboren worden.
Toch ben ik het tienvingerig ty-

pen na vele jaren wat verleerd. 
Dat komt door de computer. Op 
een ouderwetse typemachine 
staan de toetsen een aardig 
stukje van elkaar. Als je een 
toets niet helemaal raakt, kan 
de bedoelde letter best nog op 
het papier staan. Op het toet-
senbord van een pc staan de 
lettertekens stijf tegen elkaar 
aan. Als je er maar even naast 
tikt, heb je de buurletter te 
pakken.  

Dat de eerste keyboards veel 
te lijden hadden van een hard-
handige aanslag, is begrijpelijk. 
We waren allemaal gewend op 
de schrijfmachines te rammen, 
anders kwamen de  letters niet 
leesbaar over. 
Onze in 2010 overleden colle-

ga Ad Overeem – die in 1933 in 
dienst kwam – kon niet typen 
en heeft dat gemis zijn hele 
leven gekoesterd. Zijn verkla-
ring: ‘Ik schrijf grote  duidelijke 
letters. Geen zetter heeft er 
moeite mee.’ Dat je ook ‘blind’ 
zou kunnen typen, daar had hij 
al helemaal geen boodschap 
aan.’   JqJ

Laatste wedstrijd: sensationeel duel tussen Heerenveen en Ajax

Poul Annema: 45 jaar topsport
Na 45 jaar sportjournalistiek is Poul 
Annema met pensioen gegaan. Een 
innemende persoonlijkheid, wiens oog 
vooral was gericht op het maatschap-
pelijke belang van de sport, over de 
hele breedte. Jacques de Jong zocht 
hem op, Frans van Schoonderwalt stel-
de per e-mail de interessante vragen.

Eind oktober volgt nog een afscheidsre-
ceptie, maar het feitelijke afscheid beleefde 
Poul Annema tijdens de voetbalwedstrijd 
Heerenveen – Ajax op zondag 9 september. 
‘De week ervoor had ik niet zo het idee 
dat dit mijn laatste klus zou zijn. Maar dat 
gevoel wakkerde aan tijdens de wedstrijd. 
Het werd een spektakelstuk voor Heeren-
veen. De wedstrijd ging helemaal op zijn 
kop en het stadion uit zijn dak.’

Het werd 2-2, maar het was een sensati-
oneel sluitstuk voor Poul. En toen hij zijn 
verhaal had doorgestuurd en de laptop 
dichtklapte, waren de reacties niet van de 
lucht. ‘Zoveel mensen die ervan wisten, 
klampten me aan.’ En er kwam een speech 
van Ajax’ mediaman David Endt, die hem 
een niet-gebruikt Ajax-shirt overhandigde, 
eigenlijk bestemd voor achterspeler Grego-
ry van der Wiel, die net was verkocht aan 
Paris St. Germain.

Collega John Volkers, nog bij de Para-
lympische Spelen in Londen, meldde bo-
vendien het vertrek van Poul op twitter en 
vervolgens kreeg Poul langs die lijn een 
golf van medeleven te verwerken. ‘Dat 
bevestigde me ook, dat het voorbij was.’ 
De maandag erna volgde een etentje met 
de sportcollega’s met gevoelige toespraken 
van chef Marije Randewijk en verslagge-
ver Willem Vissers. 

Het was de afsluiting van een 43-jarige 
loopbaan in de sportjournalistiek, die be-
gon in 1969 bij de Winschoter Courant. 
Maar eigenlijk begon het allemaal toen hij 

15 was en lag te herstellen van tuberculose 
in een sanatorium te Haren, Groningen.

Poul: ‘Tegenover me lag toen een man de 
hele dag kranten te knippen. Ik kreeg de  
de sportbijlagen van hem. Daar is eigen-
lijk mijn eerste knipselmap ontstaan. Maar 
daar kwam ook een bezoeker langs die me 
vertelde dat ik speciaal de Volkskrant moest 
gaan knippen en dan vooral Ben de Graaf. 
Die vond hij fantastisch. Daar is het bij mij 
begonnen. Ik zag in die tijd de Olympische 
Spelen van 1964, Tokio. Dat stimuleerde 
me enorm.’

‘Ik ben een verzamelaar,’ bekent hij met 
enige schroom. ‘Ik knip nog steeds alles 
wat ik interessant vind op sportgebied.’ Hij 
laat zijn werkkamer zien, waarin alle wan-
den en hoeken zijn bezet met hoge stapels 
knipselmappen en sportbladen. 

Eigenlijk droomde Poul altijd van een 
sportcarrière op topniveau. Hij voetbalde, 
tenniste, speelde volleybal. Maar in het sa-

natorium leerde hij dat hij daar nooit echt 
goed in zou worden. ‘Ik heb het altijd van 
mijn enthousiasme en inzet moeten heb-
ben, niet van mijn talent.’

Via Trouw kwam hij op verzoek van Ben 
de Graaf bij de Volkskrant, maakte een 
uitstap naar Het Parool, waarna Pieter 
Broertjes hem vroeg als chef Sport terug 
te komen. Na een hersenbloeding in 2002 
verkoos Poul het schrijven boven het chef-
schap. Hij bevestigde zijn naam met het 
schrijven van achtergrondverhalen over de 
maatschappelijke betekenis van de sport.

Terugkijkend: ’Ik heb altijd het geluk ge-
had de juiste mensen op het juiste tijdstip 
tegen te komen. Ik heb bij de krant altijd 
alle ruimte gekregen. Ik heb een geweldige 
tijd gehad.’

Jacques de Jong
met medewerking van Ronald ten Brink

Zie ook pagina 3

Poul Annema op de tennisbaan in Abbekerk.                         Foto Jacques de Jong
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In welke mate is de sport negatief/positief veranderd ten 
opzichte van het jaar dat je als sportjournalist begon?

‘Ik begon in 1969 in de sportjournalistiek bij een regionale krant 
(Winschoter Courant). Sport was een spelletje zonder geld en is 
- in 40 jaar van sportjournalistiek - uitgegroeid tot een economie 
met heel veel geld. Topsport was in het begin olympisch amateu-
risme met een zogeheten strikte scheiding tussen sport en politiek 
en alleen in de grote steden leefden betaalde voetballers als full 
profs. Er waren geen grote dopingrellen, verborgen geldcircuits, 
of andere schandalen. Vanuit de periferie heeft de sport zich vanaf 
dat moment razendsnel ontwikkeld tot een maatschappelijk en 
economisch fenomeen. 

‘De sport is een onvermijdelijk onderdeel 
geworden van beleid, wetenschap, innova-
tie en commercie. In die ontwikkeling gaat 
nog steeds meer geld om. De voorbereiding 
van de Nederlandse ploeg op de Olympische 
Spelen in Londen kostte 210 miljoen, de 
totale omzet van de eredivisie voetbal be-
draagt inmiddels meer dan 400 miljoen. 

‘Het positieve daaraan is dat op een steeds 
hoger niveau is terechtgekomen en steeds 
meer is erkend als middel in een stroeve, 
verdeelde en soms ongezonde samenlev-
ing. 

‘Het negatieve is dat de geldbom onder 
de sport ook verkeerde invloeden (doping, 
fraude, omkoping) heeft aangetrokken en 
nog steeds aantrekt. Hetgeen voortdurend – 
en steeds meer – vraagt om adequate, alerte 
sportjournalistiek.’

Oranjegekte doet zich tegenwoordig in 
steeds meer sporten voor. Waar ligt voor 
jou de grens, of is die al gepasseerd? 

‘De grens ligt waar chauvinisme ontaardt 
in hysterie, die meer te maken heeft met ge-
voel voor sensatie dan met hartstocht voor 
de sport. Die grens lijkt inderdaad zo af en toe gepasseerd, de re-
aliteitszin gaat steeds vaker verloren door de opgeklopte, commer-
cieel gestuurde verwachtingen van het volk.’

     
De rol van (sociale) media in sport lijkt steeds groter te worden 
(Telegraaf – Ajax, Voetbal International – Van Marwijk). Hoe 
heb je dat in de loop der jaren zelf ervaren?

‘Dat is een tendentieuze, gevaarlijk en a-journalistieke ontwik-
keling. Sociale media zijn boodschappers geworden van halve 
waarheden en niet geverifieerde informatie, een deel van de media 
heeft bovendien partij gekozen. Dat is een slechte zaak, waarbij 
veel gevraagd wordt van de geloofwaardigheid van kwaliteitsjour-
nalistiek.’

Welke rol heeft de sportredactie van de Volkskrant tegenwoor-
dig in die hectische sportwereld? Nog echt een neutrale ob-
serveerder?

‘De sportredactie van de Volkskrant is altijd meer geweest dan 
een neutrale observeerder. Ze geeft, in een voortrekkersrol, ook 
de verdieping door middel van diepgaande interviews, grondige 

analyses, commentaren en de krant signaleert trends en ontwik-
kelingen in de sport. Ze slaagt er zo in voortdurend sportjournalis-
tiek van hoog niveau te leveren. De sportzomer van 2012 heeft dat 
opnieuw aangetoond met gedegen en boeiende verslaggeving bij 
de hoogtepunten als EK Voetbal, Tour de France, Wimbledon en 
de Olympische Spelen .’

Zou er in huidige sportjournalistiek nog plaats zijn voor kri-
tische en vooral onafhankelijke geesten als Ben de Graaf, 
Frans Ensink en Hans van Wissen?
‘Los van het feit dat Ben, Frans en Hans exponenten waren van 

een tijdgeest in de sportjournalistiek, waren ze vooral zeer vakbe-
kwaam, deskundig en gewetensvol. Vanuit 
die taak, opvatting en uitwerking hadden 
ze met hun onderscheidende opvatting ook 
in de huidige sportjournalistiek kunnen 
opereren, met wellicht een heftiger reflex 
uit de sociale media (twitter) dan toen het 
geval was.’

De Volkskrant wekt al een aantal jaren 
de indruk dat ook daar voetbal op num-
mer 1, 2 en 3 staat! Wat vind jij?

‘De aandacht voor voetbal in de Volks-
krant is groot, omdat de aandacht van de 
lezer voor voetbal, in actieve en passieve 
zin, groot blijkt. 

‘Als de stelling juist zou zijn, dan zou de 
helft van de sportredactie die nooit over 
voetbal schrijft, nooit in de krant zijn terug 
te vinden. Dat kun je met zeer bekwame 
veelschrijvers als John Volkers, Mark Mi-
sérus en Mark van Driel niet volhouden.’

Jij hebt de laatste jaren veel geschreven 
over de maatschappelijke aspecten van  
sport, zoals opvoedkundige waarde, medi-
sche begeleiding, jeugd, financiën en 

dergelijke. Nooit het gevoel gehad dat de gemiddelde sportlief-
hebber liever het verslag van Ajax-PSV las dan die verhalen?

‘Dat gevoel heb ik niet alleen, ik weet bijna zeker dat het zo 
is. Maar dat mag niet de reden zijn om aan de maatschappelijke 
kanten van de sport voorbij te gaan. 

‘De kracht van sport aan de basis – de sportvereniging in het bij-
zonder – is zo evident en zo breed dat het de sportjournalistiek past 
daarop in te gaan door nieuwe ontwikkelingen in het maatschap-
pelijk veld te duiden, uit te diepen en toe te lichten.’

Zonder twijfel zijn er verhalen waarop je met voldoening 
terugkijkt. Welke? Had je ook missers?

‘Natuurlijk zijn er verhalen en reportages die me voldoening 
geven, zoals de verslaggeving van mijn eerste Olympische Spelen 
in 1976 in Montreal, samen met Ben de Graaf en Hans van Wis-
sen. Het werken onder hoge druk, onder soms moeilijke omstan-
digheden, is als leerschool belangrijk voor me geweest.  

‘Missers waren er ook, maar die heb ik kunnen verdringen. Wat 
overheerst zijn de vreugde en het plezier die het vak en de krant 
me steeds hebben geboden.’

De afgelopen jaren heeft Poul Annema zich 
naast voetbal vooral gespecialiseerd in de sociaal-
economische, ethische en andere aspecten van 
de sport. Onderwerpen waarvoor menige sport-
redacteur zijn neus ophaalt omdat die meestal ver 
weg van het ‘echte’ sportrumoer liggen. Collega, 
oud-sportredacteur Frans van Schoonderwalt 
legde Poul een aantal vragen voor.

‘Geldbom onder sport

vereist alertheid

van sportjournalistiek’



4

OMA Erna van den Berg zet op haar tweeënzeventigste weer 
een boek op haar naam, samen met Henriëtte Klautz, de 
vrouw van fotograaf Eddy Posthuma de Boer. De twee 

herkenden dat  grootouders van nu heel anders met kleinkinderen 
omgaan dan hun eigen opa’s en oma’s. 

Ze spraken met dertig heel verschillende grootouders, die nog 
volop in het leven staan. Daar waren ook bekende Nederlanders 
bij zoals als zangeres Liesbeth List, Kamervoorzitter Gerdi Ver-
beet, schrijfster Mensje van Keulen, columniste Annemarie Oster, 
pop-schrijver Jan Donkers, oud-Kamerlid Hedy d’Ancona en ca-
baretier Freek de Jonge en diens vrouw Hella.

Openhartig vertellen zij over de band met hun kleinkinderen, 
over de rol die ze in elkaars leven spelen, over de manier waarop 
ze zorg dragen voor hun (stief-)kleinkinderen én over de opvoe-
ding. 

Ook de relatie met hun eigen grootouders komt ter sprake. Vol-
gens de uitgever Prometheus zijn het zijn ontroerende en vaak ook 
aangrijpende verhalen, waarin een periode van zo’n honderd jaar 
wordt uitgelicht.

Grootouders van nu verschijnt half oktober en gaat 15 euro kos-
ten.

Erna werkte al eerder samen met Henriëtte Klautz aan de boeken 
Kokende mannen en Kokende vrouwen, waarin bekende Nederlan-
ders naar hun kookkunsten werd gevraagd. Daarbij deden ze ieder 
25 interviews. Voor Grootouders van nu allebei vijftien.

Waar en wanneer ontstond het idee voor dit boek?
Erna: ‘Ik liep al drie jaar rond met het idee, omdat grootouders 

steeds vaker worden ingeschakeld voor de zorg van de kleinkin-
deren. 

‘Er wordt bezuinigd op de kinderopvang en de huidige generatie 
grootouders is actiever en voelt zich jonger dan de generaties voor 
ons. Een actueel gegeven volgens mij, maar het kostte moeite een 
uitgever te vinden die er iets in zag. Via een vriend kwamen we 
terecht bij Mai Spijkers van Prometheus. Die zei meteen ja.’

Hoeveel keer ben jezelf oma?
‘Ik heb vijf kleinkinderen, in leeftijd variërend van 17 tot 9 

jaar.’

Van dezelfde opa ook?
‘Ja van dezelfde opa, grafisch ontwerper Jurriaan Schrofer, maar 

die heeft helaas geen van de kleinkinderen kunnen meemaken. Hij 
is in 1990 overleden.’

Kleinkinderen van verschillende opa’s en oma’s, is dat mak-
kelijk of ingewikkeld?

‘Lees het boek, alle variaties van oma- en opaschap komen erin 
voor.’

Vind je jezelf een leuke/lieve oma? En waarom?
‘Als ze naar de middelbare school gaan, verandert het contact. 

Dan hebben ze zoveel aan hun hoofd. Maar samen koken, naar 
film of toneel gaan doen we nog steeds. En ze gaan graag met me 
naar Parijs, waar ik een gedeeld appartement heb.

‘Tot hun twaalfde jaar is het contact intenser. Jammer genoeg 
woonden drie van mijn kleindochters tien jaar in Papoea Nieuw-
Guinea, Brussel en Ghana omdat mijn dochter in die landen werk-
te voor Unicef. Eens per jaar – sinds mijn pensioen -- ging ik wel 
een maand naar Ghana, maar daar waren ze omringd door perso-
neel zodat het contact toch beperkt bleef. Gelukkig wonen ze nu 
weer in Amsterdam en kan ik mijn hart ophalen, met name met de 
jongste van negen jaar, die ik wekelijks van school haal en mee 
naar huis neem.’

Ben je ook weleens streng voor ze? 
‘Nee, waarom zou ik. Bovendien zijn het goed opgevoede schat-

jes.’

Wat raad je ons opa’s en oma’s van rond de 65 aan? Kleinkin-
deren verwennen? Of kort houden?

‘Vooral van ze genieten en leuke dingen met ze doen. En naar ze 
luisteren! Het is zo leuk om hun verhalen te horen. En zij vinden 
de aandacht heerlijk. Verwennen mag best.’

Op welk punt houdt het oppassen voor je kleinkinderen op? 
Vele grootouders zijn uitgeteld na een dagje oppassen.

‘Als ze baby zijn kan het inderdaad vermoeiend zijn, maar zo 
gauw ze lopen en praten kun je toch van alles ondernemen. En laat 
ze vooral hun eigen gang gaan. Je hoeft echt niet steeds spelletjes 
met ze te doen.’

Vanwaar je voorkeur voor bekende, vooral cultureel getinte 
Nederlanders?

‘Daar heb ik geen speciale voorkeur voor. Maar wil een boek een 
beetje verkopen, dan willen de uitgevers toch wel graag dat er wat 
bn’ers in staan.’

Wie van hen vond je het aardigst/verstandigst voor hun klein-
kinderen?

‘Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Ze heeft zo’n drukke baan en 
dan heeft ze daarna toch nog tijd voor de kleinkinderen. En ze 
heeft er heel wat.’

Heb je al plannen voor een volgende uitgave?
‘Ja, en ik hoop daar ook weer een uitgever voor te vinden. Het 

is leuk werk om zo’n boek te maken. En het houdt me van de 
straat.’

Jacques de Jong

Erna van den Berg met kleindochter Hadassah  in Ghana.

Verwennen
van kleinkinderen
mag van
Erna van den Berg


