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Ik noem mezelf boekenmaker
Onder de mensen is een serie over 
de manier waarop Volkskrant-pensio-
nado’s zich nog maatschappelijk nut-
tig maken. Niet achter de geraniums, 
maar buiten, onder de mensen. Deze 
keer Willem ellenbroek, voormalig 
eindredacteur. 
Redactie: Adriaan de Boer.

De drang om boeken te maken was er 
al toen ik bij de krant zat. Na mijn 

vertrek heb ik even gedacht iets totaal 
anders te gaan doen met een cursus 
bloemschikken voor kleurenblinden. Ik 
kreeg een visioen van samenwerken 
met telers in Aalsmeer, demonstraties in 
DWDD, instructieboeken. Maak de Keus 
met je Neus,  bedacht ik, Kies de Kleur 
op de Geur. Ik zag even een leven gewijd 
aan Panorama’s van Aroma’s. Maar uitein-
delijk schrok ik terug voor de rompslomp.

 Ik ben dus boeken blijven maken. Het 
zijn er nu zo’n dertig. Daarom noem ik 
me ook ‘boekenmaker’. Ik doe het als 
auteur, zoals in Kees Scherer, beeldver-
halen van een straatfotograaf; Vrijhaven 

Ruigoord; Jean-Paul Franssen, leven werk 
en vrienden; Amsterdam in letters, om 
er een paar te noemen. En ik doe het als 
eindredacteur. 

Zo hielp ik Ellen de Visser (Genderkinde-
ren) en Esther Bakker (Ik loop rond Ab-
coude en neem mee). Ik vind dat heerlijk 
om te doen. Iemand redactioneel bijstaan 
is een uitdaging. Je moet je inleven in 
een verlangen dat iemand heeft, maar 
die het nog niet kan verwoorden. Het is 
nuchter, redactioneel werk. Maar soms 

ontstaat er – het is ook een intens proces 
van meedenken en -voelen – een inspi-
rerende intimiteit, die tot nieuwe vriend-
schappen leidt. 

Ik bemoei me nooit met schrijfstijl, die 
is autonoom en persoonlijk. Mijn rol is te 
analyseren wat de problemen zijn en het 
zoeken van een oplossing. Zo werkte ik 
met de tweelingzussen Ilse en Femke van 
Velzen aan hun filmdrieluik over Congo. 
Ze wonnen er, tot mijn trots, een Gouden 
Kalf mee.

Ik ben nu bezig met twee projecten. Het 
ene is Rouw, Het Doe-Boek  van Inger 
Wolters. Ze is een jonge weduwe, die de 
vertwijfeling die haar overviel na de plot-
selinge dood van haar vriend, bestreed 
met het ontwerpen van een doeboek en 
ontdekte dat het niet alleen haar hielp, 
maar iedereen kan helpen in zo’n situatie. 
Een succesvolle crowdfunding maakt de 
uitgave volgend jaar mogelijk. Het an-
dere is de nieuwe film A Haunting History 
van Ilse en Femke van Velzen, die zich 
afspeelt in Zuid-Sudan en binnenkort in 
première gaat.         Willem ellenbroek

eind jaren zeventig wordt 
steeds duidelijker dat de 

Pakistaanse atoomspion Ab
dul Qadir Khan de blauw
drukken van de Almelose 
uraniumverrij kingsfabriek 
Urenco in handen heeft. In 
binnen en buitenland wordt 
de vraag gesteld hoe Khan, 
die in Nederland is opgeleid, 
aan deze geheime informatie 
kwam. De toenmalige bui
tenlandwoordvoerder van 
de PvdA, Relus ter Beek, 
zet Volks krant-verslaggever 
Schneider op het spoor van de 
Nederlandse connecties van 
Khan.

Als het onderzoek na enige 

tijd vastloopt, suggereert col
lega Han Hansen een achter
grondgesprek met de BVD te 
voeren. Schneider: ‘Ik had snel 
een afspraak met een zekere 
De Haan, die later de leiding 
kreeg van de BVD, maar des
tijds dacht ik dat hij een alias 
gebruikte. Ik vertelde hem wat 
ik boven tafel had gehaald en 
verwachtte, heel naïef, dat hij 
hetzelfde zou doen. Na dertig 
minuten stond ik weer buiten. 
Niks wijzer. Ik herinner me dat 
ik heel boos op Han was.’ 

Maanden later gaat op de 
redactie de telefoon. Free
lance journalist Jan Pijper 
uit Purmer end vertelt dat hij 
voor Nieuwe Revu ook met 
de affaireKhan bezig is. Hij 
stelde voor samen te werken. 
De vraag hoe Khan – de vader 
van de Pakistaanse atoombom 
– Nederland zijn atoomge

heimen had ontfutseld, 
was immers nog steeds 
niet beantwoord.

De freelance journa
list be schikte over ar
tikelen uit bui tenlandse 
kranten, waar  uit bleek 
dat Nederlandse en Bel
gische hoogleraren als 
vorsten in Pakistan waren 
ontvangen. Hij had ook 
telefoonnummers van de 
familie Khan in Islama bad.

‘In maart 1981 had ik het 
verhaal rond dat drie profes
soren min of meer huisvrienden 
van Khan waren en hem hadden 
geholpen met het opzetten van 
het Pakistaanse uraniumver
rijkingsprogramma. 

‘Ze zagen in Khan geen enkel 
veiligheidsrisico en lieten zich 
in Islamabad door hem fêteren. 
De blauwdrukken van de UCN
fabriek in Almelo had hij ge

woon onder de kopieermachine 
gelegd.’

Het verhaal verscheen op 
zaterdag 14 maart 1981 onder 
de kop ‘Wat Khan kon, kon 
hij niet alleen’. Schneider: 
‘Jan Pij per stond als coauteur 
onder het artikel, maar hij had 

Spionageverhaal met een zure smaak
Nog nooit verteld: hoe 
collega Hugo Schneider 
in de jaren tachtig werd 
gepiepeld door de BVD.

Verder op pagina 3

Abdul Qadir Khan.          Foto Internet
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Peter Brusse 21 jaar correspondent in swinging Londen

‘Ik kende de redactie helemaal niet’
‘Vader M.J. Brusse journalist, 
broer Jan journalist... Dus nee, 
ik wilde géén journalist worden. 
Ik wilde advocaat worden, dus 
ging ik rechten studeren.’ Peter 
Brusse – volgend jaar wordt 
hij tachtig – kijkt terug op zijn 
lange loopbaan als journalist, 
waarbij de Volkskrant een cen-
trale rol speelt. 

We zitten in zijn aangename huis 
in Bussum, waar hij was neer
gestreken omdat hij als hoofd

redacteur van het NOS-Journaal dicht bij 
de omroepburelen moest wonen. ‘Ik heb 
een cirkel getrokken met de verplichte af
stand als straal, en heb een huis gekozen 
dat zo dicht mogelijk bij Amsterdam lag.’

Als werkstudent verdiende de jonge Pe
ter in de jaren vijftig wat bij door te figu
reren, kleine rolletjes op het toneel. ‘Nee, 
dat had niets met Kees te maken.’ Acteur 
Kees Brusse was, net als Jan, ook een 
halfbroer.

Maar die bescheiden toneelcarrière werd 
toch de aanzet tot een stap in de journa
listieke wereld. ‘Paul Remarque, de vader 
van de huidige Volkskranthoofdredacteur 
Philippe, vroeg mij om voor de Haagse 
Post over toneel te schrijven; ik kende 
hem omdat we samen rechten studeerden. 
En Sylvia Brandts Buys, de vrouw van 
hoofdredacteur mr. G.B.J. Hiltermann, 
die in feite de leiding had, was heel tevre
den over mij. Vooral toen de actrice Caro 
van Eyck meteen een rechtszaak tegen de 
Haagse Post wilde beginnen naar aanlei
ding van mijn stuk.’

Afgestudeerd
‘Je begrijpt ik heb lang over mijn rech

tenstudie gedaan, maar ik ben wél afge
studeerd. En bij mijn afstuderen in 1962 
zei prof. Chr. Enschedé, de hoogleraar 
staatsrecht: ‘Ik wens u veel succes in de 
journalistiek.’ Die zag toen al welke kant 
het op moest gaan.’

Inderdaad, Peter kwam in vaste dienst 
bij de Haagse Post. ‘Dat was een fantas
tische tijd. Samenwerken met mensen als 
Armando en Trino Flothuis. Ik had veel 
contact met Joop van Tijn, en was altijd 
bevriend met hem gebleven.’

‘Toen zag ik in de Volkskrant een be
richtje dat bij een wisseling van corres
pondenten één post open was gebleven: 
Parijs. Nu wilde ik altijd al weg uit Ne
derland, en ik was Frans georiënteerd, dus 
ik schreef een briefje naar hoofdredacteur 

Joop Lücker. Dat was woensdag, en die 
zaterdagavond kreeg ik een telefoontje: 
‘Lücker hier. Ik heb uw brief ontvangen. 
Kan ik morgen langskomen?’

‘Dat was even schrikken, want we had
den natuurlijk niets bijzonders in huis. Ik 
wist dat je met twee dingen heel voorzich
tig moest zijn: ben je praktiserend katho
liek, en ben je in dienst geweest. Maar 
Lücker stelde meteen vast: ‘Dus u bent 
geen katholiek en niet in dienst geweest.’

 ‘Een hele tijd hoorde ik maar niks, tot ik 
op een gegeven moment bij Lücker moest 
komen. Met trillende handen liet hij mij 
een brief zien. ‘Ik mag van directeur Jan 
Grundmeijer geen buitenlandse cor
respondenten meer aanstellen’, was zijn 
korte mededeling. Lücker had tranen in 
zijn ogen. Hij ging vervolgens met ziekte
verlof en is niet meer teruggekomen.

‘Maar een week later liet hij mij weten: 
‘Je zult gebeld worden door de Volkskrant. 
Je moet hun aanbod zeker aannemen, 
en je moet hoge salariseisen stellen.’ En 
inderdaad werd ik gevraagd voor een af

spraak met Jan van der Pluijm, de nieu
we hoofdredacteur. Cor de Groot bleef 
nog een jaar als correspondent in Parijs, 
maar of ik dan naar Rome wilde, of naar 
Londen? Ik wist niet wat me overkwam. 
Ik mocht kiezen! Dan moest het Londen 
worden, want daar wordt de echte jour
nalistiek bedreven. Maar ik was helemaal 
niet Brits georiënteerd.’

Fantastische tijd
‘De maand augustus 1964 zat ik op de 

redactie in Amsterdam, wat nog wel een 
overgang was als je van de vrijgevochten 
Haagse Post kwam, en vanaf 1 september 
zat ik Londen. Daar ben ik 21 jaar ge
bleven. In mijn contract stond dat ik zelf 
mocht bepalen hoe lang ik wilde blijven.

‘Ik had een fantastische tijd, ik kwam 
in swinging London. Het was de tijd van 
de jongeren, van de muziek, de Beatles, 
de Rolling Stones, van de mode, Carnaby 
Street, Mary Quant, van jonge Britse kun
stenaars, popart, David Hockney, ik kende 
die jongens allemaal. Het was heerlijk, ik 
was een van de eersten die dat mochten 
meemaken, die daarover konden schrijven.

‘En het was politiek heel interessant. En
geland was politiek relevant, men wilde 
weten wat Downing Street ervan vond. 
Harold Wilson had de verkiezingen ge
wonnen, Labour was aan de macht. Mar
garet Thatcher kwam op. NoordIerland 
speelde, ik kon prachtige verhalen maken 
over doodgeschoten helden.

‘Je moet bedenken: dat soort menselijke 
reportages was toen nog niet gebruikelijk. 

Lees verder op pagina 3

Peter Brusse.              Foto Jacques de Jong

Wat stond er 
boven mijn stuk?
‘Thatcher mist 
passie!’
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er geen letter aan meegeschreven. Hij was 
bezig met een eigen verhaal voor Nieuwe 
Revue, zei hij. Toch wilde ik hem als free
lancer voor zijn hulp betalen, maar dat 
aanbod wuifde hij weg. Pas toen ik hem 
voor de laatste keer probeerde te bellen 
om zijn gironummer te vragen, viel alles 
op zijn plaats. De telefoon van freelance 
journalist Jan Pijper uit Purmerend was 
plotseling afgesloten. En op de redactie 
van Nieuwe Revue had niemand ooit van 
hem gehoord.’

Schneider heeft de gebeurtenis jarenlang 
verzwegen. ‘Ik had een goed verhaal, maar 
op de totstandkoming ben ik niet trots. Ik 
ben verschalkt door een BVDagent. Met 
dank aan De Haan en Hansen.’

Peter van den Berg

Ik heb aan de hoofdredactie voorgesteld 
heel andere stukken op de voorpagina te 
zetten, mooie reportages, met andere kop
pen, een andere vormgeving. Ik vond dat 
er andere columns moesten komen. Ik had 
er een heel plakboek van gemaakt, met 
voorbeelden van een ander soort verha
len.’

Margaret Thatcher
‘Neem Margaret Thatcher. Wat je ook 

van haar vindt, die vrouw was overrrom
pelend. Ik schreef dat Thatcher de enige 
kandidaat met passie was. Wat stond er 
voor kop boven mijn stuk? ‘Thatcher mist 
passie.’. Want passie, dat kon niet, That
cher deugde niet.

‘Ik had dat natuurlijk ook van de En
gelse journalistiek gepikt. Ik vroeg eens 
aan de hoofdredacteur van The Guardian, 
een krant die ik zeer bewonderde, wat nu 
echt maatschappelijk relevant is. Enter
tainment and facts, antwoordde hij. En het 
moet goed geschreven zijn, met iets van 
een tinteling erin.’

De jaren in Londen brachten Peter Brus
se ook naar al die delen van de wereld 
waar GrootBrittannië in zijn glorietijd 
een bepalende rol had gespeeld. In 1968 
was hij de eerste die de Palestijnse leider 
Yasser Arafat interviewde. Hij versloeg de 
onafhankelijkheidsstrijd van Zimbabwe, 
voorheen Rhodesië. Naar aanleiding daar
van vroeg Hans Keller van de VPRO hem 
mee voor een tvreportage over Zimbab
we, en later naar Mozambique. De AVRO 
vroeg hem wat voor de radio te doen.

Van der Pluijm vond aanvankelijk dat 
dat niet kon, maar Brusse kreeg gedaan 
dat zijn contract werd aangepast: de krant 
hield de prioriteit, maar daarnaast mocht 
hij ook voor radio en televisie werken.

In de tweede helft van de jaren zeventig 

trok het NOS-Journaal dagbladcorrespon
denten aan als medewerkers. 

‘Zo waren Ben Knapen in Bonn, Philip 
Freriks in Parijs en ik de eerste Journaal
correspondenten. Daar had de krant ook 
enorm voordeel van, want als tvjournalist 
kreeg je veel meer toegang dan als schrij
vende correspondent.’

‘Hoe langer ik er zat, des te fascineren
der ging ik Engeland vinden. Ik begon er 
langzamerhand iets van te begrijpen, ik 
hoefde nooit meer ergens anders heen. 
Maar dat veranderde na de dood van 
Anke, mijn vrouw.’

‘Ik zou toen adjuncthoofdredacteur bij 
de Volkskrant worden. Ik was al benoemd 
als opvolger van Jan Blokker, mijn gro
te voorbeeld, met Harry Lockefeer als 
hoofdredacteur en Henk Huurdeman 
als andere adjunct. Maar ik bleef erover 
aarzelen. Ik kende die redactie helemaal 
niet, ik had er, op die maand in 1964 na, 
nooit gezeten. En ik wilde eigenlijk niet 
uit Londen weg. Dat gaf mij het gevoel: 
nu nemen ze mij na mijn vrouw ook nog 
mijn stad af. De middag dat mijn benoe
ming bekendgemaakt zou worden, belde 
Wiesje met Harry Lockefeer: ‘Peter kan 
het niet, hij doet het niet.’ Wiesje zorgde 
toen voor de kinderen; later werd zij mijn 
tweede vrouw.’

Hoofdredacteur
Toch vertrok hij in 1985 uit Londen, 

toen het NOS Journaal hem vroeg hoofd
redacteur te worden. ‘Ik dacht: dit is nu of 
nooit, ik moet toch maar weg. Die baan is 

een en al rampspoed geworden. Harry van 
Wijnen schreef me al: ‘Waar begin je aan? 
Houd het twee jaar vol.’ Dat was een grote 
steun voor mij. En ik heb het inderdaad 
precies twee jaar volgehouden. Ik mis to
taal het vermogen om de baas te spelen.’

‘Ik kon daarna voor het Journaal naar 
Brussel of naar Bonn. De kinderen zaten 
op de middelbare school. Henri Faas zei 
me: ‘Nee, je moet niet naar Brussel gaan, 
je moet naar Elsevier. André Spoor gaat 
daar een heel ander blad van maken, daar 
kun jij mooie verhalen voor schrijven.’ 
Ik volgde zijn advies, maar Elsevier en 
Spoor, dat ging niet samen. Met zijn op
volger Hendrik Jan Schoo kon ik het wel 
goed vinden, maar die was zo ongelooflijk 
hard. Hij vroeg me: ‘Wil jij met vut?’ Ik 
vond het vreselijk, maar ik zei: ja graag!’.

Het Vervolg
‘Ik mocht er gelukkig nog bij schrijven, 

dus ging ik met Harry Lockefeer praten. 
Zo kwam ik weer terug bij het oude nest, 
dit keer bij Het Vervolg. Daar begon ik 
met een Engels soort uitvoerige necrolo
gieën. Ik deed dat met veel plezier, totdat 
op een gegeven moment Wilma de Rek 
vond dat ik ermee moest ophouden. Dat 
deed me veel pijn.’

‘Tot mijn vreugde vroeg Frits van Ex
ter mij die necrologieën te gaan schrijven 
voor Vrij Nederland, en dat heb ik tot mijn 
75ste gedaan. Maar ook daar had ik weer 
geen contact met de redactie. Bij Elsevier 
en het NOS-Journaal had ik wel een ka
mer op de redactie, maar behalve die ene 
maand bij de Volkskrant heb ik mijn hele 
leven nooit echt op een redactiezaal geze
ten, nooit.’

‘Ik heb ook nooit in een ruimte met col
lega’s kunnen werken. Als ik naar een 
persconferentie was geweest, ging ik al
tijd thuis schrijven. Met anderen samen, 
nee, dat kon ik niet.’

Bert steinmetz

Vervolg van pagina 2

Vervolg van pagina 1

Gerard van den Boomen (93) heeft weer een bijbel
boek hertaald in haiku’s en tanka’s: Dan worden je zon-
den wit als sneeuw. Het is een Nederlandse hertaling 
van het bijbelboek Jesaja, uitgegeven bij Skandalon. 
Eerder had hij dat gedaan met de boeken Prediker en 
Spreuken.

Hij licht toe: ‘De profeet Jesaja leefde eeuwen voor 
Christus en zijn boek doet uitvoerig verslag van oorlo
gen en godsdienststrijd in het MiddenOosten, waar ook 
tegenwoordig zoveel door religieus extremisme  over

schaduwd geweld heerst. In dit opzicht is Jesaja actueel, maar ook nog in een ander 
opzicht is dat het geval. De kernboodschap van deze profeet is dat alle zonden wit wor
den als sneeuw, indien de mens gerechtigheid beoefent, verdrukten helpt, gevangenen 
bevrijdt, brood en kleding met armen deelt en vluchtelingen opneemt. Eigentijdser kan 
het niet.’

Het boek telt 290 pagina’s, kost € 15,99 en is verkrijgbaar bij de boekhandel of recht
streeks bij de uitgever.

Bijbelboek Jesaja in haiku’s

Het NOS Journaal heb ik 
twee jaar volgehouden
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Hans Friedeman, des
tijds redacteur Buiten
land, vertelde me eens 

hoe de warme band tussen 
Heineken en de krantenmen
sen was ontstaan. Enkele ver
slaggevers hadden een vraag
gesprek met Freddy Heineken 
en na afloop had de biermag
naat hen gevraagd wat ze von
den van de nachtelijke horeca 
in Amsterdam. ‘Nou’, hadden 
ze geantwoord, ‘we komen 
nauwelijks in de nachtkroe
gen, want die zijn voor ons te 
duur.’ Een portie saté kostte bij 
de Kiekeboe al gauw 2,50 gul
den en een glas bier bij Sally 
aan de Geldersekade 1,50. 
‘Mijnheer Heineken’, zeiden 
ze, ‘weet u wat een gemiddel
de journalist verdient?’ Mijn 
salaris bijvoorbeeld was 320 
gulden per maand. Netto.

Heineken had begrip voor de 
klachten, legde Friedeman uit. 
Hij beloofde daar wat aan te 
doen: medewerkers van kran
ten (dus ook zetters en druk
kers) waren na hun late dienst 
welkom in de portiersloge van 
de brouwerij. Daar trok de 
portier de flessen open: als ik 
me het goed herinner aanvan

kelijk voor niets, later voor het 
symbolische bedrag van twee 
dubbeltjes. Nou, daar liepen 
de Volksknarren en de werkne
mers van andere kranten uiter

aard wel warm voor. 

Bram Brakel, tot 1969 
politieverslaggever van 
de Volkskrant (daarna 
De Telegraaf), herin
nert zich dat hij de 
brouwerij bijna ie
dere dag aandeed. 
‘Daar dronken ze een 

stevig biertje, ik ook. 
Ik herinner me dat mijn auto 
op een ochtend wel zeer slor
dig voor mijn deur stond inge
parkeerd.’

Ik ‘draaide’ elke maand twee 
weken nachtdienst en was ie
dere zondagavond op de krant 
– dus de portiers van Heineken 
kenden mij goed. In het roke
rige ‘hol’ van de brouwerij be
spraken we – staand, er waren 
geen zitplaatsen – het nieuws 
en de krant, gingen de roddels 
rond en hoe later in de nacht 
hoe sterker de verhalen. Ruzie 
was er bij mijn weten nooit. 
Bram Brakel: ‘Het personeel 
van De Telegraaf en dat van 
de andere kranten lagen elkaar 

slecht, maar bij Heineken was 
daar niets van te merken. Inte
gendeel, de verstandhouding 
was prima.’

Ik heb in de brouwerij be
zoekers zien kaarten, maar er 
werden ook andere spelletjes 
beoefend. Zo heb ik meege
daan bij het ‘kwartjes gooien’. 
Wiens kwartje het dichtst bij 
de muur lag, kreeg de poet. 
Jopie, een vrijwel tandeloze 
zetter van Trouw, won nog wel 
eens, tenminste als hij net bin
nen was. 

Soms liep het uit hand zo
als op een zondagavond toen 
toevallig een sportverslag
gever van het Algemeen 
Dagblad aanwezig was. Hij 
en enkele anderen gingen in 
de Eerste Van der Helststraat 
voetballen, met bijbehorend 
lawaai. Uit een bovenraam 
van een van de woningen riep 
een man: ‘Wanneer is dat afge
lopen met die herrie, ik moet 
om zeven uur beginnen in de 
haven!’ De ADverslaggever 
keek omhoog en antwoordde: 
‘Nou meneer, het is bijna rust.’

Ik heb me laten vertellen dat 
op zekere avond de ramen van 
het halletje waren verduisterd 

en dat er binnen een pornofilm 
werd gedraaid. De film zou 
afkomstig zijn van politiever
slaggever Bram Brakel, die de 
film van de politie mocht ‘be
oordelen’. Brakel sluit niet uit 
dat het is gebeurd, maar kan het 
zich niet herinneren. Wel weet 
hij zeker dat hij de porno een 
keer bij hem thuis heeft ver
toond, en dat een groep Volks
knarren daarbij aanwezig was. 

‘Nee, geen vrouwen.’

Wanneer de uitstap
jes naar Heineken zijn 
geëindigd, is mij niet 
bekend. Bram Bra
kel denkt het te weten: 
‘Rond 1969, toen was 
een groep van zes pooi

ers erin geslaagd de hal 
van de brouwerij binnen 

te komen.  De daar aanwezige 
krantenmensen begingen toen 
de stommiteit op de binnen
plaats van de brouwerij tegen 
die mannen te gaan voetballen. 
Na dat incident trok Freddy 
Heineken de stekker uit het 
bierfeest.

De hoofdredacties waren 
daar heel blij mee. Vele moe
ders thuis ook.

Guido de Vries

Guido de Vries (69) werkte eind jaren zestig op de 
redactie van de Volkskrant. Eerst als medewerker Sport, 
vanaf 1968 tot 1970 als leerling-journalist voor Sport, 
Binnenland en Opmaak. Net als tal van andere Volks-
knarren bezocht hij na de nachtdienst de portiersloge 
van de Heinekenbrouwerij waar halveliters Amstelbier 
bijna voor niks verkrijgbaar waren.

de brouwerij:
toevlucht
na de nacht


