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AAN de nieuwskoppen werden op Binnenland hoge eisen 
gesteld. Krankzinnig hoge eisen – uit de dagen van Lücker, 

werd gezegd.
Een kop moest beslist vollopen, de eerste regel van een meer-

regelige kop eveneens en die mocht niet op een voorzetsel 
eindigen. Er mocht in een kop geen ontkenning voorkomen en 
evenmin een afkorting, afgezien van algemeen voorkomende 
zoals NATO (niet NAVO), politieke partijen en dergelijke. De 
tweede regel van een tweeregelige kop hoefde niet vol te lopen 
maar mocht ook weer niet te kort zijn. Bij een drieregelige kop 
was het streven dat de eerste volliep, de derde liefst ook of bijna, 
en de tweede een stuk korter was. Verder was het gebruik van de 
werkwoorden ‘gispen’, ‘laken’en ‘nopen’ taboe.

De platte tekst werd op kopijpapier doorgegeven, de bijbe-
horende kop op het zogeheten koppenbriefje. Dat was in mijn 
herinnering een langwerpig strookje lichtglanzend wit papier. 
Daarop werd de kop getikt of met de hand geschreven. Dat brief-
je werd op de kopij bevestigd en het geheel verhuisde naar de 

coördinator van de afdeling, die het bekeek en aan 
de chef Nacht overdroeg.

Een belangrijk onderdeel van de taken van de co-
ordinator bestond erin dat hij het aantal tekens van 

de kop telde, om na te gaan of die niet te lang of veel te kort was. 
Veel letters telden voor 1. De i telde voor een halve en de m 

voor 2. Daar was weinig discussie over, maar ik herinner me 
levendige – om het daarbij maar te houden – discussies tussen 
eindredacteuren en coördinatoren over letters die al dan niet voor 
tweederde telden. Sommigen hanteerden ook een telling met 
driekwartletters.

Begin jaren tachtig verschenen de eerste Atex-computers ter 
redactie. Aanvankelijk werden ze alleen gebruikt om koppen 
mee te tellen. Dat was een feest. ‘1 e’s te weinig’ was acceptabel, 
maar mooier was het juichende ‘KOP PAST!!!’ Die uitroeptekens 
hadden er beter niet achter kunnen staan, want dat enthousiasme 
vertroebelde soms de kritische blik op de inhoud. De dagen van 
het koppenbriefje waren in elk geval geteld.

Bas van Kleef

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 5: het koppenbriefje

Tekens tellen
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Keert het Muurtje van Op-
land uiteindelijk terug naar 
zijn oude nest in het voorma-
lige Volkskrant-gebouw aan 
de Wibautstraat? Alle voorte-
kenen wijzen daarop.
 

Vorige week vrijdag kreeg de 
drukkerij bezoek van twee af-
gevaardigden uit het oude Volks-
krant-gebouw. Zij wilden, ge-
gidst door produktieleider Jan-
peter van der Kamp, met eigen 
ogen zien wat ze eventueel in 
huis halen. ‘Ze zijn echt enthou-
siast’, liet Janpeter nadien we-
ten. ‘Het muurtje komt beslist 
terug in het gebouw.’

Het balletje kwam aan het rol-
len, toen het Persmuseum (als 
eerste gegadigde) voortdurend 
liet weten nog niet toe te zijn 
aan een definitieve regeling van-
wege dreigende bezuinigingen. 
De nieuwe eigenaren van het 
Volkskrant-gebouw kwam dat 
ter ore. Zij hebben een groots 
plan met het – drastisch te reno-

veren – gebouw: volop ruimte 
voor kunstenaars, compleet met 
een adequate hotelruimte en een 
mooi restaurant annex buiten-
terras.

In dat in volle glorie opge-
vrolijkte Volkskrant-hotel past 
het muurtje van Opland perfect 
als blikvanger, vinden zij. Net 
als de Oplandse belettering in 
het gerenoveerde metrostation, 
waarvoor zij zich ook sterk ma-
ken. ‘Mij lijkt dat een mooi eer-
betoon aan tekenaar Opland’, 
vindt Janpeter van der Kamp.

Alle leden van het comité Red 
het Muurtje van Opland zijn het 
met hem eens. De vraag is nog 
hoe de overheveling van de 
brokstukken geregeld kan wor-
den. Daarover wordt snel een be-
sluit genomen. Dan heeft ook de 
drukkerij een zorg minder, want 
‘de restanten van het muurtje 
kunnen niet langer goed worden 
gehouden’, sprak Janpeter met 
enigszins dreigende stem.

Han van Gessel

Zo ziet de gevel van het Volkskrant-gebouw er tegenwoordig uit. 
De witte badkamertegeltjes zijn van de gevel verwijderd. Bin-
nenkort wordt het ingericht als hotel.      Foto The Magnificent Eight

Muurtje van Opland 
terug in oude nest?
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‘Daar woon ik’, wijst John Schoonbrood vanuit Chautauqua Park in Boulder, Colorado.

Kon je in Amerika gemakkelijk aarden? 
Wat voor hindernissen had je te over-
winnen?
‘Ik voelde me sterk aangetrokken tot 

Amerika na een zes weken lange trip ge-
financierd door the German Marshall Fund 
en gesponsord door hoofdredacteur Harry 
Lockefeer. Dat was in 1988. Het was een 
fantastische ervaring. Mijn vrouw Yvonne 
ging vlak daarop voor een stage als fysio-
therapeut ook naar de VS, en zij vond het 
hier ook geweldig. 
‘De eerste twee jaar, toen ik de universi-

teit van Wharton deed, waren heel moeilijk 
voor haar, omdat ze verstrikt raakte in de 
Amerikaanse bureaucratie, die haar maar 
niet wilde accrediteren. Bovendien stu-
deerde ik twintig uur per dag, zeven dagen 
per week, en ze had dus weinig aan mij. 
‘Nadat we in 1995 van Philadelphia naar 

Silicon Valley verhuisden, begon ze te 
aarden, vooral omdat ze een baan vond die 
haar ambities stimuleerde en omdat we in 
een internationale expat gemeenschap te-
recht kwamen van jonge, uiterst getalen-
teerde cosmopolieten. In Californië leerden 
we pas echt goed skiën en snowboarden en 
we hadden al die jaren een gemeenschap-
pelijk ski-huis met tien vrienden.
‘Ik heb nooit omgekeken. Nederland is 

zó klein vanuit hier. Yvonne had nog re-
gelmatig heimwee, vooral toen we van 
Californië naar Colorado verhuisden in de 
zomer van 1998. Uiteindelijk aardde ze 
hier in Colorado, waar ik in een fantastisch 
huis woon met een klein bergbeekje dat in 

het voor- en najaar door de voortuin loopt. 
Beren komen bijna dagelijks in de tuin en 
in het vuilnishok. Een keer heb ik zelfs een 
poema gezien, die over de motorkap sprong 
toen ik de oprit opreed. 
‘De vriendenkring in Boulder, waar ik sinds 

1998 woon, is openhartig en warmbloedig. 
Maar ik zal nooit honderd procent Ameri-
kaan zijn, net zo min als 
ik als Limburger ooit 
honderd procent Ned-
erlander ben geweest. 
Ik spreek tegenwoordig 
wel Nederlands met 
een dik Amerikaans/
Limburgs accent.
‘Yvonne, die ook en-

kele jaren voor de 
Volkskrant werkte op 
de advertentie-afdeling, overleed in 2007 
aan eierstokkanker. Inmiddels ben ik her-
trouwd met Debi, een Amerikaanse. Ned-
erland lijkt verder weg dan ooit. Dat wordt 
nog eens versterkt doordat Boulder een 
oase is in de Verenigde Staten: progressief, 
jong, gezond, aan de voeten van de Rocky 
Mountains, en onder een stolp van driehon-
derd dagen zon per jaar.

Ik zie op je internetsite dat je allerlei 
fases hebt doorgemaakt, zowel op soft-
waregebied als op financieel gebied en 
ook het management. Vertel eens.

‘Ik probeer elke tien jaar mijn carrière om 
te buigen. Niet radicaal, maar genoeg om 
het interessant te houden. Een paar maan-

den geleden bijvoorbeeld ben ik met een 
nieuw bedrijf begonnen voor de produc-
tie van algen voor voedingssupplementen. 
Voor Debi en mij is dit ons zesde bedrijf.’

In welke baan of sector heb jij je fortuin 
gevonden? 

‘Fortuin? Ik ben een kleine ondernemer 
met zeven werkne-
mers. Dat betekent dat 
je de ene dag zo goed 
als bankroet bent en 
een maand later er 
weer helemaal boven-
op bent, met dertig tus-
senliggende slapeloze 
nachten.’ 

‘Van 1995 to 1998 
werkte ik voor Baan 

NV (het Nederlandse bedrijf van Jan en 
Paul Baan). Ik was hun corporate trea-
surer in Menlo Park, Californië. Ik han-
delde voor honderden miljoenen in valuta 
en beheerde een investeringsportefeuile 
van een half miljard dollar. Van 1998 tot 
2003 was ik corporate treasurer voor JD 
Edwards (een bedrijf dat vergelijkbaar was 
met Baan), waar ik meer armslag kreeg en 
waar ik leerde mijn vleugels uit te slaan als 
een ware corporate executive.

Hoe kwam je terecht in de voedingsmid-
delenindustrie? Azantis is je eigen be-
drijf. Hoe kwam je daartoe?

Zie verder pagina 3

In 1993 emigreerde John 

Schoonbrood naar Ameri-

ka. In de vorige aflevering 

vertelde hij hoe hij vijftien 

jaar op de redactie Finan-

ciën had doorgebracht en  

en méér wilde. Van toen-

malig directeur Max de 

Jong kreeg hij het advies in 

Amerika te gaan studeren.

Dat deed John. En hij be-

gon er een ondernemers-

carrière.

Journalist in voedingssupplementen

‘Tijdens recessie 
ontdoet
samenleving zich 
van excessen’
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‘Na JD Edwards was ik voor korte tijd 
financieel directeur van een Amerikaans, 
beursgenoteerd bedrijf. Een ander bedrijf, 
ook genoteerd, trok me aan om schoon 
schip te maken. Dat was een omega-3 dis-
tributeur. Yvonne was behoorlijk ziek en ik 
zag onze zorgverzekering verdwijnen, dus 
nam ik de boedel van dat bedrijf over om 
de verzekering te behouden. Yvonne over-
leed zeventien dagen later, op mijn vijftig-
ste verjaardag. Die overgenomen boedel is 
nu Azantis Inc. en we doen relatief goede 
zaken.’

Merk je iets van de wereldwijde crisis?
‘Durfkapitaal is zo goed als dood. Banken 

zijn krenterig en bang, maar als je eenmaal 
krediet hebt is het spotgoedkoop. Dankzij 
Obama’s stimulerende maatregelen hebben 
we toegang tot werkkapitaal.
‘Verder komen mijn ervaring en reputatie 

als corporate treasurer mij nu als kleine 
ondernemer goed van pas. Ik ben altijd op 
zoek naar privé-investeerders, want Azan-
tis heeft geen gebrek aan nieuwe groei-
mogelijkheden. Onze industrie van voe-
dingssupplementen blijft groeien ondanks 
de recessie. 
‘Supplementen en gezonde voeding wor-

den steeds belangrijker omdat de gezond-
heidszorg financieel in een crisis zit. Deze 
trend wordt versterkt door vrouwen, die 
dankzij het internet toegang hebben gekre-
gen tot informatie waarmee ze hun tradi-
tionele rol als medicinale zorgdrager in het 
gezin terughalen.
‘Recessies zijn tijdelijk en noodzake-

lijk. Gedurende een recessie ontdoet een 
samenleving zich van excessen. Ik denk dat 
zodra het klimaat omslaat, we een boom 
zullen ondergaan zoals in de jaren vijftig 

en zestig, en dan met de 
snelheid van het inter-
net.’

Zou wat je daar gedaan 
hebt en doet, ooit in 
Nederland mogelijk 
zijn geweest? 

‘Een bedrijf oprich-
ten in de staat Colorado 
vergt drie minuten online 
en kost tien dollar. Dat 
zegt wel voldoende.‘ 

Ben je intussen een ech-
te Amerikaan of ook 
nog Limburger? Twee 
paspoorten blijkbaar?  

‘Eind juni van dit jaar 
werd ik officieel Ameri-
kaans staatsburger. Ik 
kan dus nu gaan stem-
men hier, en zal dat 
ook beslist doen. Mijn 
Nederlands staatsburger-
schap kan ik niet van-
zelfsprekend houden. Ik 
moet een hoop papieren 
in drievoud invullen om 
Nederlander te kunnen blijven. Dat is ech-
ter iets wat ik zeker wil.  Met Azantis zijn 
we bezig een nieuw project in Hawaiï op 
te zetten, dus geografisch beweeg ik me 
verder van Nederland en Limburg van-
daan.’

Denk je ooit terug te keren in Neder-
land? 

‘Ik kom om de twee jaar terug naar Neder-
land voor een kort familiebezoek en om 
bij te tanken in Amsterdam. Meestal rond 

Nieuwjaar of Koninginnedag. Ik bezoek 
zeker vijf keer per dag de sites van de 
Volkskrant en NRC en volg het nieuws in 
Nederland op de voet. Stemmen doe ik niet 
in Nederland, omdat ik het niet meer mijn 
zaak vind om richting te geven aan een 
land waar ik niet Dag In Dag Uit huil, lach, 
werk en bewonder.’

‘Terugkomend op je vraag of ik fortuin 
heb gemaakt. Mijn antwoord: ik ben stin-
kend rijk aan ervaringen!’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

Bij wijze van aftrap van de Maand 
van de Geschiedenis hebben Paul 
Brill en Martin Sommer, allebei 
columnist bij de Volkskrant, zater-
dag 29 september bij Atheneum 
boekhandel samen hun boeken 
gepresenteerd. Brill en Sommer 
kennen elkaar niet alleen van de 
Volkskrant, ze zijn vrienden en al-
lebei Haarlemmer.

Met het oog op de Amerikaanse 
verkiezingen schreef Paul 1600 
Pennsylvania Avenue. Hij beschrijft 
de zware strijd van een reeks pre-
sidenten tijdens hun gang naar het 
Witte Huis. Hij laat de hoogte- en 
dieptepunten zien in het grootste 
politieke circus ter wereld, aldus 
de flaptekst.

Martin Sommer herdenkt in zijn 
boek tien helden uit de Nederland-
se geschiedenis, van Julius (Clau-
dius) Civilis, via Jan Pieterszoon 
Coen naar Willem Drees en Johan 
Cruyff, in Wat een held! 

Hij neemt het op voor de echte 
helden: ‘aardige, dappere, grootmoe-
dige en intelligente mensen’. Zijn 
favoriete held is de zeevaarder 
Michiel de Ruyter, ‘zo ontzettend 
Hollands’, liet hij op de radio in 
OVT bij de VPRO weten. ‘Van 
hem ben ik erg gecharmeerd.’

Hij erkende dat Nederland ook 
talrijke schurken heeft gekend. 
Hij zou daar ook graag over 
schrijven, zei hij.      

       JqJ

Paul Brill en Martin Sommer openen 
geschiedenismaand bij Atheneum
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Lisette Lewin in het café.                Foto Jacques de Jong

DE nieuwe roman van Lisette Lewin 
gaat over een muziekstudent op wie 
het meisje Lotte op elfjarige leeftijd 

verliefd was. Naderhand komt ze hem nog 
maar sporadisch tegen.

Zijn aanvankelijk succesvolle carrière als 
fluitist loopt spaak en hij begint over de 
wereld te zwerven. Jaren later komt Lotte 
hem toevallig in Thailand op het spoor. Ze 
reist hem tot in Cambodja achterna. Ze moet 
toezien hoe haar dierbare, wereldvreemde 
jeugdvriend zichzelf te gronde richt.

Wanneer was je vorige boek? 
‘In 2008. De verloren savanne. Ja, dat was 

een roman over Suriname, over een vrouw 
die terugkeert naar haar geboorteland.’
 
Het huidige boek speelt in Thailand en 
Cambodja. Ben je daar zelf geweest voor 
onderzoek, de sfeer, of gewoon vakantie? 
Spreken die landen tot je verbeelding?

‘Ik ben daar geregeld geweest. Ik ga bijna 
nooit met vakantie zonder opschrijfboekje. 
Ik houd van de sfeer in de tropen, doordat 
ik ooit in Indonesië woonde. 
‘Het leek mij spannend om met een oude 

kennis, die ik in de roman Jurriaan noem, 
naar het binnenland van Cambodja te 
reizen waar hij al jaren woonde, en om de 
Cambodjanen te leren kennen met wie hij 
omging. 
‘Ik denk niet dat ik er nog heen ga. Het is 

daar zo treurig en arm. Thailand is prachtig, 
maar vooral voor toeristen. De mensen 
moeten daar ook overleven. 
‘Over sekstoerisme wordt terecht schande 

gesproken. Maar pas op voor die vrouwen 
(en jongens) met hun lieve lotusglimlach. 
Ze kunnen levensgevaarlijk zijn en soms 
meedogenloos voor elkaar.’  

De flaptekst klinkt niet echt vrolijk. 
Somber verhaal. Hoe komt dat?

‘Nee, vrolijk is het niet, wel met de humor 
waar Jurriaan, zijn zus Jettie en Lotte van 
kind af aan om moesten lachen. Het boek 
beschrijft een mislukt leven in de tropen. 

‘Het leven is nu eenmaal eindig en dat is 
meestal droevig. Ik ben dol op Somerset 
Maugham en Joseph Conrad, die reizen in 
de jungle beschreven als passanten. Echt 
erin opgaan lukt niet, behalve als je lang 
blijft en de taal leert. Hier betreft het een 
land waar het beste deel van het eigen volk 
op een onmenselijke manier is afgemaakt 
in de killing fields.’

Heb je het verhaal zelf zien gebeuren? 
Hoeveel van dit boek is autobiografisch? 

‘Voor een deel is het autobiografisch, voor-
al over Lottes kindertijd. De verliefdheid 
van Lotte op Jurriaan is verzonnen. Wel was 

ikzelf smoorverliefd op mijn elfde en ook 
op een muzikant. Verschillende reizen en 
indrukken heb ik samengevat. Het verhaal 
is echt zo gebeurd. Dat heb ik meegemaakt. 
Heel triest.’

Heb je bij het schrijven tegenwoordig 
nog steeds baat bij je ervaringen als 
journalist, zoals bij de Volkskrant? Of 
heb je je journalistieke verleden weg-
gepoetst?

‘Weggepoetst? Helemaal niet! Ik verdiep 
me altijd heel erg in de materie, roman of 
niet. Lees er zoveel mogelijk over. Ik krijg 
soms het verwijt dat ik te véél vertel. Daar 
moet ik inderdaad voor oppassen.’

In hoeverre is dit boek ook – zoals je 
werk werd gekenschetst – journalistieke 
literatuur, of literaire journalistiek?
‘Dat is het inderdaad. Het eerste in dit 

geval, journalistieke literatuur.’

Drie jaar geleden vertelde je de Volksknar 
dat je nog genoeg verhalen had liggen 
voor een hele bundel. Komt daar nog 
wat van?

‘Dat moet je aan de uitgever vragen! Ik 
schrijf veel verhalen. Vorige week is het 
tijdschrift Kort verhaal verschenen met een 
verhaal van mij erin.’ 

Verder nog plannen?
‘Met Bas Lubberhuizen en een groep 

vrienden ga ik begin oktober naar Polen, 
Moldavië en de Oekraïne. Daarover wil 
hij van mij een reisverslag in boekvorm. 
Daarna plannen genoeg. Maar of er over 
een paar jaar nog een uitgeverij voor het 
papieren boek bestaat?’

Jacques de Jong

Nieuwe roman
van Lisette Lewin

Een  mislukt 

leven

in de tropen

Lisette Lewin (1939) heeft een 
nieuwe roman toegevoegd aan haar 
inmiddels omvangrijke oeuvre: ’ Bach 
onder de palmen’, een dramatisch 
verhaal over een succesvolle fluitist, 
die zichzelf te gronde richt. 
Vanaf 1968 werkte Lisette Lewin als 
journalist voor de Volkskrant, NRC 
Handelsblad en Vrij Nederland. In 
1983 debuteerde ze als schrijfster 
met ‘Het clandestiene boek’, over 
illegale uitgevers in de Tweede 
Wereldoorlog. In 1989 volgde haar 
eerste roman, ‘Voor bijna alles bang 
geweest’.


