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KNOR & CO         Postkantoor    
Jaap Huisman was vele jaren een vriende-
lijke, bekwame collega op de redactie 
Binnenland. Daarna bij Kunst. Hij is zonder 
twijfel nog altijd vriendelijk en bekwaam. Toen 
hij de krant verliet, was hij deskundige in 
de bouwkunst en hij heeft zich daa-
rin verder ontwikkeld. Niet voor niets 
werkt hij mee aan boeken over archi-
tectuur en dergelijke. 

Op zondag 30 januari treedt Jaap op 
in het tv-programma Kunststof om zijn me-
ning te geven over opmerkelijke gebouwen. 
En al schakelend zie ik hem staan bij het 
hoofdkantoor van de ING-bank aan de Rin-

gweg bij Amsterdam. Jaap heeft een prima 
verhaal. Goeie stem ook. Hij spreekt over het 
unieke ontwerp, over het vele geld dat de 

banken begin deze eeuw ter beschik-
king hadden en het kon niet mooi 
genoeg worden.
En dan haak ik af. 
Jaap: ‘Dit is het Ai En Dzjie-kantoor.’ 
Kom op Jaap, denk ik. Waarom zo 

duur doen. Het is toch gewoon het Ie 
En Gee-kantoor. In onze jeugd gewoon het 
postkantoor. Maar Jaap zegt het op z’n minst 
nog één keer, in z’n beste Engels. Kijk maar 
op ‘Uitzending gemist’. 

JvC

De redactie van de Volkskrant mag 
zich beroemen op een reeks van be-
kroningen in de afgelopen maanden. 
Zegt wel iets over de kwaliteit. Dank-
zij de medewerking van collega Peter 
de Waard komen we hieronder met 
een overzicht.

Afgemeten naar de journalistieke prij-
zen die het afgelopen jaar bij de Volks-
krant zijn gevallen, was het een goed 
jaar.  Zeker veertien bekroningen kwa-
men bij de Volkskrant terecht. En 2011 
begon al meteen goed met bekroningen 
voor Remco Campert en de fotografen 
Martijn Beekman, Joost van den Broek 
en Raymond Rutting.

Remco Campert 
won als medewer-
ker op 11 januari de 
Gouden Ganzenveer 
2011. De dichter, ro-
manschrijver en co-
lumnist werd gepre-
zen als veelzijdig au-
teur. Geroemd wer-
den in het bijzonder 
‘de lichtheid van de toon van zijn werk en 
zijn vermogen om zijn denk- en verhaal-
lijnen bedrieglijk eenvoudig zo vorm te 
geven dat ze voor een breed publiek toe-
gankelijk blijven’. De auteur hecht waar-
de aan de prijs, vooral omdat deze ‘niet op 
het puur-literaire is gericht’.

Kort daarop vielen drie fotografen van 
de Volkskrant  in de prijzen bij de uitrei-
king van de Zilveren Camera op 23 janu-
ari. Martijn Beekman (op de foto links) 
won de eerste prijs in de categorie Bin-

nenlands Nieuws en Joost van den Broek 
(rechts) bij de portretten. Bij het Binnen-
lands Nieuws werd Raymond Rutting 
(midden) tweede.

Welke prijzen vielen verder bij de Volks-
krant sinds de introductie van de tabloid-
krant op 1 april 2010? Hieronder  een over-
zicht, verzameld door  Peter de Waard.

Maud Effting (39). 
Verslaggeverij, sinds 
1999 bij de Volkskrant

Prijs: persprijs Plat-
form Duurzame Lucht-
vaart.

Waarvoor? Artike-
lenreeks over het on-
geluk met vliegtuig van Turkish Airlines 
op Schiphol

Wat was de beloning? Zilveren vliegtuig 
met artikel erin gegraveerd

Motivering juryvoorzitter Joop Daalme-
ijer: ‘Effting is goed gedocumenteerd, laat 
meerdere kanten van een verhaal zien, 
staat meerdere meningen toe, zodat de 
lezer zich een uitstekend beeld kan vor-
men.’

Zij kreeg de prijs op 15 oktober 2010. Het 
was haar eerste bekroning bij de krant.

Vindt zij het belangrijk om een prijs te 
winnen? ‘Ja zeker. Ik vond het heel leuk, 
omdat luchtvaart eigenlijk helemaal niet 
in mijn portefeuille zit.’

Lucratief prijzenjaar voor de Volkskrant
Robin Gerrits (46).

Verslaggeverij, sinds 
1996 bij de Volks-
krant.

Prijs: Nationale Prijs 
voor  de Onderwijs-
journalistiek

Waarvoor? Artike-
len in het kader van 
de onderwijsagenda waarbij oplossingen 
worden aangedragen voor problemen in 
het onderwijs.

Wat was de beloning? Plaquette en 1500 
euro.

Motivatie van de jury: ‘Scherpe en punti-
ge bijdragen die als geheel een totaaljour-
nalistiek vormen die mensen uitdaagt.’

Hij ontving zijn prijs op 7 oktober. Het 
was zijn eerste bij de krant.

Vond hij het belangrijk? ‘Ik vind het toch 
een enorme erkenning. Niet alleen de prijs 
op zichzelf, maar ook de reactie van col-
lega’s die je aanspreken en zeggen dat je 
terecht de winnaar bent.’

Elsbeth Stoker 
(30). Redactie Eco-
nomie, sinds 2005 
bij de Volkskrant.

Prijs: Journalist 
Award van de EU 
in het kader van 
de 2010 European 
Year for Combating 
Poverty and Social 
Exclusion.

Waarvoor? Verhaal ‘Nooit alleen, want 
Jezus en Allah leiden ons’ over werkende 
armen.

Wat was de beloning? Oorkonde en deel-
name aan de  Europese finale in Brussel.

Motivering jury: ‘Realistische beschrij-
vingen van casussen worden gekoppeld 
aan de analyse van ontwikkelingen in de 
samenleving en het gevoerde armoede-
beleid. De aandacht van de lezer wordt 
geprikkeld en vastgehouden. Het is agen-
derend, want het verhoogt ons bewustzijn 
over een thema dat tot voor kort weinig 
aan bod kwam in het Nederlandse armoe-
dedebat. Het is ook een fraai voorbeeld 
van onderzoeksjournalistiek, waarbij desk 
research is gecombineerd met vele inter-
views met beleidsmakers, wetenschappers 
en ervaringsdeskundigen.’
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Vervolg van pagina 1              PRIJZEN
Elsbeth Stoker kreeg haar prijs op 28 

november 2010. Het was haar eerste bij 
de krant.

Vond zij het belangrijk deze prijs te win-
nen? ‘Ja, het is een leuke opsteker.’

Arno Haijtema 
(51). Tweede katern, 
sinds 1984 bij de 
Volkskrant.

Prijs: Psyche Me-
dia Prijs.

Waarvoor? Serie 
van foto’s en dag-
boekfragmenten van 
alcoholist die bezig 
was af te kicken.

Wat was de beloning? Getuigschrift, 
oorkonde en 5000 euro.

Motivering van de jury: ‘De foto’s bij 
het artikel geven de krachtigste uitdruk-
king in beeldvorm van de beroemde pre-
ventieboodschap Drank maakt meer ka-
pot dan je lief is. De gekozen invalshoek 
is origineel en vernieuwend.’

Hij kreeg zijn prijs op 3 oktober. Het 
was zijn eerste bij de krant.

Vindt hij het belangrijk deze prijs te win-
nen? ‘Ja, zeker. Het was een prachtig pro-
ject. Je ziet die man echt in de loop van de 
tijd verbeteren. We hebben het geld voor 

het grootste deel volgens een afspraak 
besteed om die man, die bijna geen cent 
meer had, ook weer een toekomst te ge-
ven.’

Bij de European Design Awards op 16 
november 2010 sleepte de Volkskrant acht 
awards of excellence in de wacht De prij-
zen worden jaarlijks uitgereikt aan kran-
ten met de beste vormgeving. 

De Volkskrant won prijzen in verschil-
lende categorieën. Het Magazine van 10 
juli met het thema Schone Schijn kreeg 
een prijs in de categorie Magazine. Voor 
Fotografie is aan de Volkskrant een geza-
menlijke award toegekend voor de Aars-
man Collectie en de reportage over Paki-
stan van 4 september.

Andere prijzen voor de Volkskrant wa-
ren onder meer voor de fotopagina Matro-
zen op Sail van Joost van den Broek en 
de reportages Redden wat je redden kunt 
en De polygamisten - een wereld van toen 
en nu. 

Journalist, publicist en criticus Michaël 
Zeeman kreeg 15 oktober postuum de 
Pierre Bayle Prijs voor Cultuurkritiek. 
Zeeman was kort voor zijn overlijden 
op 27 juli 2009 van de toekenning op de 
hoogte gebracht en schreef nog een hof-

felijke dankbrief. 
Het eerbetoon valt 
Zeeman toe van-
wege ‘de breedte 
en diepgang van 
zijn kunstkritische 
en essayistische 
blik’.  

Zijn weduwe An-
nemie Vanackere 
nam de prijs op 17 

november in ontvangst.

Bijna onopgemerkt is Rob Vreeken be-
gin 2010 tweede geworden in de strijd om 
de European Journalist Award for Excel-
lence in Journalism. Hij had een reportage 
over besnijdenis van meisjes en vrouwen 
in Senegal ingestuurd. 

Zijn beloning was 1000 euro en een 
persreis naar Oeganda. 

Rob: ‘In 2009 
was ik derde. 
Dit jaar lever ik 
opnieuw de Ned-
erlandse inzend-
ing, dus als de 
stijgende lijn zich 
voortzet, ga ik nu 
voor goud...’

Toekomst
Wel knap van Kader Abdolah dat hij al 
in mei 2010 de Volkskrant op iPad las, 
ver voor alle andere columnisten, terwijl 
er toen nog niet eens een Volkskrant 
op iPad was! Die kwam toch echt pas in 
december. Perzische magie, neem ik aan. 
Vermoedelijk las onze vriend gewoon de 
Volkskrant voor iPhone op zijn nieuwe 
iPad, maar dat deden op dat moment al 
horden columnisten. Alleen vonden die 
het niet de moeite waard erover te schri-
jven.
Die dingen kosten over twee jaar nog 100 
euro, zijn half zo dik en half zo zwaar, en 
over tien jaar is de papieren krant passé. 
Zo niet eerder. Vandaar mijn opwinding. 
Over een paar jaar lachen we erom, maar 
het is mooi om opeens de toekomst van 
een medium te zien. 
Wat mijn eigen iPad betreft: die heb ik 
gewoon eerlijk zelf gekocht, niet van 
Steve Jobs gekregen en zelfs niet eens 
gedeclareerd!
Bert Wagendorp

Parool eerst
Nu moet de Paroolknar even met de 
Volksknar in de clinch. Parooljournaliste 
Maartje van Hoek maakte voor Het Parool 
een fraai interview met Volksknar Victor 
Lebesque over de Raad voor de Jour-
nalistiek. En jij citeert uit het Haarlems 
Dagblad, dat het dagen later een keer 
ingekort via de GPD overneemt...
Ere wie ere toekomt, dacht ik.
Bert Steinmetz

Wie
Wat denk je van Lorenzo Ledel op het 
linker fotootje links onder op de vier in 
nummer 164? (Hij was vorig jaar meen ik 
ook de eerste keer in Scheltema.)
Maurits Schmidt

Müller?
De man met de hand voor zijn mond is 
onmiskenbaar oud-sportverslaggever Lex 
Muller. Die werd na zijn overstap naar 
het AD even  wereldberoemd, toen hij bij 
wijze van grap het cabinepersoneel at-
tendeerde op een bom aan boord van het 
vliegtuig waarmee hij reisde. Later werd 
hij chef Sport van SBS 6. 
De naam van de man met bril en baard 
wil me maar niet te binnen schieten. 
Cees Gloudemans

Van Hees?
Kan die baardaap Joeps van Hees zijn?
Victor Lebesque

Wel-tik
Nog even over Niet-tik: als het een ple-
naire was, is de kans vrijwel nihil dat het 
medewerker Weltak was. 
Medewerkers mochten niet meedoen.
Mooi mysterie wel!
Adriaan de Boer

Foto’s
Nummer 164 met een onverwacht weerz-
ien met Rob Josselet.Wat van hem bij mij 
de diepste indruk gemaakt heeft, is dat 
hij in zijn auto, natuurlijk een Alfa, alle 
oud-Hollandse dakpannen laadde, die van 
het Nieuwegrachtje af kwamen. Dat hij 
nog de IJ-tunnel door kwam! 
Maar hij heeft ook een ongekende verza-
meling redactiekieken!
Wim Ruigrok

Twee gezichten die we op een foto in een vorig 
nummer nog steeds niet thuis kunnen bren-
gen, Mogelijk muziekmedewerker Marcel Weltak 
rechts en wie is de onbekende links?
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IK zal bekennen: het is mijn schuld dat het Nederlands elf-
tal op 11 juli 2010 in Johannesburg geen wereldkampioen 
voetbal is geworden.

De aanloop naar deze tragedie begint in december 2009. 
Mijn huisarts heeft me jarenlang non-directief toegesproken: 
‘Het zou verstandig zijn als u stopt met roken, maar u moet het 
natuurlijk zelf beslissen.’ Nu komt eindelijk het machtswoord 
over zijn lippen: ‘Het is afgelopen, u mag niet meer roken, 
anders krijgt u serieuze bloedsomloopproblemen.’

Ik besluit het kistje van 25 corona classica’s dat ik zojuist heb 
gekocht, nog lekker leeg te maken, in mijn gebruikelijke tempo 
van 7 à 8 per dag, om vervolgens cold turkey te stoppen na 
bijna veertig jaar sigaren roken. Zo gezegd zo gedaan. Het kost 
me minder moeite dan ik had verwacht (toch een voordeel van 
het niet inhaleren, denk ik).

Alleen liggen er in mijn humidor nog altijd twee grote hava-
na’s, type Cohiba Churchill. Dat soort sigaren placht ik op te 
steken bij de aftrap van belangrijke wedstrijden van Ajax of het 
Nederlands elftal, in de rotsvaste overtuiging dat ik daarmee 
succes bewerkstelligde. Voor de sigaar op was (doorgaans in 
het begin van de tweede helft) diende mijn ploeg op voor-
sprong te staan.

Het is januari 2010 en ik zeg tegen iedereen die het horen wil: 
‘Die twee havana’s bewaar ik voor de halve finale en de finale 
van het WK, om te zorgen dat Nederland wint.’ Hoongelach 
is mijn deel: hoe haal ik het in mijn hoofd om te denken dat 
Oranje zelfs maar de halve finale haalt?

Zes maanden later is het zo ver, maar mijn huiskamer wordt 
inmiddels bevolkt door kinderen en vooral kleinkinderen, die 
volgens hun ouders van elk vleugje tabaksrook terstond een 
dodelijke ziekte zullen krijgen. Voor die gezondheidsterreur 
moeten de belangen van het Nederlands elftal wijken, en de 
gevolgen blijven niet uit. Op 6 juli 2010 gaat de halve finale 

nog net goed, maar vijf dagen later in Johannesburg... 
Voor de derde keer sinds 1974 is Oranje the first of the losers 

geworden.
Ik lik mijn wonden en voel mij schuldig. Maar het leven gaat 

door en het voetbal dus ook.

Het wordt 4 augustus 2010. Ajax speelt de derde voorron-
de van de Champions League. Een week eerder heeft 
PAOK Saloniki zich in de Arena naar een 1-1 gelijkspel 

gecounterd. Ajax moet vanavond in Griekenland dus minimaal 
één keer scoren, en zelfs twee keer als PAOK ook een doelpunt 
zou maken. 

Alles dreigt mis te gaan, want bij de rust staat PAOK met 1-0 
voor. Nu zijn harde maatregelen nodig, zeg ik tegen mezelf. 
Gelukkig zit ik deze keer in mijn eentje tv te kijken, dus nie-
mand houdt mij tegen als ik besluit Ajax te redden. 

Bij de aftrap van de tweede helft steek ik een Cohiba Chur-
chill op - en ik volg nu even het verslag op de website van 
Ajax:

‘Dat het anders moest, had vooral Suarez heel goed begrepen. 
Drie minuten na de pauze sloeg de Uruguayaan ijskoud toe, 
uit een hoge bal van Toby Alderweireld. Ditmaal bemachtigde 
Ajax zijn felbegeerde treffer. Twee minuten later bediende 
Suarez De Jong op maat. De middenvelder tikte van dichtbij 
simpel binnen: 1-2. Kort daarna zag uitgerekend Lindgren zijn 
hoog opstuitende vrije trap voorbij de blunderende Kresic gaan. 
Ajax had binnen acht minuten de schade op indrukwekkende 
wijze gerepareerd.’

En mijn havana was nog niet voor een kwart opgerookt.
De tweede Cohiba Churchill in mijn humidor blijft daar nog 

even liggen. Tot juli 2012 om precies te zijn. Want bij de finale 
van het EK in Polen en Oekraïne zal ik niet dezelfde fout ma-
ken als op 11 juli 2010.

Bert Vuijsje is gestopt met sigaren 
roken. Groot nieuws! We konden 
altijd zijn voetsporen volgen aan 
de hand van de askegeltjes die hij 
op de werkvloer achterliet. ‘Kwellen 
mij zorgen, denk ik aan de dag van 
morgen, denk ik altijd aan haar: de 
sigaar!’ Hier zijn persoonlijke relaas 
vanuit zijn afkickcentrum.

Hosanna
voor een 
havana

door Bert Vuijsje
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‘Bronbeek’ was een fenomeen in de jaren 
negentig bij de Volkskrant. Zo werd de 
oudgediendenafdeling bij de boekenbij-
lage Folio/Cicero bestempeld. Bij de na-
zit op donderdagavond kwam menigeen 
aanschuiven. Klus geklaard, nu even het 
leven in heden en verleden doornemen. 
‘Bronbeek is open’ was de lokroep.

door Han van Gessel

‘Het is weer van hoog niveau bij 
Cicero.’ Aldus galmde Nell 
Westerlaken op een donder-

dagavond ergens in de jaren negentig 
vanachter haar beeldscherm bij Traject 
tegenover haar samengedromde collega’s 
bij de burelen van de boekenbijlage Ci-
cero (voorheen Folio) op de derde ver-
dieping aan de Wibautstraat. Zij bedoelde 
te zeggen: ‘Kan het daar wat rustiger 
wezen?’ 

‘Bronbeek’ werd de troetelnaam voor 
de nazit, als de wekelijkse klus rond de 
bevalling van een nieuw boekenkatern in 
de vroege donderdagavond was geklaard.

 Kees Los had die benaming geïntrodu-
ceerd, indachtig de legendarische instel-
ling in Arnhem waar oud-KNIL-militai-
ren worden gehuisvest om nog iets leuks 
van hun leven te maken. ‘Bronbeek’ 
stond gelijk met oudjes die niets liever 
doen dan een stevig eind weg te roken en 
over heden en (vooral) verleden in nos-
talgische gesprekken weg te zwijmelen.

Bronbeek, dat waren wij. Wij van de 
derde verdieping. De tweede verdieping 

was voorbehouden aan de jonge honden 
die zich met het nieuws bezighielden of 
anderszins aan de nieuwskrant waren 
verbonden. De derde verdieping was 
grotendeels het domein van de katernen 
of gespecialiseerde redacties: Kunst, 
Traject, Wetenschap, Forum, Speciale 
Projecten, Folio/Cicero en natuurlijk de 
administratie onder leiding van Erwin 
Horwitz. Aan ouder wordende redacteu-
ren (de ‘oudjes’) geen gebrek. 

Ik moet bij de naam Bronbeek altijd 
onweerstaanbaar terugdenken aan de 
Prins Hendrik Stichting in Egmond aan 
Zee, waar nog steeds oude zeelieden 
worden gehuisvest. Mijn vader (ook 
oud-zeeman) ging tijdens onze vakanties 
in de jaren vijftig altijd op de kop van 
de Voorstraat bij die zeelieden op een 
bankje mee-uitkijken over de eindeloos 
deinende zee. De een met een pijp, de 
ander met een sigaar, mijn vader met zijn 
handen in zijn zakken. Meestal zwijgend, 
starend, zo nu en dan een enkel gesprek-
je, genietend van wat eens was en nooit 
meer komen zou. En die vuurtoren was 
er altijd, met in vaste regelmaat uitzwaai-
ende lichtbundels.

Bronbeek: zo heet het landgoed bij 
Arnhem, richting Velp. Ooit (in 1854) 
aangekocht door koning Willem III, 
waarschijnlijk met de bedoeling er een 
mooi huis van te maken voor zijn moeder 
Anna Paulowna. In 1859 gaf hij het weg 
aan de staat, met als voorwaarde er een 
tehuis voor invalide militairen van het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 

Opland, vaste klant bij ‘Bronbeek’. Hier viert hij 
feest bij vier jubilarissen.      Foto Rob Josselet

Bronbeek, tehuis voor oud-KNIL-militairen bij Arnhem. 
            Foto Spaarnestad

van te maken. Vier jaar later werd het 
tehuis geopend. 

Nu herbergt Bronbeek nog steeds oud-
militairen, maar het is ook een museum 
geworden: voor de koloniale geschiede-
nis, met een keur aan nostalgische reli-
kwieën.

‘Bronbeek’ klonk op de redactie als een 
geuzennaam. De lokroep luidde als een 
wachtwoord: ‘Bronbeek is open!’ 

Wie kwamen daar zoal op af? Een aan-
tal vaste klanten:

Opland, die ter plekke tekeningen 
maakte van de aanwezigen. Hub. Hub-
ben, die regelmatig meer dan genoeg 
kreeg van het ‘gekkenhuis’, zoals hij zijn 
aanwezigheid bij de Volkskrant steevast 
bestempelde (‘Zie je niet dat ik bezig 
ben?’). Michaël Zeeman, die nog graag 
even wat uit Vondel of Shakespeare 
wilde declameren. Paul Kouwenberg, 
die zijn klus als manusje-van-alles ook 
wel even wilde meevieren. Paul Depondt 
(onze Vlaamse huismuis), die ook wel 
een vorkje mee wilde prikken. Joris 
Cammelbeeck, vanaf de Forum-redactie 
een natuurgetrouwe waarnemer van alles 
wat zich aan de belendende burelen af-
speelde en liefhebber van onze quizzen. 
En natuurlijk mede-gastheren Adriaan de 
Boer, Kees Los en Jan Luijten.

Met de catering was alles in orde. Bor-
rel en soms een broodje haring erbij. 

Declameren en oreren werden toege-
staan. 

Donderdagavond:
‘Bronbeek’ open!


