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We kunnen erin  
Hub. Hubben heeft bij Mieke van 
den Heuvel voor ons een opslag-
gebied in het Vk-systeem gere-
geld. Onze zelfbeschrijvingen zijn 
daar welkom. Hubben opgelucht: 
’Tegen de tijd dat de man met de 
zeis aanklopt, is alles meteen bij 

de hand.’ (Maar daar ging het niet 
om.) 
De weg naar de opslag loopt via 
mij (jacquesdejong@hetnet.nl) . 
Advies van Hub.: ‘En op een be-
paald moment (bij enige vorm van 
volledigheid) maak je daarvan een 
uitdraai voor alle betrokkenen.’  

Hoezo volledig? Misschien is er 
een begin, maar er komt zeker 
geen einde aan. Dat gaat maar 
door. Maar die uitdraai voor ieder-
een –in welke vorm ook-- moet er 
wel komen. 
De vraag is nu: wie bijt het spits 
af?

 

Wie is wie en waarom
Wat was de beste tijd van de vrouw 
van deze redacteur (links) op de 
1500 meter schaatsen? 
Hijzelf was, zoals te zien, iets beter 
ter been dan tegenwoordig, maar 
bemoeit zich nog steeds/weer met 
sport. 
 
Volgende vraag: In welke functie 
werd deze collega (rechts) in juni 
2003 een ‘oude boekenwurm’ ge-
noemd? Bij welke gelegenheid en 
waarom? 

 
 

Jan de Vries en Herman (Manus) van Wordragen 
Te makkelijk vonden de meesten de 
vorige aflevering. Ja logisch. Van-
daar bovenstaande andere aanpak. 
Ineke J. over de vorige: ‘Dat zijn 
nog eens echt memorabele knarren:  
Jan de Vries en Manus van Wor-
dragen.’ 
Wim Ph.: ‘Toen in 1963 op Cuba die 
crisis over raketten uitbrak en de VS 
dat zagen als een bedreiging in our 
backyard, sommeerde Lücker Jan de 
Vries een Ten Geleide aan de kwes-
tie te wijden. Jan de Vries: ‘Maar ik 
ben nog nooit op Cuba geweest!’. 
Lücker licht verbolgen: ’Maar 
niemand van ons is daar nog nooit 
geweest!’ 
Jos Kl .: ‘Bij het Eindhovens Dag-
blad, waar ik ooit begonnen ben, 
was er ene Jehan Kuijpers, die zijn 
dagelijkse buitenlandcolumns in 
prachtig schuinschrift met de pen 
schreef. Vervolgens dribbelde hij 
naar Gerda Smit, zijn minnares ter 

redactie, en declameerde – hoorbaar 
voor iedereen – zijn pennenvrucht. 
Daarna liep Jehan naar de zetterij, 
ging naast een zetter zitten, en dic-
teerde vervolgens zijn column. Ten 
slotte kwam hij met een proefje van 
zijn werkstuk trots naar de redactie 
en wees wie het horen wilde op de 
schitterende ideeën die hij de lezer 
ging voorzetten.  
‘Bij Jan de Vries ging het volgens 
mij precies andersom: Jan vertelde 
eerst zijn ideeën aan iedereen die 
het horen wilde, en pende ze ver-
volgens op papier.’ 

 

Verstand 

Henk Str.: In die aktentas van Ma-
nus zat in de nachtdienst nooit 
meer dan 1 kromme pijp, 1 blikje 
Four Square, 1 doosje lucifers en 1 
pakje brood, en dat laatste niet eens 
altijd. Het intellect zat dus blijkbaar 
in zijn hoofd, hoewel Jan de  

Vries  altijd verkondigde: 'Manus 
heeft een goed verstand, maar geen 
inzicht.' Dat was misschien geen 
schot in de roos, maar wel aardig in 
de richting. 
 

Boek Frans van Sch. 
Volgende maand verschijnt een 
boek van Frans van Schoonderwalt 
en zijn ANP-collega Leo van de 
Ruit over wielrenner Gerrie Knete-
mann. Het gaat heten De Kneet, 
met als subtitel 'Entertainer op 
twee wielen'. Aanleiding is na-
tuurlijk zijn dood. Knetemann 
heeft nooit een biografie gehad bij 
zijn leven, in tegenstelling tot 
Kuiper, Zoetemelk, Post of Jans-
sen. ‘Het mocht wel eens,’vindt 
Van Schoonderwalt, ‘al is de aan-
leiding natuurlijk minder leuk.’ 
De twee hebben Gré, de vrouw 
van Knetemann, nauw betrokken 
bij hun productie. 

  


