
 

Velen van ons hebben hun sporen 
achtergelaten in de samenleving en 
zijn met een schat aan ervaringen uit 

het dagelijkse arbeidsproces gestapt. Dat 
geldt ook voor mij. Die ervaring heb ik eerst 
aangewend voor mediatrainingen. Een be
taalde klus waarbij ik tot een paar jaar 
geleden de top van Defensie, bestuurlijk  
Nederland en het bedrijfsleven wegwijs 
maakte in de wereld van de media. 

Daar ben ik nu mee gestopt. Na vele jaren 
werken voor met name Defensie, waar ik 
de hele top door de mangel heb gehaald, 
ben ik daar een paar jaar geleden mee ge
stopt. Nu geef ik regelmatig voordrachten 
voor serviceclubs als de Rotary, Kiwannes 
en Probus. Ik kan putten uit een rijk arse
naal.

Ik vertel graag over mijn ervarin gen als 
vooral tvjournalist met de politiek (jaren
lang behoorde ik tot het vaste team dat op 
vrijdag de ministerpresident interviewde 
na de ministerraad. Altijd leuk om eens 
uit de school te klappen. Maar de meeste 
lezin gen gaan toch over de talrij ke radio en 

vooral tvreportages die ik in de loop der 
tijd heb gemaakt in binnen en buitenland. 
Over honger en ellende, oorlogen en oproer 
maar ook over het werk van ‘Artsen zonder 
grenzen’, waarvan ik tien jaar bestuurslid 
ben geweest. 

Dan laat ik graag iets zien van wat ik 
indertijd gefilmd heb en vertel over de 
achtergronden. Niet alleen over honger 
en ellende, ook over positieve dingen, die 
hoop geven.

Onlangs nog hield ik een lezing over hoe 
kinderen in arme landen uit afval hun speel
goed maken. De film die ik er des tijds over 
maakte, is de hele wereld over ge gaan en ik 
heb er verschillende prijzen mee gewon
nen. Of de film die ik in een kinderzieken
huis in Bogota ( Colombia) maakte over de 
zogenaamde Kangoeroe methode. Artsen in 
dat ziekenhuis vonden bij gebrek aan cou
veuses een even simpele als  doeltreffende 

me thode om de kindersterfte spectaculair 
te reduceren door ze na de geboorte op het 
lichaam van de moeder te binden. Daarbij 
blijken lichaamswarmte en hartslag een zeer 
heilzame werking te hebben. De film is over 
de hele wereld uitgezonden. Zelfs de BBC 
heeft hem integraal overgenomen. Ik laat 
fragmenten zien uit de film en vertel erbij 
over de achtergronden.

Een dankbare bron voor ‘lezingen met 
licht beelden’ vormt ook de reeks films die ik 
gemaakt heb over grote rampen in Neder
land: de vuurwerkramp in Enschede, de 
cafébrand in Volendam en de brand in het 
cellencomplex op Schiphol. Maar ook voor 
de Deltacommissie over de vraag hoe we 
Nederland in de toekomst droog kunnen 
houden en  over de NoordZuidlijn in Am
sterdam die inmiddels zijn voltooiing na dert. 

Mijn voordrachten worden allemaal ge
lardeerd met fragmenten uit de films die 
ik gemaakt heb. Volgende maand geef ik 
een lezing over de voltooiing van de Noord
Zuidlijn voor een vrouwenclub in Santpoort. 

Kortom, ik zit niet stil en pro beer iets van 
de rijke ervaringen die ik als journalist bij 
krant, radio en tv heb opgedaan met an
deren te delen. En het reservoir waaruit ik 
kan putten, is nog lang niet opgedroogd. Ik 
krijg er complimenten voor of een boeken
bon; reiskosten worden soms vergoed. 
Maar het belangrijkste is dat ik er zelf lol 
aan beleef.

Hans Emans
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Hans Emans, van redactie Binnenland naar radio en televisie

De lol van lezingen met lichtbeelden
‘Onder de mensen’ is een nieuwe 
serie over de manier waarop pensio
nado’s zich nog maatschappelijk nut
tig maken. Niet achter de geraniums, 
maar naar buiten, onder de mensen. 
Eerste in de rij: Hans Emans, eind ja
ren zestig bij de krant daarna naar de 
omroep. Redactie: Adriaan de Boer.

De internet-redactie werkt zich vol-
gens adjunct-hoofdredacteur Pieter 

Klok ‘drie slagen in de rondte’ om de 
vernieuwde Volkskrant-site zo mooi mo-
gelijk te maken. 

Dat is te zien ook. Een evenwichtige 
opmaak, ook dankzij het vele wit, maakt 
Volkskrant.nl prettig om door te bladeren 
– en in het scherm te lezen, zowel op de 
desktop als op tablet en mobieltje. Geen 
wonder dat de reacties tot nu toe overwe-
gend positief zijn.

Abonnees van de papieren krant kunnen 
de site er gratis bij krijgen. Tot eind ok-

tober hoefden de  lezers zich alleen maar 
te registreren om Volkskrant.nl gratis te 
lezen, met ingang van november kunnen 
ze een abonnement nemen op de digitale 
krant.

‘Dat de site mooier is, lijdt volgens mij 
geen twijfel’, mailt internet-redacteur 
Pie ter Sabel desgevraagd. ‘En we kun-
nen veel meer: niet alleen het nieuws uit 
de krant, maar ook de hele krant staat 
online.

‘Ik denk dat we nog bezig zijn de grote 
stap voorwaarts te zetten. Toen de site 
live ging, voelde het een beetje alsof we 

de eindstreep gepasseerd waren, terwijl 
de wedstrijd nog moet beginnen. We le-
ren een hoop.’

Zo rustig als het er op het scherm 
uitziet, zo hectisch is het blijkbaar bij de 
makers.

Bij de vraag om iets meer toelichting 
meldt Pieter Sabel ‘tot over zijn oren in 
het werk te zitten’. En de chef Digitaal 
Laurens Verhagen is er ook te druk 
voor. ‘Zit tot over mijn oren in technische 
ellende momenteel,’ meldt hij. 

Dat zijn dus geen drie, maar wel vier 
slagen in de rondte.                             JqJ

Volkskrant.nl: vier slagen in de rondte



In Joeps als studentenhol ingerichte 
werkplaats hangt de feestkrant van 
Richards 25-jarige Volkskrantjubi-

leum in 1976: ‘Auwerda (51) niet in IBM-
top’. De appel effectueerde bijna wat de 
boom afwees: Joep bedient beroepshalve 
óók ABN AMRO. Hij heeft er een parel-
grijs kostuum van beste 
snit voor gekocht. Vandaag 
provocerend voor de Volks-
knar aangetrokken, maar 
ook handig als je Gerrit 
Zalm een handje geeft. Zijn 
sardonische glimlach ver-
raadt waarmee hij epateert: 
humbug. Bijgaande foto van 
Richard en gezin (Joep is de 
krullenbol rechts) verraadt dat vader er een 
welhaast bigotte kledingkeus op nahield; 
of was zo’n wollen gebiesd pakje modern 
in die tijd? 

Hun karakter maakt alles goed: Richard 
en Joep zijn mannen van goud. Richard 
heeft zich naast zijn werk ingespannen 
voor tal van maatschappelijke organisaties, 
vooral op de linkervleugel van het katho-
licisme, zoals ook politiek (als gemeen-
teraadslid - ex-PPR - voor GroenLinks in 
Landsmeer). Joep heeft veel meegemaakt 
door vaak van opdrachtgever te wisselen. 
Op zijn visitekaartje noemt hij alleen al: 
het wereldvoedselvraagstuk, de voedsel-
industrie, landbouw, klimaatverandering, 
voedselzekerheid en voedselpolitiek.’

Geen IBM, wel ABN. Leg uit.
‘Richard was als eindredacteur bezig met 

invoering van Atex. Collega’s hebben daar 

dat IBM-grapje opgeplakt. Voor mij werd 
het financiële noodzaak voor ABN AMRO 
te werken. Terwijl ik in mijn studententijd 
had geschreven: liever dood dan werken 
voor een bank. Ik had het liefst met pure 
freelance journalistiek mijn geld verdiend. 
Het zat er niet in. Ik ben niet initiatiefrijk 

genoeg om me aantrek-
kelijk op te stellen. Dat 
klinkt negatief, maar ben 
ik wél overtuigd van mijn 
verslaggeverskwaliteiten. 
Mijn acquisitiemodel was: 
als de telefoon gaat neem ik 
op. Zo had ik altijd genoeg 
werk. Een wonder bij zo’n 
passieve acquisitie. Ik heb 

overigens wel een website.’

Je had in loondienst kunnen blijven: in 
1985 bij De Zaanlander, of daarna als 
correspondent Noord-Holland voor de 
Volkskrant. 

‘Terugkijkend – Richard zou dit met een 
héél brede smile hebben aangehoord – was 
dat verstandiger geweest. Het werk bij De 
Zaanlander vond ik te amateuristisch. Ri-
chard maakte zich hard voor mijn Volks-
krant-correspondentschap. Met schroom, 
hij wilde geen nepotisme. Hij toonde zijn 
ongerustheid toen ik zomaar dat vaste 
dienstverband opzegde.’

Ik herinner me Richard als een wat 
voorzichtige man, tegen het ambtelijke 
aan, een beetje truttig gekleed.

‘Absoluut. Met voorliefdes voor slip-
overs met een keurig overhemd eronder. 

Hij had priester zullen worden. Later over-
woog hij voorlichting bij Alfrink, maar hij 
voorzag dat na Alfrink de pleuris zou uit-
breken. Wilde nog adjunct worden bij de 
krant. Dat overlegde hij thuis. Hem is leed 
bespaard gebleven door het niet te worden.’

Inhoudelijk was hij roomser dan veel 
Volkskrantcollega’s.

‘Ik heb zelf in Historisch Nieuwsblad  ge-
schreven: laatste der Mohikanen. Van de 
krant die naar wierook rook, was hij uit-
eindelijk de enige die over geestelijk leven 
schreef. Wel langs de progressieve kant. 
Die, dramatisch, nooit een succes werd: 
de Acht Mei Beweging, Mariënburggroep. 
Daarvoor werd hij persoonlijk actief. Nee, 
dat beet het krantenwerk niet. In de krant 
werd hij naar de marge verdreven omdat ze 
van dat katholieke imago af wilden. Als hij 
nieuws had, moest hij een half metertje ho-
ger springen dan de sociaal-economische 
redactie. Maar het lukte hem wel. Te mid-
den van vakbroeders als Rex Brico, Else-
vier, en Gerard Klaassen, KRO, was hij 
gezaghebbend. Maar bij de krant vonden 
ze het al gek dat hij nog gelovig was, lin-
kervleugel of niet.’

Is er bij jou nog iets godsdienstigs over-
gebleven?

‘Nee, afwezig. Mijn ouders bleven hun 
leven lang gelovig. Tegen ons zeiden ze: 
je beslist op je twaalfde of je naar de kerk 
blijft gaan. Geen van ons vijven heeft dat 
gedaan, wat hun pijn deed. Ik ben de vier-
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Joep Auwerda over de altijd betrouwbare Richard:

Lastig, die rode pen van mijn vader

Joep Auwerda                  Foto Jacques de Jong

In Appel & Boom vragen we kin
deren van Volksknarren naar de 
invloed van hun journalistieke ou
der op huiselijk leven en beroeps
keuze. Joep Auwerda (55), free
lance journalist, heeft achteraf spijt 
één les van zijn vader in de wind 
te hebben geslagen: houd een vas
te baan. Richard (19251993) gaf 
het goede voorbeeld: Vanaf 1950 
bleef hij tot zijn VUT in 1984 bij de 
Volkskrant: vijf jaar correspondent 
Twente, en via de eindredactie in 
Amsterdam vanaf de jaren zestig 
gezaghebbend redacteur geestelijk 
leven. 
Aflevering 14.

Zie verder pagina 3
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de, als enige in de journalistiek terecht ge-
komen. Dat heeft Richard tevoren wel ge-
zegd: als er één het vak in gaat, ben jij het. 
Zelf kwam hij uit een middenstandsnest. 
Zijn vader was naaimachinehandelaar. 

‘Ik heb op advies van Richard journalis-
tiek in het katholieke Tilburg gedaan: die 
zou ambachtelijker zijn dan Utrecht. Hij 
heeft er zijn invloed nog voor aangewend 
bij de directeur daar. Richard is in die tijd 
nog wel eens de kritische, strenge eindre-
dacteur van een grote reportage van me 
geweest. Lastig, die rode pen van je eigen 
vader. Later signeerde hij een door hem 
geschreven boek voor me: ‘Voor Joep, die 
ook iets van journalistiek afweet.’ Ik las het 
als zuinig. Nu zie ik dat hij me ruiterlijk de 
zegen gaf. Nu leef ik op drie poten: geld, 
non-profit, journalistiek.’

Waar begint jouw journalistiek besef?
‘ ’s Morgens lag de Volkskrant op de ont-

bijttafel met een cijfer, bijvoorbeeld 12. Ri-
chard was toen chef Nacht, hij kwam dus 
met een verse krant thuis. Daar schreef hij 
op hoe laat hij gewekt wilde worden. Aan 
zijn telefoongesprekken thuis merkte je de 
spanning van deadlines. Gijsen werd bis-
schop: meteen aan ’t werk. Eerlijk gezegd: 
ik vond dat onaantrekkelijk, die deadlines: 
nog maar een uur en dan moet dat stuk er 
maar zijn. Ik had aanvankelijk dan ook iets 
rustigers op het oog: de toen nog bestaande 
studie andragologie.’

Jij bent iets meer van je gemak.
‘Toch ben ik inmiddels wel een deadline-

junk. Je maakt een stofje aan waardoor je je 
kunt concentreren, raakt er verslaafd aan. 
Bij De Zaanlander kon ik om twee uur  in 
de nacht nog wat kwijt, auto te water, ging 
ik om zes uur op de mat kijken of het erin 

stond. Bij de Volkskrant heb ik als kind nog 
een rondleiding gehad. Kreeg je je naam in 
lood. En Sinterklaas was belangrijk op de 
krant. Dat was Ad Odijk toch?

Had je vader vrienden op de krant?
‘Een paar. Hij hield het behoorlijk ge-

scheiden. Hans Beynon, Wim de Valk. 
Han van Gessel een beetje. Cor de Groot, 
Kees Sikkink, correspondenten in Rome, 
kwamen enorm bij ons eten. Veel nattig-
heid, nooit excessief. Niet zoals zijn voor-
ganger Gabriël Smit, die in Rome door 
collega’s ondersteund naar het hotel ge-
bracht moest worden, waarna ze voor hem 
zijn stuk schreven. Zo wist pa dat je niet te 
gek moest doen.’

Als ik parallellen zoek, zijn jullie beiden 
heel divers. Richard deed veel naast zijn 
werk, jij switchte veel.

‘Richard was not amused toen ik mijn 
correspondentschap bij de Volkskrant op-
zegde. Ik dacht – overmoedig -  dat ik in-
houdelijk meer te vertellen had. Richard 
begreep er niets van. Ze wilden me op de 
stadsredactie. Ik zei: laat maar zitten.’

Wat is dat dan bij jou? Beweeglijkheid? 
Onrust?

‘Eerlijk gezegd: mijn vriendin van des-
tijds vond dat ik er stressig van werd. Al 
met al was het een sleutelscène in mijn le-
ven. Richard was boos, mijn moeder moest 
eraan te pas komen om het contact te her-
stellen. Ik zie hem nog zitten, bij de piano: 
‘Je pensioen! Je dit! Je dat! Je zus! Je zo! 
Wat doe je nou?’ Echt een vader die zijn 
zoon met wie het zo goed gaat, foute keu-

zes ziet maken. Achteraf moet ik zeggen 
dat hij gelijk had. Het was vooral onrust. 
Onvermogen lang vooruit te plannen.’

Richard was het niet eens met de keus 
van zijn opvolger, Henk Müller. Gerard 
Klaassen van de KRO lag klaar, maar 
dat heeft Jan Blokker met een wenk-
brauwfrons tegengehouden.

‘Mijn vader had een broertje dood aan 
Blokker vanwege zijn antipapisme. Overi-
gens denk ik dat Blokker gelijk had. Maar 
als islamspecialist Müller voorzien had hoe 
de islam uitwerkte in Nederland, had de 
krant met hem een toppertje in huis gehad. 
Achteraf gerzien ook niet the right man on 
the right place. Mijn vader heeft nog een 
dikke brief aan Jan van der Pluijm ge-
schreven over het tegenhouden van Gerard 
Klaassen, die - dat klop - een enorme paap 
was.’ 

Is Richard gebukt gegaan onder de te-
loorgang van zijn eigen discipline?

‘Hij vond dat meer dan vervelend. Na zijn 
vertrek wilde hij er zelfs geen recensies 
meer voor schrijven omdat het zijn krant 
niet meer was. Hij vond dat het specialisme 
er met geweld uit was gedrukt. Zo miste, na 
zijn vertrek, de Volkskrant het nieuws dat 
Muskens het stelen van een brood begrijpe-
lijk vond. Woedend was hij! Dat was toch 
nieuws?’                         Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Richard Auwerda met vrouw en kinderen bij zijn 25-jarig jubileum. Helemaal achterin 
zoon Joep.                        Foto Wim Ruigrok
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Hoe bevalt de plek waar je nu zit? 
‘Ik werk als freelancer op de sport- en de internetredactie. Dat 

bevalt me heel goed. Ruim twee jaar geleden ben ik bij de krant 
binnengekomen als freelancer bij de sportredactie en sinds juni 
werk ik ook als redacteur voor de internetredactie. Ik loop de af-
gelopen maanden dus met twee petten op, maar eigenlijk ook weer 
niet. De krant en de website groeien steeds meer naar elkaar toe. 
Het is leuk die ontwikkeling van binnenuit, en vanaf 
beide kanten, te mogen meemaken.

‘Zo heb ik de afgelopen maanden ciollega’s Pieter 
Sabel, Michiel van der Geest en Laurens Verhagen 
met steeds minder slaap en steeds meer blocking is-
sues naar de lanceerdatum van de nieuwe website toe 
zien werken. Aan de andere kant zie ik sportredacteu-
ren als Mark Misérus en Charles Bromet met groei-
end enthousiasme hun voetbalrubriek tikken voor de 
site. Als je dan zelf ook voor zowel site als krant mag 
schrijven, zijn dat eigenlijk twee droomplekken in 
een.’

Het werk? De collega’s?
‘Op de sportredactie heb ik een eigen miniporte-

feuille opgebouwd met daarin sporten als roeien, 
honkbal en Formule-1. Of ik nu rondloop tussen de 
wandelende boomstammen op de WK roeien of ont-
spannen kan praten met de iets minder afgetrainde 
honkballers, elke sport heeft zijn charme en daarover 
schrijven voor een breed publiek doe ik het liefst. Als sportliefheb-
ber zie ik dat eerder als hobby dan werk. 

‘Zelf heb ik altijd gevoetbald, maar vanwege mijn nogal kwets-
bare fysiek ben ik maar naar hardlopen geswitcht. Niet op vermel-
denswaardig niveau trouwens, maar ik ben wel sportliefhebber in 
hart en nieren.’

Hoe ben je hier terecht gekomen?
‘Dat heb ik vooral aan sportchef Marije Randewijk te danken. Zij 

besloot na het pensioen van Poul Annema de leegte die hij achter-
liet op te vullen met enkele freelancers en durfde het wel aan met 
dit groentje, zo vlak na mijn stage als masterstudent van de Rijks-
universiteit Groningen. Daar ben ik haar heel dankbaar voor, zeker 
gezien de bulk (sport)freelancers die non-stop op de deur bonken.’

Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant?

‘Mijn honger naar nieuws zat er al vroeg in. Volgens mijn va-
der volgde ik als klein jongetje de Eerste Golfoorlog al via CNN, 
maar ik voldoe niet aan de stereotiepe journalist die eerder voor 
de schoolkrant schreef dan dat hij kon lopen. Toen ik echt besloot 
de journalistiek in te gaan, zo aan het einde van mijn middelbare 
schooltijd, ging ik bedenken waarvoor ik dan zou willen schrij-
ven. De Volkskrant kwam toen als eerste op mijn radar. Duidend, 

kalm en niet sensatiegericht. Dat past ook wel bij mij, 
als nuchtere jongen uit de kop van Overijssel.’

Wat wil je bereiken, wat is je ambitie?
‘Net zoals dat ik niet de gangbare schoolkrantjournalist 

ben, ben ik ook niet iemand die zegt: hier wil ik over tien 
jaar staan. Ik vind veel te veel dingen veel te leuk. Dat 
was ook een reden om bij internet te solliciteren, van-
wege mijn interesse voor de werking van nieuwe media 
en het begon toch te kriebelen om - met een bachelor 
geschiedenis op zak - over uiteenlopende nieuwsonder-
werpen te schrijven.

‘Als sportredacteur ben ik veel op pad, mag ik inter-
views, reportages en achtergrondverhalen schrijven. 
Maar net zoveel plezier haal ik als webredacteur uit live-
bloggen, werken met sociale media en als onderdeel van 
een geoliede machine een mooie, actuele site in de lucht 
houden. Ik wil het maximale eruit halen wat er als jour-
nalist in mij zit. Daar zijn meerdere routes voor en het 
liefst loopt die wat mij betreft via de Volkskrant.’

Heb je al een of meer wapenfeiten op je naam kunnen krijgen? 
Zo ja, welke?

‘In het voorjaar heb ik via het stimuleringsfonds maandenlang 
voor de WK-bijlage de dubbele nationaliteiten van de spelers op 
het WK voetbal onderzocht. Daar is uiteindelijk een dragend stuk 
voor de bijlage uit gerold, inclusief een mooie online graphic. 
Daarmee smolten papier en internet eigenlijk samen. Ik hoop der-
gelijke stukken vaker te mogen maken in de toekomst.’

Hoe denk je over de huidige Volkskrant? Het beleid? De koers?
‘Het zijn spannende tijden. Dat de krant zich voortdurend durft te 

vernieuwen, is cruciaal in deze tijd, denk ik.  De grootste uitdaging 
lijkt me om bij het duiden van het nieuws niet te neigen naar het 
maken van een Jip en Janneke-krant, zoals te zien is bij sommige 
andere media.’

Lennart Bloemhof internet/sportredacteur

Twee droomplekken:
sport en internet

Lennart Bloemhof (26), jong talent bij de Volks krant.  

Sportliefhebber pur sang, maar hij schrijft graag over uit

eenlopende onderwerpen. Dat kan ook op de internet

redactie. 


