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De wereldprimeur
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KNOR & CO          Diapositief
Zaterdag 12 februari stond in de krant een 
mooie column van ombudsman Thom Meens 
over taalmisbruik. Onbegonnen werk. In 
diezelfde krant stond de streamer ‘Het vergt 
geduld. Dat is menteel heel moeilijk. Maar hij 
het kan het wel.’  
Nu de opmaak. Drie brillen versleten, 
één loep aan gruzelementen geslagen 
en nog net niet overgegaan tot de 
aanschaf van een microscoop.
Ik haat kleurtjes in de opmaak. Don-
derdag 17 februari stond in de krant 
een attractief verhaal over ‘Een playmate die 
een opera verdient’. Aantrekkelijke foto op 
zwart fond, tekst in diapositief.  
Vrijwel niet te lezen. Oranje, geel, wit-op-

zwart, appelgroen, roze of rood,  flets blauw: 
allemaal niet te lezen. Tussenkopjes, copy-
right fotografen, interessante intro’s: allemaal 
niet te lezen. 

In november 2001 stond in de krant 
een stevig stuk van onze toenmalige 
huisvriend Frits Bolkestein over de 
zeven hoofdzonden van de journalis-
tiek. Journalisten deugden niet. Nou, 
daar konden zij het mee doen. 

Ik heb Frits Bolkestein toen meteen 
in een speechje voor jubilaris Hub. Hubben 
van repliek gediend met mijn zeven hoofd-
zonden van de opmaak. Op nummertje 1 
stond het diapositief. Toen al. 

HvG

‘Edgar Cairo scherp, maar lastig’
Met Edgar Cairo haalde Ineke Jung-
schleger in 1979 de eerste allochtone 
columnist in huis. Hij schreef in Dag in 
Dag uit. Die rubriek, driemaal per week 
een halve pagina, gold op de krant als 
‘de speeltuin voor jongeren’ en als zo-
danig kreeg hij ook veel waardering. 
Maar met Cairo liep het na twee jaar 
uit de hand: hij kreeg grootheidswaan. 
Ineke Jungschleger vertelde er op 9 fe-
bruari over in Mondiaal Literair, een 
maandelijkse talkshow in het Mondiaal 
Centrum te Haarlem.

Ze was gevraagd door uitgeverij In de 
Knipscheer, die zich herinnerde dat zij 
destijds Cairo had aangetrokken. Ze kende 
hem als een veelbelovend schrijver vanuit 
Suriname, waar ze in de zomer van 1973 
had gewerkt. Haar man, Otto Romijn, or-
ganiseerde de Nederlandse tournee van 
Land te koop, de voorstelling van een 
Surinaams toneelgezelschap over de aan-
staande onafhankelijkheid. 

Ineke: ‘In die tijd wisten we in Neder-
land weinig van Suriname. ‘Zutphen in 
de tropen’ werd het land genoemd. Daar 
kon Cairo boeiend over schrijven, maar 
hij kon ook heel goed uitleggen wie al die 
mensen waren die in de Bijlmer waren ko-
men wonen. Dat was de reden waarom ik 
hem vroeg als columnist.’ 

Dat Ineke van de hoofdredactie budget 
kreeg voor het aantrekken van Cairo en 
twee andere vaste leveranciers, was eraan 
te danken dat zij de eindredactie van Dag 
in Dag uit, tot dan toe een fulltime baan, 
in drie dagen ging doen. 

‘Ik was destijds een freelancer met twee 
kinderen op de lagere school. Ik wilde 

niet meer dan drie da-
gen werken. Als ik in 
die drie dagen al op 
één vast onderdeel kon 
rekenen, moest het te 
doen zijn.’

Ineke tijdens de li-
teraire avond: ‘Ik heb 
Cairo gekend als een 
geestige, scherpe maar 
lastige columnist. Als zwarte neerlandi-
cus, opgegroeid in de tropen, kon hij leuk 
beschrijven wat voor stinkerds Hollanders 
- letterlijk - zijn. 

Hij signaleerde uitwassen van de wel-
vaart, zoals het enorme assortiment hon-
den- en kattenvoer in de supermarkten. 
Hij was heel geestig, maar kon ook schok-
kend uit de hoek komen als hij het had 
over heimelijke homoseksualiteit onder 

Surinamers, ’s nachts in de berging onder 
de flats in de Bijlmer. Van hem kwam ook 
de uitdrukking ‘schuurmeiden’ voor Suri-
naamse vrouwen die het met elkaar deden. 
Hij schreef steeds vaker Surinaamse ter-
men door zijn Nederlands heen.’

Cairo was niet alleen omstreden vanwe-
ge inhoud en stijl, maar zijn column dijde 
ook steeds verder uit. 

Ineke: ‘Hij nam op zeker moment de 
helft van mijn rubriek in beslag. Het was 
een koekoeksei, dat alsmaar doorgroeide 
en het zag er met al die vreemde woorden 
raar uit. Ik kon er niet zomaar in schrap-
pen, want dat kan niet in columns. 

‘Het was elke week een getouwtrek van 
jewelste. Toenmalig adjunct-hoofdredac-
teur Jan Blokker vond ook dat het uit de 
hand liep. Jan en ik zijn toen gaan lunchen 
met Cairo, die in een enorme monoloog 
uitlegde waarom hij moest schrijven zoals 
hij schreef. Toch lukte het ons hem weer 
binnen de touwen te krijgen en ik heb zelfs 
in de krant uitgelegd waarom Cairo weer 
ABN ging schrijven en geen Surinaams-
Nederlands meer.’

Na twee jaar hield de column in de 
Volkskrant op. Ineke: ‘Hij kreeg een soort 
grootheidswaan. Hij veranderde van een 
geestige waarnemer in een fanatieke 
schrijver. En hij werd psychotisch.’ 

De carrière van Cairo verliep dramatisch.
Hij publiceerde nog een aantal romans, 
maar zijn psychoses werden steeds erger. 
Hij stierf in 2001 op 52-jarige leeftijd aan 
een maagbloeding.

Jacques de Jong

Ineke Jungschleger tijdens het interview in Mondiaal Centrum Haarlem.       Foto Jacques de Jong

Edgar Cairo
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Zoals zo vaak ontstond ook deze keer op Schiphol 
algauw de jolige schoolreisjessfeer van journalisten die 
buitenlands op klus gaan. De vlucht ging naar Oslo met 

een gammele Caravelle, waarvan de binnenwanden met de 
turbulentie mee klapperden. Het was oktober 1971.

Het doel was: de eerste regionale driedaagse conferentie tegen 
de vervuiling van de Noordzee. Een voorproefje van de grote 
VN-milieuconferentie die het jaar daarop in Stockholm zou 
worden gehouden. 

Met veel moeite had ik geprobeerd mijn chef Buitenland Jan 
de Graaf en de chef Verslaggeverij Jan de Vries ervan te over-
tuigen dat het milieu ‘hot’ werd en dat wij in Oslo geen verstek 
konden laten gaan. De twee Jannen keken wat meewarig. Dat 
het milieu ‘hot’ werd, leek nog wel aannemelijk, maar dat het 
manusje-van-alles van de Parool-redactie daar nu uitgerekend 
verslag van moest doen, lag voor beiden veel minder voor de 
hand. 

Lang verhaal kort. Op 17 oktober stond ik te midden van een 
achttal oude rotten in het vak (onder wie Flok de Ruiter van de 
NRC  en freelancer Willem Oltmans) in de vertrekhal. Het was 
mijn eerste buitenlandse klus. 

In Oslo werd de groep van ongeveer tachtig journalisten uit 
de Noordzeelanden keurig ontvangen met een receptie in het 
mooie stadhuis van Oslo. Er was nog meer nieuws uit Oslo te 
verwachten, want het Noorse Nobelprijs-comité, dat immers 
de prijs voor de Vrede mag uitreiken, zou op de laatste dag van 
ons verblijf de winnaar bekendmaken. Twee namen werden het 
meest genoemd: zuster Teresa uit de sloppenwijken van Cal-
cutta en Willy Brandt. 

De conferentie verliep zoals alle milieuconferenties: veel ge-
praat en weinig wol. In de wandelgangen ging het voornamelijk 
over de Europese kampioenschappen schaatsen met ‘onze’ 
Kees Verkerk en Ard Schenk - beiden in Noorwegen ongekend 
populair - als favorieten. 

Op de laatste avond gaat het gezelschap moegeschreven 
al snel na het diner uiteen. Ik neem nog een afzakkertje 
aan de bar. Naast mij zit een vriendelijke veertiger, die 

uitgebreid informeert naar de reden van mijn bezoek. Het ge-
sprek wordt allengs geanimeerder. Vooral als blijkt dat hij een 
groot fan is van Ard en Keessie, wier kwaliteiten volgens hem 
ongeëvenaard zijn.   

Plotseling zegt hij: ‘Hé, jij bent toch journalist? Dan wil je 
vast wel weten wie morgen de Nobelprijs voor de Vrede krijgt?’ 

Ik kijk hem maar eens diep in de donkerbruine ogen. Wat is dit 
voor iemand? Is dit een dronkemansgeintje, wat moet ik hier-
mee? Ga ik de grootste canard in mijn leven tegemoet? Tegelijk 
word ik ongelooflijk nieuwsgierig naar de rest van zijn verhaal.

‘Natuurlijk ben ik nieuwsgierig maar je gaat me toch niet 
vertellen dat jij dat nu al weet?’

‘Nee, niet nu, maar morgenmiddag om twaalf uur wel.’
‘Haha, en dat moet ik geloven. Je weet toch dat de persconfe-

rentie pas om zes uur morgenavond wordt gehouden?’
Ineens wordt hij heel ernstig. Hij kijkt me recht aan en zegt: 

‘Ja, natuurlijk weet ik dat. Mijn vriendin is assistente van de 
secretaris van het comité en moet het verslag maken. De verga-
dering eindigt om twaalf uur. Dan kan zij mij bellen en bel ik 
jou.’ 

Nu staat het zweet in mijn handen. Dit is ongelooflijk 
Maar volgens mij klopt het verhaal.
‘Beste kerel, je begrijpt wat er met mij gebeurt in 

Nederland als dit verhaal niet deugt. Dat wordt een staande-
voetje!’

‘Luister, ik bel je om twaalf uur op je hotelkamer. Wat je er-
mee doet, is jouw zaak.’ 

We nemen er nog eentje op de goede afloop en dan volgt een 
hartelijk afscheid. Ik doe die nacht geen oog dicht. Ik bel ’s 
ochtends vroeg Jan de Graaff en vertel hem het hele verhaal. 
Ik smeek hem twee-achtste op de voorpagina te reserveren, de 
krant zakt om half een. Jan is niet bepaald enthousiast, begrij-
pelijk. Toch laat hij vast een groter stuk voor binnenin maken. 

Om drie minuten over twaalf gaat de telefoon. ‘Willy Brandt’, 
zegt een stem, en de verbinding wordt verbroken. Ik bel een 
kort bericht voor de één naar de steno. 

’s Avonds vertrekt het vliegtuig. We verzamelen in de hal. Het 
jolige schoolreisjesjolijt is verdwenen. De stemming is kil. De 
meeste collega’s hebben inmiddels de vraag gekregen: ‘Waar-
om Het Parool wel en jij niet? Heb je daar zitten slapen of zo?’ 

Op de krant is de stemming geamuseerd: ‘Die Toon. Zou het 
toch nog wat met hem gaan worden?’ 

Veel later hoor ik van een collega dat Jan de Graaff vanaf het 
moment dat mijn bericht binnenkwam, tot zes uur ’s avonds 
voor de telexen heen en weer heeft gelopen. Eindelijk, iets over 
zes, kwam de verlossende rinkel van de Reuters-telex: Willy 
Brandt wins Nobel peace prize.

Toon Schmeink

Een wereldprimeur aan de bar

Willy Brandt krijgt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt, 1971
Foto  Bundesbildstelle, Bonn

Toon Schmeink, oud-adjunct-hoofdredacteur van Het Parool 
en een van de eerste initatiefnemers tot het tabloid-formaat 
(onder leiding van Sytze van der Zee), ging in 1971 als jong 
broekie naar een milieuconferentie in Oslo. Daar kreeg hij 
staande aan de bar een wereldprimeur aangereikt: Willy 
Brandt krijgt de Nobelprijs voor de Vrede.
Speciaal voor de Volksknar boekstaaft hij zijn herinnering aan 
die historische nazit van een duvelstoejager.

‘Willy Brandt’, 
zegt een stem
en de verbinding 
wordt verbroken
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Erelid ‘Bronbeek’

Als een van 
de oudjes van 
de voormalige 
derde verdieping 
en  trouw 
abonnee van 
de Volksknar 
was ik zeer 
geroerd door de 
bijdrage van uw 
sterverslaggever, 
die als titel had: 

‘Donderdagavond: Bronbeek open!’
Op 30 november 1998, bij mijn afscheid 
van de derde etage en overigens ook 
de burelen in de Wibautstraat, werd ik 
benoemd tot erelid van The Bronbeek 
Society. Ik kreeg toen de daarbij 
behorende medaille met inscriptie. De 
andere zijde van de medaille bestond uit 
een afbeelding van een lier, waarschijnlijk 
de lier die ik toen aan de wilgen hing. Het 
geheel was gehangen aan een rood-wit-
blauw lint.
Zijn er nog meer ereleden?
Erwin Horwitz

Twee gezichten op een foto in een vorig num-
mer, die we nog steeds niet thuis kunnen bren-
gen Hiernaast reageert Frans van Schoonder-
walt op een suggestie van Cees Gloudemans.

Jeroen Trommelen houdt zijn Daniel Pearl Award omhoog, geflankeerd door twee 
andere prijswinnaars. In het overzicht in nummer 165 ontbrak zijn vermelding.
Hij reageert:
‘Dank voor uw feestelijke jaaroverzicht van Volkskrant-prijswinnaars. Past in de 
tijdgeest waarin ook wekelijks een eervolle vermelding wordt uitgereikt aan de 
Arbeider van de Week (ik ken een krantenredactie waarop dit gebeurt). Niks mis mee; 
het is medebepalend voor de renumeratie. 
‘Vandaar graag het volgende ter completering van uw overzicht. April 2010: De Daniel 
Pearl Award 2010 gaat naar de makers van het verhaal over de zogeheten Trafigura 
Affaire. Jeroen Trommelen, Kjersti Knuddsøn en Synnøve Bakke (NRK, Norwegian 
Broadcasting Corporation), David Leigh (The Guardian), Meirion Jones en Liz MacKean 
(BBC) krijgen de prijs voor hun serie publicaties Trafigura’s Toxic Waste Dump. Dat 
werd zaterdagavond bekend gemaakt tijdens de Global Investigative Journalism 
Conference in het Zwitserse Genève.’

Naarmate je ouder wordt, houd je steeds 
minder zekerheden aan het verleden 
over. Maar een zekerheid die ik hier durf 
uit te spelen, is dat de door Cees Gloude-
mans aangewezen Lex Muller onmisken-
baar niet Lex Muller is omdat:
* die veel zwarter en langer haar had 
met opvallende bakkebaarden, juist in die 
tijd.
* ik zijn plaatsvervanger was bij de Volks-
krant en die opvolging zich afspeelde in 
januari 1969, ruimschoots vóór deze re-
dactievergadering.

Maar wie het wel is...?
Frans van Schoonderwalt

PRIJS OVER HET HOOFD GEZIEN

Bij uitgeverij Podium verschijnt begin 
mei het eerste boek van Greta Riemersma 
Het land van zijn vader. Het beschrijft 
honderd jaar uit de familiegeschiedenis 
van haar Marokkaanse echtgenoot Said.  
Nadat zij enkele jaren bij de Volkskrant 

had gewerkt, verhuisden Greta en haar 
man in 2007 naar Marokko.
Greta: ‘Daar merkte ik dat Said nauwe-

lijks iets van zijn voorvaderen wist. Wie 
waren zijn grootouders? Hoe hadden zijn 
ouders elkaar ontmoet? Said had geen 
idee. Als hij zijn vader vroeger iets over 
het verleden vroeg, was het antwoord 
altijd: ‘Een kameel kijkt niet achterom.’ 
Said emigreerde naar Frankrijk en later 
naar Nederland. Hij dacht er verder niet 
over na.
‘Toen we eenmaal in Marokko waren, 

leek het mij mooi deze geschiedenis uit te 
zoeken, niet alleen uit nieuwsgierigheid 
en journalistieke aandrang, maar ook om-
dat ik zag dat Said tot mijn grote verba-
zing in Marokko doodongelukkig was. Ik 
snapte dat niet helemaal. In Nederland 
had hij vaak heimwee naar Marokko. Ik 
dacht: als we nou samen in die familiege-
schiedenis duiken, dan wordt dit mij ook 
duidelijk. Zo zijn we aan de slag gegaan, 
we hebben allerlei oude tantes, ooms, bro-
ers en zussen geïnterviewd en we zijn he-
lemaal in het zuiden van Marokko in de 
Sahara beland.
‘Said wist wel dat zijn vader tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in Frankrijk tegen 
de Duitsers had gevochten, maar hij wist 
niet dat hij daarna in Marokko in het verzet 
tegen de Franse kolonisator had gezeten 
en betrokken was bij wapentransporten. 
We ontdekten dat Saids moeder maar 13 
jaar was toen ze met zijn vader trouwde 
en we begonnen ook steeds beter te zien 
waarom in Saids familie nooit veel over 
het verleden is gepraat.
‘Onze speurtocht heeft mij ook een hoop 

over Said zelf geleerd.’     JqJ

Greta Riemersma 
haalt geschiedenis 
van echtgenoot 
boven water
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DAGREDACTIE IN DE RECLAME

Naar aanleiding van de foto uit de nachtredactie van Rob Josse-
let in een vorig nummer, stuurde Martin Rep bovenstaande foto 
van de dagredactie. Hij schrijft:

‘Wat een fantastische foto van Rob Josselet in de laatste Volks-
knar. ‘Chef Nacht keert terug van de overkant’. Een potje Risk 
in de nanacht, dat kon wel tot vier uur uitlopen en de volgende 
nacht verder. In onze ploeg was Roelf Ridderikhoff een van de 
vaste winnaars, onder meer als gevolg van zijn gewoonte de 
dobbelstenen door zijn kruis te halen alvorens ze te gooien. On-
geveer op de manier waarop cricketspelers kun ballen poetsen.

Uit mijn archief dook ik bijgaande foto op van de dagdienst 
aan de Wibautstraat. Gemaakt ter gelegenheid van een ad-
vertentiecampagne in reclamevakblad Adformatie, halverwege 
jaren tachtig toen de krant de slogan ‘Het meest informatie 
dagblad’ overboord zette. Op de voorgrond de redactie buiten-
land. We zien de ruggen van Loucky Content en Lydia Rood, 
daartegenover Henk Thomas, die over Suriname discussieert 
met Han Hansen (‘even onze zwartjes bellen’). Rechts Joris 
Cammelbeeck.

Daarachter het blok Binnenland. Willem Ellenbroek staat naast 
Martin Rep, rechts zien we Ab Visser. 

Tegenover Ab is nog net de blonde kuif 
te zien van Margot Mignon, die van Pe-
ter van den Berg om onduidelijke reden 
de bijnaam Mildred had gekregen.

Het waren mooie tijden, we maakten 
dikke kranten op groot formaat, die elk 
jaar beter verkocht werden. Alles was 
nog goed.’
 Toen we nog even verder zochten,  
vonden we nevenstaande showfoto van 
Wim Ruigrok met een bezige Verslag-
geverij, ergens  in de jaren zestig. Deze 
foto was ook bedoeld voor promotie-
doeleinden.
 Van links af Henk Uilenbroek aan de 
telefoon, Henk Huurdeman met een 
sigaret, Martin Ruyter aan de telefoon, 
Joop van Schie tikt een stukkie, Richard 
Auwerda ook aan de telefoon. 
Achter de glazen wand Ben Haveman op 
de Stadsredactie met een strook papier 
van de telex. En Victor Lebesque (?) ook 
aan de telefoon.            JqJ


