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Verstrekkingen van bedrijfswege, ze hielden niet over. Ko-
pij doorgeven was tot in de jaren zeventig deels knip- en 

plakwerk. Telexberichten moesten, op kopijpapier gelijmd, met 
de bedrijfs-Bic van zetaanwijzingen worden voorzien: dubbele 
streepjes onder wat een hoofdletter moest worden. Met de pijl-
punt van het dopje kon je de collega die zich vaker onbespied 
waande, z’n oor zien uitmesten.
Voor het bijpunten van kopij mocht je een schaar claimen, 

waarin tegen verduistering de V van Volkskrant was gegraveerd. 
Een bureauredacteur zag van de pluizige lus blond henneptouw 
waaraan hij zijn tool of the trade veiligheidshalve had aangelijnd, 
een rafelig eindje terug.  
Binnen handbereik jampotten met lelieblanke inhoud. Claim op 

het etiket: ‘Kleefpasta, smeuïg tot de laatste veeg’. 
Plaksel van de kortingsmijter. Marktleider Konink-

lijke Talens  voerde als slogan ‘Gluton Kleefpasta 
laat niet los’. (Gluton vanwege het hoofdbestanddeel, 
gluten.)
Er zat een strak deksel op van rood plastic. Na een tijd-

je, als binnen ruimte ontstond, prikte je met je V-schaar 
een gat in het deksel waar het kwastje doorheen kon. 

Traditie – niet handig. De metalen diadeem tussen hout en haar 
oxideerde stante pede door het permanente contact met de smeu-
ïge pasta. Het varkenshaar week in rafelige meisjesvlechten uit-
een alvorens een onsluitbare spagaat te vormen. Meer en meer leek 
de korrelig wordende pasta op sneeuw waarin net was geürineerd.
Talens had vijftig jaar eerder al een metalen schroefdekseltje 

bedacht met uitstulping voor het kwastje.     
Nu is kleefpasta voor het kunstgebit. 
Een collega vond op de kleuterschool plaksel lekker. Omdat er 

nootmuskaat in zat, kruidnagel ‘of iets anders fijns’.
Preglutenallergie.
De Prittstift als lolly? Doe mij de hazelnoot.

Adriaan de Boer

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. De Volksknar 
wijdt er een serie aan.
Deel 4: de plakpot.

Sinds de invoering twee weken geleden 
van de zaterdagse sportrubriek Het 
Nieuwste Schavot (HNS) op internet 
overweegt de directie het lidmaatschap 
open te gooien. 

‘We hebben al vele jaren leden, 999 om 
precies te zijn. Hun namen staan achterin 
het HNS Sportboek.’ meldt directeur 
Bert Wagendorp ons. ‘Wij bieden de 
clubleden een veilige schuilplaats onder 
de HNS-paraplu, echte vriendschap in een 
commerciële wereld en een gevoel van 
gemeenschap en verbondenheid. Nu we 
digitaal gaan, is de vriendenstop opgeheven 
en bouwen we verder aan een community 
van deelgenoten van het HNS-gevoel’, 
aldus Bert.

Voor de digibeten onder ons meldt hij: 
‘Als je een Facebook-account aanmaakt, 
kun je op de pagina van HNS meedoen 
met de uitwisseling van belangwekkende 
meningen of zelf iets aan de orde stellen.’

Blijkens Facebook stromen de leden aan. 
De discussie gaat onder andere over het 
lidmaatschap, maar ook de verjaardag 
van John Schoorl was een item, alsmede 
de half opgemaakte proefpagina voor de 
zaterdagkrant.

Op Twitter: http://twitter.com/schavot
Op Facebook: tik ‘Het nieuwste schavot’ 

in de zoekregel van Facebook Startpagina.  
         JqJ

Wizkid John Schoonbrood hield 
de krant in 1993 voor gezien. Hij had 
vijftien jaar op Financiën gewerkt, 
het hele computersysteem op de 
krant gekraakt. Hij wilde meer.
In Amerika heeft hij het helemaal 
gemaakt, maar niet als journalist.
We vonden hem via Facebook. Zijn 
verhaal publiceren we in twee de-
len.    Pagina 2

In de greep van het Surinaamse goud Nieuwste Schavot
nu ook op internet

Jeroen Trommelen in het gezelschap van een Braziliaanse goudzoeker in Antino in Oost-
Suriname. In zijn hand heeft hij een blikje met water.

Collega Jeroen Trommelen besloot vorig 
jaar een jaartje vrij te nemen om bij te 
tanken in Suriname. Hij en zijn vrouw 
maakten er een prachtige vakantie van. 
Maar Jeroen dook ook in de praktijken 
van de goudzoekers in dat land. Daar 
komt een boek van. 
Hij is intussen terug op de krant, bij 
Economie.  Aan te bevelen, zo’n sabbats-
jaar, vindt hij. 
             Pagina 3
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‘Ik begon in augustus 1978 bij de 
Volkskrant op 21-jarige leeftijd als 
financieel-economisch redacteur. 

Dat was zeer jong, en ik bleef gedurende 
de volgende tien jaar samen met Stef-
fie Kouters en Arendo Joustra de jongste 
van de krant. Ik kwam regelrecht van de 
School voor de Journalistiek in Utrecht, 
en werd aangenomen door Pluijm, omdat 
ik gedurende mijn stage in mei 1978 een 
goede indruk op de financiële redactie had 
gemaakt.

‘Die goede stage-indruk had veel met ge-
luk te maken. Ik zat een avond op de re-
dactie Binnenland en de dienstdoende chef 
(ik weet zijn naam niet meer) gaf me een 
snippertje van de telex, met de opdracht die 
twee regels goed te bestuderen en op het 
eind van de avond te vertellen wat ik ermee 
zou doen. Die twee regels gingen over het 
Europese Hof in Luxemburg (toen nog een 
volstrekt onbekende entiteit) dat de Neder-
lands minimum-prijsregeling voor sterke 
drank had afgewezen, zijnde in strijd met 
de EU-regels. 

‘Ik belde met het produktschap voor ge-
distilleerde dranken (dankzij een telefoon-
klapper op de financiële redactie) en vroeg 
de woordvoerder in alle naïveteit of er 
misschien meer ‘minimumprijzen” waren. 

‘Oja,’ was zijn antwoord, ‘ik zou Albert 
Heijn maar eens bellen en vragen wat die 
morgen allemaal gaat doen!’ 

‘Dat was het begin van een grootgrutters-
prijsoorlog met brood, melk en eieren. Het 
snippertje belandde die dag als een heuse 
tweekolommer op de voorpagina, onderde 
vouw. Mijn eerste scoop. 

‘Ik vertrok na vijftien jaar in de loopgra-
ven te hebben gezeten. De cultuur op de re-

dactie veranderde eind jaren tachtig enorm.. 
Tussen 1975 en 1988 werd de ruimte voor 
de smaakmakers meer en meer ingenomen 
door professionals met een drs-titel. 

‘Daarnaast begon het me behoorlijk te 
vervelen. Mijn focus lag op fraude en fi-
nanciële schandalen, zoals RSV en OGEM. 

Maar het werd me duidelijk dat een fraude 
een fraude is: naam en plaats veranderen, 
maar de story line is min of meer hetzelfde. 
Bovendien wilde ik meer verantwoordelijk-
heid dragen op het niveau van management, 
maar figuren als Lockefeer en Vuijsje za-
gen dat niet zitten. Dus werd de Volkskrant 
voor mij een dead end.’
 
Waar kwam jouw interesse voor com-
puters vandaan? Je kon het hele Atex- 
systeem kraken. Had de bedrijfsleiding 
last van jouw avonturen op Atex? Had 
de redactie er profijt van?

‘Ik was de jongste, dus dat verklaart 
waarom ik aangetrokken werd door alles 
wat nieuw was. 

‘Het Atex-systeem was zo lek als een 
mandje. De ‘boodschappen’-functie (msg’s) 
gebruikte dezelfde codering als simpele 
computerprogramma’s, die ik intensief ge-
bruikte om beurskoersen van het ANP om 
te zetten in een eenvoudige database. Die 
database werd gebruikt om op de Apple 
Macintosh de eerste koersgrafiekjes in 
Nederland te maken. Mijn software werd 
ook gebruikt om razendsnel de ANP koer-
sen om te zetten in Atex-kopij.

Zie verder pagina 3

John Schoonbrood was tussen 1978 
en 1993 de wizkid van de redactie, slim, 
brutaal en ambitieus. Hij kwam binnen als 
stagiaire bij Financiën en mocht blijven. 
Hij was de enige redacteur die het Atex-
systeem, het eerste computersysteem ter 
redactie, compleet wist te kraken, tot er-
gernis van de leiding. 
Het verhaal gaat dat hij zelfs bij Trouw en 
Het Parool binnen kon kijken om te zien 

wat die kranten de volgende morgen als 
opening zouden hebben. De krant werd 
hem te klein, en Nederland ook. Hij ver-
trok in 1993 naar Amerika om een masters-
titel te behalen. Hij ging het bedrijfsleven 
in. Intussen is hij president van zijn zesde 
eigen onderneming, Azantis, in voedings-
supplementen, zeg maar vitaminepillen. 
Een succesverhaal in twee delen. 
Vandaag deel 1: de krant

‘Ik wilde meer

verantwoordelijkheid

dragen in het

management’

John Schoonbrood zocht zijn weg in VS

‘Fraude bleef fraude,

alleen naam en plaats

veranderden’
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‘Ik geloof dat de Volkskrant het meest baat 
van mij heeft gehad als baanbreker in de 
overgang van typemachine naar computer. 
Dat ik dankzij mijn programmaatjes ook 
sommige e-mails kon lezen, kreeg meer de 
aandacht van de leiding – de Lockefeers en 
de Vuijsjes – dan de voordelen. Ik denk dat 
de combinatie van mijn nerdiness en Wil-
lem Beusekamps venijn een bittere pil was 
voor de Powers that Be.

‘Die combinatie van Willem en mij was 
ook journalistiek zeer powerful. Ik kijk terug 
op een tijd dat de harde kern van de finan-
ciële redactie (Willem Beusekamp, Peter 
van Bakkum, Nico Goebert en ik) de krant 
in een journalistieke koers stuwde, die de 
grondslag vormde voor de uitzonderlijke 
groei in abonnees in die jaren. 

‘Willem Beusekamp en het boek Barba-
rians at the Gate hebben een zeer grote in-
vloed op mijn journalistieke stijl en moed 
gehad. Barbarians at the Gate, het eerste 
verslag van een bedrijfsovername in dra-
mavorm, staat nog steeds op de boeken-
plank in mijn kantoor.

‘Er waren natuurlijk ook andere redacties 
die op min of meer dezelfde lijn zaten (met 
name Kunst en Den Haag). Uniek aan de 
koers van Financiën destijds was dat aan-
vankelijk de doorsnee Volkskrant-lezer niet 

geïnteresseerd was in bedrijfsnieuws, tot-
dat finred er een nieuwe definitie aan gaf. 
Zodra we het nieuws begonnen te brengen 
als een soapserie, raakte de geitenwollen-
sokkenlezer verslaafd aan onze manier van 
emotioneel geladen drama-reporting over 
corporate Nederland.’

Hoe kijk je terug op je jaren bij de 
krant?

‘Het waren spectaculaire jaren. Ik denk 
dat de toegewijde lezers van de Volksknar 
precies begrijpen wat ik bedoel. Als je er 
niet bij was, is het moeilijk te bevatten. 

‘Recentelijk las ik het boek Dag In Dag 
Uit van Annet Mooij en hoewel het een 
zeer eenzijdig (mag ik zeggen: Vuijsjes) 
intern verslag is van die periode, geeft het 
de lezer toch het gevoel dat in de hoogtijda-
gen tussen 1975 en 1990 geschiedenis ge-
schreven werd door een zootje ongeregeld. 

‘De journalistieke macht van het zoot-
je –en dus het success van de Volkskrant–  
was dat het establishment in politiek en 
bedrijfsleven de Volkskrant als terriers aan 
hun ballen voelde hangen. En onze lezers 
loved it. Ik was in de bijzonder fortuinlijke 
positie om als jongste hond daaraan te mo-
gen meedoen.’ 

Heb je iets gehad aan je ervaringen op 
de krant?

‘Absoluut. Het heeft een extravert van me 

gemaakt. Ik heb een schat aan ervaringen 
opgedaan en goede zakelijke skills geleerd, 
zoals hoe je iets moet verkopen, ongeacht 
of het nu een verhaal of een produkt is. De 
Volkskrant heeft me laten kennismaken met 
de VS en in staat gesteld door de Wharton-
universiteit aangenomen te worden. 

‘Net zoals de Volkskrant een emotio-
nele tour de force was, was Wharton een 
intellectuele rit van jewelste.Toen ik mijn 
MBA-brevet op zak had, lag Amerika wijd 
voor mij open.’

Had je een plan toen je naar Amerika 
vertrok? 

‘Ik vroeg aan Max de Jong (algemeen di-
recteur Perscombinatie) rond 1990 of hij mij 
de job van uitgever wilde geven. Na enkele 
solicitatierondes werd ik afgewezen, om-
dat ‘je niet een van ons bent’. Op de vraag 
hoe ik ‘een van ons’ kon worden, zei hij dat 
ik alle schepen achter me moest verbran-
den door bijvoorbeeld een MBA-studie in 
de VS te doen. De Amerikaanse ambassade 
gaf me vervolgens enorm enthousiasme 
toen de studieconsultant zei: ‘Harvard 
wants you for sure’. Harvard wees me 
uiteindelijk af, maar Wharton, destijds de 
beste Ivy League MBA universiteit in de 
VS, nam me in 1993 wél aan.’

Jacques de Jong
Volgende keer: 
John Schoonbrood in Amerika.

Vervolg van pagina 2

Jeroen Trommelen is terug 
van weg geweest. Tijdens een 
sabbatsjaar heeft hij zich ver-
diept in de wereld van de goud-
zoekers in Suriname. Daar komt 
een boek van, ‘Gowtu, klopjacht 
op het Surinaamse goud’. Hij is 
geheel fris weer op de redactie 
aan de gang.

Ik geloof dat Wim Phylipsen de laatste 
was die een sabbatical van een jaar had. 
Die heeft heel Amerika rondgereisd met 
vrouw en zoon.

‘Nu je het zegt! Dat jaar heb ik het huis 
van Wim gehuurd in Ouderkerk aan de 
IJssel. Ik was het alweer vergeten, maar 
misschien heeft het onbewust een  rol ge-
speeld. Dat is trouwens dertig jaar geleden. 
Zou echt niemand een sabbatical jaar heb-
ben genomen sinds die tijd? Kan ik me 
nauwelijks voorstellen.’

Eerst het aangename: was het een relaxt 
verblijf, zo los van de dagelijkse sleur 
van de krant? 

‘Een leuk en leerzaam jaar - dat is gelukt’

‘Ongelooflijk. Toen ik terugkwam zeiden 
veel collega’s: ‘Tjee, nu alweer een jaar 
voorbij?’ 

‘Dat gevoel had ik zelf niet.  Voor ons, 
mijn vrouw en ik, duurde het best lang. 
Misschien omdat we elke ochtend heel veel 
zin hadden in wat de dag zou brengen, en 
’s avonds bijna nooit teleurgesteld waren in 
wat er was gebeurd.’

Wat deed je er zoal in je vrije tijd? De 
Marowijne op geweest? Indianen be-
spied?
‘Behalve op de Marowijne hebben we 

gevaren of gezwommen in de Corantijn, 
de Boven-Suriname rivier, de Lawa en de 
Palumeu. Indianen hebben we niet bespied 

Zie verder pagina 4

Jeroen Trommelen staat te wachten op het vliegveld van Tabiki in Suriname.
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maar gewoon een hand gegeven. Soms 
kregen we een nap kasiri  aangeboden;  
inheems cassavebier. Die drink je uit be-
leefdheid leeg. Daarna krijg je meestal last 
van de schijterij. Ik tenminste wel.
‘We hebben zoveel mogelijk zelfstandig 

gereisd. We zijn met een wrakke vracht-
boot van Nickerie naar Apoera gevaren. 
Dat is een reis van veertien uur die je gro-
tendeels doorbrengt in je hangmat, terwijl 
het oerwoud aan je voorbij trekt. 
‘We zijn met de fourwheeldrive van Pa-

ramaribo naar het middenwesten gereden 
over de laatste lange, onverharde weg door 
het bos. Daar moet je bomen weghakken 
die over de weg zijn gevallen. We hebben 
de Kasikasima beklommen, een berg op de 
grens met Brazilië. 
‘In de laatste weken logeerden we in het 

dorp Pikin Slee aan de Boven-Suriname-
rivier. Wij waren een bezienswaardigheid 
voor de Saramaccaners die daar wonen, en 
zij voor ons. 
‘Op een nacht moest ik een tapijtslang ver-

jagen uit ons slaaphutje. Dat is een forse 
wurgslang, maar hij jaagt meestal op rat-
ten en kleine zoogdieren. Dus niks aan de 
hand.’

Het nuttige. Heb je bereikt wat je voor 
ogen had?

‘We wilden een leuk, verrijkend en leer-
zaam jaar meemaken en dat is helemaal 
gelukt. Maar ik wilde ook iets nuttigs doen 
met mijn vak. 

‘Lang geleden bezocht ik een kamp van 
goudzoekers en sindsdien wilde ik weten 
hoe dat wereldje werkt. Hoe kun je zomaar 
een stuk bos vernielen en er vandoor gaan 
met het goud? Wie profiteert daarvan? Nie-
mand zocht dat uit. Nu begrijp ik een beetje 
hoe het  werkt.’

Veel onderzoek gedaan? En hoe?
‘Ik ben simpel begonnen. Met een vra-

genlijstje zoveel mogelijk mensen gaan 
interviewen en zo vaak mogelijk op repor-
tage gegaan. Na drie maanden had ik een 
heel nieuw lijstje met vragen en kon ik een 
spade dieper graven. 

‘Ik heb goede vrienden in Paramaribo. 
Eentje gaf een schitterende tip over hoe ik 
aan vertrouwelijke informatie kon komen 
van de belastingdienst.

‘Toen het goudwereldje eenmaal doorhad 
waarmee  ik bezig was, was er iemand die 
me belangrijke informatie toespeelde over 
wie de eigenaren zijn van de goudconces-
sies. Dat is allemaal geheim. 

‘Ondertussen onderzocht ik ook een 
schietpartij waarbij een onschuldige, klei-
ne goudzoeker werd gedood. Dat bleek een 
gecompliceerd, maar typisch Surinaams 
verhaal te zijn dat ik uiteindelijk heb ge-
bruikt als rode draad in mijn boek.’

Niet door Bouterse achtervolgd? Iets ge-
merkt van dat regime?

‘Het kan Desi Bouterse waarschijnlijk niet 
zoveel schelen wat ik schrijf. Surinamers 
lezen nauwelijks, en boeken of buitenland-
se kranten vormen geen bedreiging.  

‘Dat veel mensen niet wilden meewerken, 
kwam niet door Bouterse maar doordat hun 
eigen belangen in het geding waren. Men is 
doodsbang voor transparantie. 

‘Anneke en ik hebben wel met overtui-
ging meegelopen in de stille protesttocht 
tegen de amnestiewet. We waren ingeze-
tenen van Suriname. We mochten, vonden 
we, een mening hebben over het land.’

En nu terug. Economie. Had je toch 
nooit gedaan? 

‘Nooit op die redactie gezeten. Maar vol-
gens mijn nieuwe collega’s kun je alles 
economie noemen. Veel onderzoeksver-
halen die ik heb geschreven, zoals over de 
JSF, de Probo Koala en de verpleeghuizen 
hadden ook op de economiepagina’s kun-

nen staan. Het verschil is dat ik waarschijn-
lijk minder tijd heb om het allemaal uit te 
zoeken. Maar ik zie wel.’

Wat is op jouzelf, gevoelsmatig, het ef-
fect van zo’n sabbatsjaar? 

‘Het is ongelooflijk wat het met je doet 
als je een jaar kunt varen op alleen je eigen 
kompas en je gezonde verstand. 

‘Wat ook helpt, is dat het in Suriname 
nooit kouder wordt dan 25 graden en dat de 
meeste mensen meestal vriendelijk zijn. Ik 
heb er een stabiel goed humeur aan overge-
houden. En een prettig onthecht gevoel. En 
vermoedelijk wat meer relativeringsver-
mogen. Ik raad het iedereen aan.’

Goed geregeld met de krant?
‘Toen de  vorige hoofdredactie vroeg of 

ik mijn stuwmeer van vakantiedagen wilde 
wegwerken, heb ik zelf voorgesteld daar 
op eigen kosten een sabbatical jaar van te 
maken.

‘Adjunct Suzanne Weusten en Pieter 
Broertjes vonden het goed, op voorwaarde 
dat ik eerst een jaar zou lesgeven aan de 
PDOJ in Rotterdam. 

‘Toen ik daarvandaan terugkwam, zat 
er een nieuwe hoofdredacteur, die zei dat 
hij dat plan niet zou hebben goedgekeurd. 
Maar toen waren de handtekeningen geluk-
kig al gezet.’ 

Hoe had je je woning geregeld? En het 
werk van je vrouw bijvoorbeeld?

‘Ons huis heb ik verhuurd via Twitter. 
Een van mijn volgers bleek een jonge jour-
naliste uit Hilversum te zijn, die graag met 
haar vriend dichter bij Amsterdam wilde 
wonen. Onze huurprijs was lager dan de 
marktprijs: we vroegen gewoon hetzelfde 
als we zelf in Paramaribo kwijt waren. 
Mijn vrouw zegde haar baan in de ouderen-
zorg op. In Paramaribo volgde ze haar hart 
door verder te gaan in de beeldende  kunst, 
waarvoor ze ooit is opgeleid. Zij was er net 
zo gelukkig als ik.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 3        Jeroen Trommelen

Knarrenborrel bij
200ste nummer
Er viel wat te vieren op de Knarrenborrel 
van 20 september in Scheltema: het 
tweehonderdste nummer van de Volksknar, 
toen intussen het tweehonderdtweede 
nummer. Derhalve was er een grote 
opkomst van meer dan vijfentwintig leden 
van het Genootschap van Ouwe Knarren, 
geanimeerd als altijd, met onverwachte 
gasten erbij, onder wie Wio Joustra en 
Martin Siecker.
Op de foto een klein deel van het 
gezelschap: van links af Wim Ruigrok, Bert 
Steinmetz, Henk Strabbing, Bram Brakel, 
Gerard van den Boomen, Lisette Lewin en 
Peter van Bueren.

Foto Jacques de Jong


