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Knor: Wat vond jij van de afscheidsbijeenkom-
sten van Paul Brill en Ronald ten Brink?
Co: Wel aardig.
Knor: Wel aardig? Hartverwarmend! Het Volks-
krant-gevoel kwam weer helemaal boven. Vro-
lijke gesprekjes, stijlvolle ambiance, 
prima speechjes.
Co: Dat mag ook wel na 32 respec-
tievelijk 43 jaar ploeteren.
Knor: Verrassend vond ik vooral 
de manier waarop hoofdredac-
teur Philippe Remarque beide 
ouderlingen toesprak. Persoonlijk, 
to the point en met een stevige 
scheut humor. Dat is weleens anders geweest. 
Co: Wat ben jij positief.
Knor: Mag het? Vroeger nam je afscheid in de 
kille kamer van de hoofdredacteur, soms in 
Hesp. Als een speechje te lang duurde, klonk 

al gauw: ‘Gaat allemaal af  van onze zuivere 
drinktijd!’ Als er al niet gewoon werd doorge-
dronken en doorgeluld.

Co: Bij míjn afscheid heb ik, op eigen 
verzoek, geen hoofdredacteur ge-
zien, want nooit gesproken.
Knor: Ook mooi vind ik dat de tra-
ditionele feestrede zorgvuldig wordt 
gekoesterd. Dit keer brachten Gijs 
van den Heuvel (getalenteerd rede-
kunstenaar) en Martin Sommer de 
stemming er goed in. En dan na-

tuurlijk nog de afscheidsportretten van 
Waldemar Post. Menige afzwaaier heeft dat 
ereteken aan de muur hangen. 
Co: Valt er eigenlijk nog wat te knorren, Knor?
Knor: Ik kan niet wachten tot het volgende 
afscheid.
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pagina 4

Zie verder pagina 2 
Wie zijn toch de jon-
gens en meisjes ach-
ter al die nieuwe na-
men in de krant?
Nieuwsgierig als we 
zijn, hebben we dat 
nagevraagd. Gevolg: 
een nieuwe serie on-
der de titel ‘Jonge 
aanplant’.
Deel 2 op pagina 3: 
Ianthe Sahadat.

Paul Brill tijdens zijn speech onder de 
sterrenhemel van Studio Desmet in Am-
sterdam.          Foto Jacques de Jong

Paul Brill mag blijven
voor buitenlandcolumn

‘Wat mij betreft mag de samenwerking 
nog heel lang duren’, zei hoofdredacteur 
Philippe Remarque vorige week dinsdag 
in Studio Desmet in Amsterdam, waar 
buitenlandcommentator Paul Brill offici-
eel afscheid nam. Juist die ochtend had-
den de twee een contract ondertekend 
waarmee Paul Brill als freelancer voor 
de krant zijn wekelijkse column kan blij-
ven schrijven. Brill: ‘Ik verheug me erop 
vanaf de zijlijn voor de krant te kunnen 
blijven schrijven.’

Remarque noemde het contract een 
‘klein laudatio’ voor een journalist die 
32 jaar bij de krant zijn vak had bedreven 
‘met nationale uitstraling’ en als ‘het intel-
lectuele geweten van de krant’. Philippe 
omschreef Paul Brill als ‘een onvervalste 
intellectueel, belezen, beschaafd en met 
humor’. 

Hij meldde ook de onderdelen waarvoor 
Paul Brill allemaal had gewerkt, zoals de 
redactie Buitenland, maar ook samen met 
zijn vrouw en collega Janny Groen de post 
Washington en het Magazine (‘het duur-

ste experiment dat de krant ooit heeft ge-
kend, op de Dag na’) en de hoofdredactie, 
als adjunct, de Opiniepagina, tv-recen-
sies.  Al een half jaar na zijn intrede bij de 
krant voegde hij zich in de commentaar-
groep. Volgens Remarque verdween van 
toen af de ergste vooringenomenheid uit 
de krant.

Feestredenaar Martin Sommer ver-
meldde dat de mening van Paul Brill bij 
de redactie een hoop heisa veroorzaakte. 
Dat begon in 1983, toen Paul samen met 
collega Bob Groen het waagde een stuk 
te schrijven waarin ze ‘een beetje’ voor 
het plaatsen van kruisraketten waren, ‘net 
als premier Lubbers die nooit ergens he-
lemaal voor of tegen was, maar altijd een 
beetje’.

Op de redactie brak vervolgens de pleu-
ris uit, want ‘dit standpunt kun je niet 
hebben als Volkskrant-redacteur’. Som-
mer: ‘Ik denk eigenlijk dat verder alleen 
Ben de Graaf er anders over dacht, maar 
hij was ons excuus-CDA-lid, dus hij telde 
niet mee.

‘Het oordeel van de geschiedenis lijkt 
er sterk op dat de verschrikkelijke Rea-
gan met zijn bewapeningsprogramma, 
inclusief kruisraketten, krachtig heeft 
bijgedragen aan de ondergang van de 

Sovjet-Unie. Lubbers kreeg dus gelijk en 
namens de Volkskrant Paul Brill en Bob 
Groen. Wij spreken 1983, Paul was nog 
maar nauwelijks drie jaar bij de krant en 
hij zou nog dertig jaar blijven. Maar deze 
gang van zaken vat wel ongeveer zijn 
Volkskrant-carrière samen. Altijd chic, al-
tijd verstandig en, ook al was hij bijna vijf 
jaar hoofdredacteur, altijd in een korzelige 
relatie met de rest van de redactie’.

De laatste jaren maken Martin Sommer, 
Paul Brill en Remco Meijer de live-in-

Zijn vaste dienstverband is voorbij, 
maar als freelancer blijft Paul Brill nog 
zijn buitenlandcolumns schrijven, voor 
zo lang als het mag duren.
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Wie waren er zoal bij het afscheid van Paul Brill

Ben de Graaf in discussie met Paul 
Brill.

De zusjes Saar en Celine Brill, uit 
Pauls eerste huwelijk.

De oudste en de jongste. Rechts Jankees 
Hulsbosch, de eerste ombudsman op de 
redactie. Links Margreet Vermeulen, die 
nu hetzelfde doet als ombudsvrouw.

Verslaggeefster Lidy Nicolasen samen 
met Michiel Kruijt van de Centrale re-
dactie.

André Roelofs en Riet Lina.
Verslaggeefster Janny Groen (midden) 
en Natalie Righton (links), correspon-
dent zuidelijk Azië.

Erna van den Berg (voorheen onder an-
dere Het Vervolg) en verslaggever Jan 
Tromp in een onderonsje.

Net genomineerd met haar boek 
‘Het land van zijn vader’ voor de 
M.J.Brusse-prijs: Greta Riemersma. 
Jan Bank is haar gesprekspartner.

Wouter Klootwijk in gesprek met ...? 
           Foto’s Jacques de Jong

terview voorstelling De Volkskrant op 
Zondag in de Rode Hoed in Amsterdam. 
Altijd leuk, stelde Martin Sommer vast, 
totdat enkele weken geleden Paul Brill 
zijn gast Ko Colijn per ongeluk introdu-
ceerde als directeur van zijn geliefde in-
stituut ‘Klungeldaal’. ‘Ook De Volkskrant 
op Zondag was typerend voor Paul, vond 
Martin Sommer, ‘altijd geestig, altijd 
borrelt hij over van ideeën, bedenkt hij 
nieuwe dingen, rubrieken, te interviewen 
personen, onderwerpen. Altijd inspireerde 
hij anderen - liefst getalenteerde, jonge re-
dactrices trouwens.’

Na terugkeer uit Amerika in 1993 
schreef hij in een column hoezeer hij zich 
verbaasde over de eigenaardigheid van 
Nederlandse vrouwen om topless op het 
strand te liggen. 

Sommer citeerde: ‘De onthulling en be-
tasting van de borsten van de vrouw be-

horen tot de feestelijke ingrediënten van 
het liefdesspel. En in de schemer van de 
slaapkamer zijn ze in vele soorten en ma-
ten mooi en opwindend, Maar bij over-
vloedige uitstalling - zeker in de opeenge-
pakte setting van het Nederlandse strand 
- gaat de lol er behoorlijk af.’

Martin Sommer: ‘Het kruisraketteninci-
dent met de redactie was tien jaar voor-
dien. De pleuris was toen geheel verge-
lijkbaar. Maar net als bij de kruisraketten 
moeten we vaststellen dat Paul ook bij de 
borsten gelijk heeft gekregen. Topless op 
het strand liggen, is tegenwoordig ordi-
nair.’

Paul is altijd zijn tijd vooruit geweest, 
concludeerde hij. ‘Wat mij betreft is de 
behoefte aan het verstandige, gedistan-
tieerde, liberale geluid van mensen als 
Paul onverminderd actueel. Hij blijft de 
beschouwer, die de wereld ziet zoals die 
zich voordoet - ook al is dat tot vandaag 
voor de journalistiek een hele hijs.’ 

Paul Brill vertelde in zijn dankwoord dat 
hij vooral de hartslag van het nieuws zou 
gaan missen. ‘Het is een buitengewoon aan-
gename en productieve verslaving. Vooral 
als je die verslaving kunt koesteren in de 
grote, professionele nieuwsorganisatie die 
de Volkskrant is. Een krant waarvoor geen 
onderwerp te hoog gegrepen is en geen 
onderwerp te min is. Een krant die de 
middelen heeft en het talent bezit om te-
gels te lichten en brekend nieuws in korte 
tijd op verhelderende, intelligente wijze in 
beeld te brengen en te duiden. Een krant 
die gelukkig al lang niet meer in één groef 
zit en alle kanten op kijkt. 

‘We hebben wel eens problemen met 
de maatvoering, we vliegen wel eens uit 
de bocht en er breken wel eens Hoekse 
en Kabeljauwse twisten uit, maar op de 
meeste dagen van het jaar - en vooral als 
het erop aan komt - regeren creativiteit en 
collegialiteit.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1
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Wat was je drijfveer om in de journalistiek te gaan?
 ‘Schrijven, dat wilde ik. Verhalen vertellen. Met mooie woorden, 
zinnen en observaties.  Dat ik ooit hard nieuws zou maken,  had ik niet 
gedacht. Zeker niet dat ik op een dag bij de Volkskrant zou werken, de 
krant die ik zelf las en die ik journalistiek toch wel tot de top rekende. 
 ‘Toch belandde ik er, en wel bij de ‘harde nieuwskern’ van de 
krant, de redactie verslaggeverij. Na een gesprek met Marcel van 
Lieshout en Arie Elshout nam ik de portefeuille ‘hoger onderwijs’ 
van Gerard Reijn over. In mijn sollicitatiegesprek had ik aange-
kondigd ‘verhalen over echte mensen’ te gaan schrijven, de straat 
op te willen en natuurlijk tegels te lichten. Zonder overigens te 
weten wat ik daar precies mee bedoelde.’

Hoe is dat gelukt?
 ‘Eigen nieuws maken, maar waar vind je dat? Ik 
had geen idee. Persberichten nabellen, op repor-
tage gaan, woordvoerders en deskundigen bellen en 
stukjes tikken. Het ging me redelijk af, maar hei-
melijk fantaseerde ik over deep throat-taferelen. 
  ‘In de lente van 2010 stuitte ik op een verdwaalde e-
mail. Van een tipgever. Er zou met diploma’s worden 
gesjoemeld bij hogeschool Inholland. De naam van 
de opleiding, meer kon de tipgever me niet zeggen. 
  ‘Het mailtje bleek al enige maanden oud. Niemand 
had tot dusver zijn vingers aan de vage beschuldiging 
durven branden. Maar naïef als ik was, besloot ik 
een detective-poging te wagen. Deze tip leidde uit-
eindelijk tot de allereerste Inholland-primeur over 
ten onrechte verstrekte diploma’s en de Theo-route, 
genoemd naar de docent die de diploma’s uitreikte. Stond op 
pagina 15, want een WK-bijlage kreeg voorrang.’

Hoe ging je als detective te werk?
 ‘Er gingen bijna twee maanden speurwerk aan de primeur 
vooraf. De eerste bron die ik sprak, belde mij pas na weken te-
rug.  Ik zat op de fiets en dook uit de verkeersstroom om al-
les op te schrijven op een kladblokje, onder aan de Westerkerk. 
De bron noemde zich Claudius (wat ik heel filmisch vond), was 
bloednerveus en doodsbenauwd. Ik deed alsof ik precies wist 
hoe dit soort dingen werken. In werkelijkheid had ik geen benul. 
 ‘Via een illegaal bemachtigde namenlijst, een incognito-be-
zoek aan een studentenborrel en Facebook vond ik uiteinde-
lijk studenten die een boekje open wilden doen. Op de ach-
tergrond was onderzoeksjournalist Merijn Rengers al part-
ner in crime. Hij was degene die me aanmoedigde en tips 

gaf. Met z’n tweeën zie je meer, twijfel je meer en bedenk 
je meer. Toen vervolgens bestuursvoorzitter Geert Dales, 
die inmiddels lucht van mijn speurtocht had gekregen, me 
vrijwel dagelijks woest opbelde, wist ik dat het goed zat.. 
  ‘Overigens was bij de ochtendvergadering ‘het diplomagesjoe-
mel bij Inholland’ wekenlang dé running gag. O ja, Ianthe doet 
nog iets met diplomagesjoemel. Maar kun je voor morgen even 
een reportage tikken over vliegtuigspotters?’

En had je succes?
 ‘Na de eerste publicatie roerde het ministerie zich direct. Er 

volgden een onderzoekscommissie, inspectie-on-
derzoeken bij meer hogescholen, ontslagen en het 
voltallige bestuur stapte op (nadat wij de hand had-
den gelegd op uitgelekte declaraties en interne 
notities). Diploma’s werden ongeldig verklaard 
en een kentering in het gehele hbo werd ingezet.  
  ‘Wat begon als amateuristische speurtocht was in-
eens nationaal gesprek van de dag. Toen pas realiseer-
de ik me hoeveel impact een artikel in de Volkskrant 
kan hebben. Wat wij schrijven, doet er toe.’

Wat heeft jou dat geleerd over het verslaggevers-
werk?
 ‘Alles wat ik van verslaggeving weet, heb ik al 
doende geleerd. En veel clichés bleken waar. Ge-
sprekken met bronnen voer je in sfeerloze stati-
onsrestauraties, een vinexhuis of  een hotellobby. 
De belangrijkste wapens zijn behalve blocnote, 

pen en telefoon: uithoudingsvermogen en oprechtheid (om 
het vertrouwen van bronnen te winnen), verontwaardiging 
(‘de klootzakken’ in de woorden van Merijn Rengers), in-
stinct (soms wordt een ‘vijand’ later ‘vriend’) en lef (Inhol-
land dreigde tot het laatste moment met juridische stappen). 
  ‘Intern voordeel is vooral dat ik tijdens de ochtendvergadering 
(zeker sinds de Tegel) onmiddellijk serieus word genomen, als 
ik zeg ‘iets’ op het spoor te zijn. 
 ‘Ianthe Sahadat, verslaggever voor al uw wantoestanden.’

Hoe zie jij de toekomst van de krant?
‘Ik heb voor de toekomst alle vertrouwen in het medium krant. 

Wellicht naïef, maar als ik zie hoeveel een klein stukje op pagina 
15 teweeg kan brengen, kan ik niet anders dan geloven dat het 
goed komt.’               
                 Han van Gessel

Verslaggever 
voor al uw 
wantoestanden

Ianthe Sahadat (1977) is dochter van een Surinaamse 
vader en een Hollandse moeder. Zij studeerde geschiedenis 
in Leiden en journalistiek in Rotterdam. Liep in 2005 stage 
bij de kunstredactie van de Volkskrant. Ging na enkele 

jaren freelancen bij Volkskrant Banen. Zij zit sinds oktober 
2009 bij de Verslaggeverij. Zij kreeg in 2011 samen met 
Merijn Rengers de Tegel (categorie nieuws), voor hun 
serie over wantoestanden bij hogeschool Inholland.
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Weer een erge leuke knar, nummer 189!
Maar twee keer Van Toor vond ik wel een 
beetje veel.
Ik kreeg er een rooie kop van!

Janet van Toor

Fijn om over jonge 
aanplant te lezen. 
Peter de Waard en 
ik speurden vandaag 
over de redactie, op 
zoek naar mannen 
en vrouwen met een 
langer verleden bij 
de krant dan wij. 
Marcel van Lieshout, 
Gijs van den Heuvel 
en Joep Verdonck 
ontbraken. Kortom, we keken ten slotte 
via de spiegelende ruit van verdieping 5 
van het INIT-gebouw naar ons zelf. Zo 
gaan die dingen in dit voortrazende leven 
van de krantenmakers.

John Volkers

Het ijs heeft ook bij allerlei collega’s 
weer wat losgemaakt. Israël-corres-
pondent Rolf Bos kon het niet laten: hij 
nam een paar dagen vrij en kocht een 
open vliegticket, zodat hij terug kon 
gaan zodra de dooi inviel. Samen met 
Marc van den Broek en Weert Schenk 
(jaren geleden samen op de Stads-
redactie) stapte Rolf in Waterland op 
het ijs om daar een toertocht te rijden. 
Rolf zit tegenwoordig in Jeruzalem, 
Marc is freelancer en Weert werkt bij 
de Nationale Recherche.

Rolf herinert zich dat Weert Schenk 
de officiële tocht in 1997 uitreed. ‘Hij 
wilde er toen, vooraf, geen ophef over, 
want was bang dat hij dan voor de Volks-
krant verslag zou moeten doen. En laten 
we Roelf Ridderikhoff niet vergeten, die 
als jongeman in 1963 van start ging. Hij 
werd bij Parrega, de ‘Hel van Parrega’ zo-
als hij later in de nanacht op de redactie 
na een goed glas vaak 
verkondigde, van het 
ijs gehaald. Maar Roelf 
was toentertijd natuur-
lijk nog geen Volks-
krant-redacteur.
‘Groet van Rolf Bos, 

deelnemer aan de offi-
cieuze editie van 1996, 
die in het Heilige Land 
blijft bidden voor een nieuwe tocht.’
Weert Schenk prijst het geheugen van 

Rolf, die nog wist dat hij de tocht niet 
voor de krant wilde beschrijven. ‘Op het 
ijs in Noord-Holland vertelde ik het ver-
haal nog aan Marc van den Broek. Sietse 
moest namelijk overal van het ijs af om 
een stukkie door te bellen aan Ben Have-
man op de redactie, die alles aan elkaar 
schreef. De krant wilde toen nog geen 

mobieltjes aan redacteuren beschikbaar 
stellen. Ik wilde me concentreren op het 
uitrijden van de tocht en me niet de hele 
tijd bezig houden met mooie zinnetjes en 
quotes voor een verhaal.
‘Ik heb drie kruisjes gereden, in 1985 en 

1986 en in 1997 dus. Als startgerechtigd 
lid hoef ik nooit mee te loten. Ik mag al-
tijd meedoen. Net voordat de Elfsteden-
tocht van 1985 werd afgekondigd, ben ik 
lid geworden. Ik dacht steeds: ook al is’ie 
22 jaar niet geweest: hij komt elk jaar 
dichterbij. En voor tien gulden per jaar 
hoef je het niet te laten.
‘Niet lang daarna kwam’ie en ik zat 

vanaf toen gebeiteld.
‘Maar het betekent wel dat ik elk jaar als 

het gaat vriezen, nerveus word. Komt er 
een Elfstedentocht? Ben ik er wel klaar 
voor?  Ik voel dat nergens zo erg als bij 
die Elfstedentocht.
‘Het gekke is ook: ik heb met fietsen en 

schaatsen behoorlijk wat bekers en me-
dailles gewonnen. Ik 
heb nooit goed voor 
ze gezorgd. Ze liggen 
in een doos te roesten, 
of ze zijn kapot, of ge-
woon verdwenen. Maar 
die kruisjes! Die drie 
kruisjes hangen aan 
spelden in de woonka-
mer. Waarom? Er zijn 

wedstrijden of fietstochten geweest, waar-
in ik veel dieper moest gaan. Maar de 
Elfstedentocht gaat toch boven alles. Het 
zal te maken hebben met de unieke sfeer. 
En het uitrijden blijft natuurlijk toch een 
bijzondere prestatie.’

Jacques de Jong
Rechts van boven naar onder: Marc van 
den Broek, Weert Schenk en Rolf Bos. 
Illustraties Jacques de Jong.

Weert Schenk blijft zuinig 
op zijn Elfstedenkruisjes


