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Collega Jeroen Trommelen na 37 jaar weg bij de Volkskrant

Gedroomde baan bij Investico

Jeroen Trommelen blijft er laconiek 
onder. ‘Ja, deelname in de onthul
ling van de Panama Papers hebben 

we gemist. Toen vijf jaar geleden de mail 
kwam, waarin de ICIJ (het internationale 
consortium van onderzoeksjournalisten) 
vroeg of ik als lid van dat consortium ge
interesseerd was in een nieuw project, zat 
ik voor een jaar in Suriname. De krant had 
geen onderzoeksredactie meer. Als ik er al 
over heb nagedacht, had ik er toch niks 
mee gekund. 

Dat nieuwe project bleek Offshore 
Leaks, te zijn, over internationale belas
tingontduiking, later gevolgd door Lux-
Leasks en de Panama Papers. ‘Maar toen 
had Trouw zijn vinger al opgestoken, 
waardoor ze ons voor zijn geweest.’

Na 37 jaar Volkskrant gaat Jeroen (deze 
maand 60) aan de slag als hoofdredacteur 
van platform Investico, een onafhankelij
ke stichting voor onderzoeksjournalistiek. 
Hij gaat een redactie leiden van veertien 

freelancers en redactioneel samenwerken 
met Trouw, het Financieele Dagblad en 
de Groene Amsterdammer. ‘Ik mik op tien 
of meer grote onderzoeksproducties per 
jaar, liefst spraakmakend, zodat Investigo   
ook breder bekend wordt.’

Zijn stap lijkt organisch voortgevloeid 

uit het moment waarop hij in 2006 als 
onderzoeksverslaggever een vinger kreeg 
achter de affaire Trafigura, een vanwege 
de fiscus in Nederland gevestigd wereld
bedrijf dat met het schip Probo Koala een 
partij zwaar giftig afval bij Abidjan, Ivoor
kust, liet storten. ‘Dat was mijn grootste 
klapper. Kees Broere deed de Afrikaanse 
kant van het verhaal. Ik bleef ermee bezig 
omdat ik meende dat het onschuldige ver
haal van Trafigura niet kon kloppen, wat 
ik uiteindelijk ook kon bewijzen.’

‘Van Greenpeace en Amnesty Interna
tional hoorde ik dat buitenlandse media 
andere delen van het verhaal aan het uit
zoeken waren. Zij kwamen met het idee 
om ons bij elkaar te brengen.’

 Zo ontmoetten BBC, The Guardian, de 
Noorse staatsomroep NRK en de Volks-
krant, in casu Jeroen Trommelen, elkaar t 
in Amsterdam ‘We wisselden documenten 
uit die de ander nog niet had, waaronder 
exclusieve documenten waarmee ik voor
al de Britten erg blij maakte. Ook Green
peace zelf had explosief materiaal.’

‘Het waren spannende tijden. We moes
ten echt samenwerken, want Trafigura is 
een geduchte tegenstander, steenrijk en 

Zie verder pagina 2Jeroen Trommelen als verslaggever begin jaren negentig als verslaggever verdwaald in 
Noord-Irak. Hij dacht nog in Turkije te zijn.                      Foto Jan Boeve

Na 37 jaar de Volkskrant verhuist Je-
roen Trommelen (1956) naar de re-
dactie van Investico, waar hij leiding 
gaat geven aan veertien onderzoeks-
journalisten. Zijn advies aan collega’s: 
‘Als je iets echt wilt, doe het nú.’

Jeroen Trommelen.             Foto Jacques de Jong
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ongevoelig voor de publieke opinie. Ze 
huurden de gemeenste advocaten in. Een 
partij kun je met juridische procedures 
monddood maken. Vier partijen in drie 
landen tegelijk is een stuk moeilijker. Het 
was een zaak waarin de journalistiek echt 
verschil maake. Dat kostte Trafigura hon
derden miljoenen euro’s. Bot gezegd: daar 
ben ik trots op.’

Zijn inspanningen leverden Jeroen in 
2010 de Daniel Pearl Award op van de 
ICIJ.. Dat was niet de enige prijs die hij 
in de wacht sleepte. De Tegel 2013 werd 
hem toegekend voor een verhaal over Ka
merlid Henk Krol (‘een sociaal behendige 
babbelaar’) die als directeur van de Gay 
krant geen pensioenpremie had afgedra
gen  voor zijn medewerkers. ‘Het was een 
klassieke scoop, want op de ochtend van 
de publikatie zag Krol zich genoodzaakt  
zijn functie neer te leggen – om later trou
wens weer terug te komen.’

Jeroen kon zelf de prijs niet in ontvangst 
nemen, omdat hij toen juist in Suriname 
zat.

Suriname?
‘Ja, de onderzoeksredactie, waar ik zat, 

was net opgeheven, zes redacteuren vond 
de krant te duur. Ik kwam in een soort nie
mandsland terecht op de redactie. Ik had 
nog een stuwmeer van vakantiedagen en 
ik bedacht dat ik dat zou kunnen aanvul
len tot een jaar onbetaald verlof. De kin
deren waren net het huis uit. Toen besloten 
mijn vrouw Anneke en ik naar Suriname 
te gaan. Ik kende het land al, omdat ik als 

verslaggever de portefeuille Suriname van 
Han Hansen had overgenomen. 

‘Ik ging erheen om de goudsector te on
derzoeken en er een boek over te schrij
ven. Legaal en illegaal gewonnen goud 
is daar de belangrijkste bron van inkom
sten – dat wisten zelfs vele Surinamers 
niet. Hoe belangen in elkaar steken en wie 
eraan verdient, dat was allemaal nog niet 
uitgezocht. Het fonds Bijzondere Journa
listieke Projecten betaalde mee aan mijn 
onkosten.

‘Ik heb er hard moeten werken, maar ik 
was volkomen eigen baas, en altijd mooi 
weer. Een avontuur dat ik helemaal zelf 

kon invullen. Mijn enige dwang was dat 
er na een jaar een boek moest liggen. Het 
was veruit het leukste jaar uit mijn car
rière. Sindsdien raad ik al mijn collega’s 
aan: als je iets echt wilt, wacht er niet mee, 
doe het nú.’

Hij kon overigens niet meteen weg, want 
als tegenprestatie voor een jaar onbetaald 
verlof vroeg toenmalig adjunct Suzanne 
Weusten hem een jaar les te geven op de 
Postdoctorale Opleiding Journalistiek in 
Rotterdam. ‘Dat was de allerleukste te
genprestatie die ik ooit heb geleverd. Het 
enthousiasme van die jonge academici 
was aanstekelijk en door het vak te moe
ten uitleggen, heb ik het ook zelf opnieuw 
ontdekt.’

Rotterdam
Veertig jaar journalistiek heeft Jeroen er 

nu opzitten. Eerst bij De Stem in Breda, 
als leerling. Op zijn drieëntwintigste, in 
augustus 1979 kwam hij binnen bij de 
Volkskrant op de redactie Rotterdam, 
als opvolger van Henk Uilenbroek, die 
toen al ziek was. Wim Phylipsen was 
juist naar de Nieuwsdienst in Amsterdam 
vertrokken. Een bezetting van twee man 
in Rotterdam was destijds gebruikelijk, 
dus naast zich kreeg Jeroen Trommelen 
collega Bert van Dommelen. De twee 
besloten snel samen een verhaal te schrij
ven. ‘Vanwege onze namen, snap je?’ 
Dat gebeurde. Van Dommelen vertrok al 
snel naar het Algemeen Dagblad. Daarna 
kwam Theo Nijenhuis.

In 1982 promoveerde Jeroen naar de 
Nieuwsdienst, naast Hans Goessens. ‘Ie
dereen die daar heeft gezeten, heeft in die 
functie wel verdriet opgebouwd.’ Twee 
jaar later vroeg Jan Blokker hem of hij 
Dag in Dag uit wilde gaan doen. ‘Dat 

Lees verder op pagina 3
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BurgemeesTers oNder elkaar

Jeroen Trommelen op de trap van het INIT-gebouw.          Foto Jacques de Jong

Waarover spraken zij, Pieter Broertjes en Bernt schneiders, de burgemeesters van 
Hilversum en Haarlem? over het burgemeesterschap van Haarlem, van Bloemendaal? 
over het commissariaat der koning in Noord-Holland? over het voorzitterschap bij de 
burgemeesters? ‘Je bent me niet tegengekomen’, riep Pieter B. dreigend vrijdag 1 juli 
bij het afscheid uit café koops te Haarlem. ‘maak de verwarring maar groter’, glom 
Bernt s. de dag erna tijdens een openluchtconcert aan het spaarne. kortom, voer voor 
journalisten en bestuurders.           JqJ
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uitgerekend tijdens zijn laatste Hel van Waarland en uitgere
kend na 1200 schadevrije fietskilometers in Groot-Brittannië, 

is John Volkers licht gewond geraakt bij een val van zijn fiets. 
Het gebeurde tijdens de tiende koers door de kop van Noord

Holland in Hippolytushoef. Daar kwam een auto van links, Rob 
Gollin en John Volkers raakten in verwarring en ze vielen alle
bei. John was even van de wereld. Reden voor Rolf Bos om toch 
maar even 112 te bellen. Ambulance erbij, maar na onderzoek 
mocht John verder mee, zij het in de bezemwagen, bestuurd door 
Nanda Troost. ‘Stijf, beurs en blauw, maar alles doet het nog,’ 
merkte John een dag later op.

Afgezien van dit ongelukje was het weer een geslaagde tocht 
van 125 kilometer met 24 deelnemers. Onderweg was er weer 
appeltaart in Anna Paulowna en uitsmijter in Medem blik. Beetje 
nattigheid aan het slot. En, zoals altijd, een gastvrije ontvangst in 
tuin en schuur van de familie Volkers in Waarland.

Eerder liet John Volkers weten na deze tiende Hel van Waarland 

op te houden met de organisatie. ‘Ik vond het na twee eerdere 
ongevallen welletjes. Wilde het goed afsluiten met een tiende 
editie. En daar word ik zelf onderuit gereden. Mijn eerste val in 
23 jaar fietsen. Fiets naar de ratsomodee. Ik ben er goed vanaf 
gekomen. aan te pas zou hoeven komen. De goden verzoeken 
heet dat.

‘Maar tien keer organiseren, ik vond het mooi geweest. Een 
golf van afzeggingen was mede een reden om te stoppen. En dan 
nog het ingebakken risico van met zoveel mensen door een pro
vincie te fietsen zonder motorbegeleiding of verkeersregelaars.’ 

Eindredacteur Pieter Evelein heeft al een plan bedacht om de 
koers te verleggen naar de omgeving van Amsterdam. Vertrek en 
aankomst bij de krant. Verste punt iets voorbij Ursem in Noord
Holland. Pieter: ‘Hoe dan ook een mooie rit over rustige wegen 
en fietspaden. Medewerkers van de Persgroep kunnen meedoen, 
en enkele genodigden.’

Foto’s Rolf Bos en Ruurd Edens

vond ik nogal ingewikkeld, want Wouter 
Klootwijk had er al de toon gezet en ik 
wilde het én leuk én relevant maken.’

Na twee jaar kwam hij als algemeen 
verslaggever te zitten tussen collega’s als 
Kees Bastianen, Ben Haveman, Willem 
Ellenbroek en Maurits Schmidt. ‘Op 
verslaggeverij heb ik echt mijn draai ge
vonden. Ik kon eindelijk weer eens op re
portage.’ Hij kreeg er als ‘urgente’ specia
lismen asielzoekers en minderheden – en 
daar viel na het vertrek van Han Hansen 
ook Suriname onder.

De daarop volgende tijd als milieuredac
teur bij het Wetenschapskatern noemt Je
roen ‘zijn redding’. ‘Ik kwam daar ineen 
geweldig sympathiek groepje te werken, 
als Broer Scholtens, Martijn van Calmt
hout, Rik Nijland, Eric Hendriks en 
Marieke Aarden.

 ‘En ik kreeg er de ruimte om onder
werpen helemaal uit te zoeken. Je kon op 

maandag aan een verhaal beginnen en het 
pas donderdag inleveren. Ik maakte ook 
kennis met de wetenschappelijk benade
ring van een onderwerp. Daar gold een 
ander niveau van journalistiek bedrijven.’

‘Daar hebben we ook het idee ontwikkeld 
om een onderzoeksredactie in te richten, 
die ruimte kon nemen om een onderwerp 
helemaal uit te diepen. Dat  deden John 
Schoorl en Merijn Rengers al, maar toen 
kwamen Janny Groen en Annieke Kra
nenberg, Ellen de Visser en ikzelf erbij. 
Arie Elshout was de chef, tevens adjunct
hoofdredacteur.’

Hij kwam er ook achter dat journalistiek 
iets anders is dan wetenschap. Als project 
pakten we het onderwerp ‘de werkende 
armen van Nederland’ aan, met steun van 
het Stimuleringsfonds en met hulp van 
de universiteit van Amsterdam voor het 
veldonderzoek. Daar kwamen cijfers en 
statistieken uit, heel interessant, maar we 
konden er journalistiek niets mee. 

‘Het project heeft wel een reeks mooie 

verhalen opgeleverd, met hoofdperso
nen die we anders nooit zouden hebben 
ontmoet. Algemeen geldende conclusies  
over koopkracht en armoede – waarmee je 
bij wijze van spereken de voorpagina kon 
halen – waren er niet uit te trekken.’

Sinds zijn terugkeer uit Suriname zit 
Jeroen op de redactie Economie, met als 
specialismen Milieu en Duurzaamheid.

‘In wat ik nu ga doen, als hoofdredacteur 
bij Investico, komen alle lijnen samen. Ik 
heb ervaring in onderzoeksjournalistiek, 
ik ben bestuurder geweest van de Vereni
ging van Onderzoeksjournalisten en ik 
heb didactische ervaring opgedaan bij de 
PDOJ. Ik ga vooral proberen nieuwe vor
men van samenwerking te creëren. Ook 
internationaal, dat sluit ik niet uit.’

Zijn conclusie na 37 jaar de Volkskrant: 
‘Die jaren waren buitengewoon verrij
kend. Maar ik ben er nu ook klaar mee. Ik 
kwam niet verder. Die mogelijkheid krijg 
ik nog wel bij Investico.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

John Volkers geeft instructie bij de start van de Hel van Waarland. Beetje bleek na zijn val.

Laatste Hel van Waarland voor John Volkers
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Als Denk maar geen Zwartepieten-hype wordt

Vrijdag 1 juli was ik in het 
Amsterdamse Oosterpark 

voor het Keti Kotifestival. 
Niet dat ik elke dag denk aan 
de afschaffing van de sla
vernij, maar meer vanwege 
een gevoel van heimwee naar 
Suriname. Precies een halve 
eeuw geleden (in 1966), dus 
103 jaar nadat de ketenen van 
de slaven werden verbroken, 
heb ik daar als dienstplichtig 
soldaat een jaar rondgelopen. 
Prachtige tijd, veel gesport, 
veel van het land gezien.

Daar heb ik ook een Sin
terklaasfeest meegemaakt. 
Blanke Sint, zwarte Pieten. 
Geschminkte soldaten en een 
aantal Surinaamse jongens die 
voor deze gelegenheid extra 
zwart waren gemaakt. Mooi 
feest. Geen problemen.

Ook omdat ik dit toen heb 
gezien, verbaas ik me extra 
over de discussie die is ont
staan over Zwarte Piet. Een 

discussie waarbij naar mijn 
mening de Volkskrant een be
denkelijke rol speelt. Diverse 
columnisten (Asha ten Broeke 
en Harriet Duurvoort voorop) 
hebben in vele afleveringen 
de ban uitgesproken over 
Zwarte Piet. Robert Vuijsje 
kreeg vorig najaar zelfs de 
ruimte om in een heus feuil
leton (acht volle pagina’s) 
Zwarte Piet om te toveren in 
een kleurenPiet.

In vrijwel alle verhalen 
waar in donkere personen 
werden ondervraagd of 
beschreven, kwam ergens 
de Zwarte Pietkwestie aan 
de orde. De krant heeft zich 
er kennelijk helemaal bij 
neergelegd dat Zwarte Piet 
moet verdwijnen. 

Het is bijna onvoorstelbaar 
dat de discussie over de 
zwarte kindervriend alweer 
bijna vijf jaar geleden is 
begonnen. In november 

2011 vertoonden de intussen 
beroemde kunstenaar Quinsi 
Gario uit de Antillen en zijn 
Ghanese vriend Jerry Afriyie 
zich bij de intocht van de Sint 
in Dordrecht met Tshirts: 
‘Zwarte Piet is Racisme’.

 Daarmee was de actiegroep 
die sindsdien probeert overal 
het plezier in het Sinterklaas
feest te verstoren, geboren. 

De publieke omroepen 
waren  in de gloria, allerlei 
praatprogramma’s lieten 
Gario opdraven, allerhande 
prominenten gingen zich 
ermee bemoeien en een heuse 
hype was geboren.

Wat nu gebeurt, heb ik 
nog niet in kranten gelezen. 
De bloedbroeders Gario en 
Afriyie hebben letterlijk 
slaande ruzie. Gario is boos 
omdat zijn maat de laatste tijd 
de boventoon voert. Hij wil 
niet dat er nog ‘Zwarte Piet 
is Racisme’shirts worden 

gedragen zonder zijn toestem
ming. Afriyie beschuldigt 
Gario ervan dat hij de arro
gantie van de ‘witte’ mensen 
heeft overgenomen. Op inter
net is sprake van een hand
gemeen waarover Gario dus 
op zijn beurt een  aanklacht 
tegen zijn gewezen vriend 
heeft ingediend. Geinig toch?

Terug naar het Oosterpark. 
Bij een eetstalletje gesproken 
met een paar vriendelijke 
Surinaamse landgenoten. 
Zwarte Piet een probleem? 
Ach vriend, dat waait wel 
weer over. Ik ging weg toen 
ik Kamerlid Kuzu van Denk 
met een brede grijns op zijn 
gezicht door het hek binnen 
zag komen wandelen, op zoek 
naar stemmen en aandacht. 

Nu hoop ik alleen maar dat 
Denk in de media niet net 
zo’n vreselijke hype wordt als 
Zwarte Piet.

Jan van Capel

Web-redactie: acht echte baby’s in vijf maanden

acht versgeperste baby’s van de Volkskrant-webredactie wor-
den hier getoond op het stadsstrand van roest, ‘die hippe toko 
naast het INIT-gebouw’. omdat het ondoenlijk was om allemaal 
bij elkaar op kraamvisite te gaan – ‘er moet ook nog gewerkt 
worden en het nieuws klotst over de plinten deze tijd’ – hadden 
de versgeperste ouders besloten om het te combineren. 
Het gebeurde op zaterdag 25 juni. motto: ‘onze uitgever kan 
trots op ons zijn: acht baby’s in vijf maanden tijd!’ 

Van links af: dione & Thijs van soest met livia; Wilmar & mar-
tine steenvoort met mees; roeland & Heleen van lier met Viggo; 
laura de Jong met Vita; eva & michiel van der geest met maas 
en Wout; Jennie Barbier met Nova; anna van den Breemer & 
eus met mia; sacha met Noor en daaronder livia en koen. Twee 
nieuwbakken ouders ontbreken op de foto: Irene de Zwaan was 
met haar sep in de Vs en Pieter Hotse smit was met baby kick en 
zijn dochtertje Fieke in Italië.


