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Ronald ten Brink en Han van Gessel 
De collega’s van vorige keer waren 
natuurlijk Ronald ten Brink en Han van 
Gessel. Gezien het aantal inzendingen 
waren de quizvragen duidelijk te inge-
wikkeld. (Snelste tijd van zijn vrouw op 
de 1500 meter). Han van G. gokte op 
2.05. Het antwoord van Ten Brink zelf: 
‘Het persoonlijke record van Ellie van 
den Brom op de 1500 meter is 2.18,39 
en dateert van 15 januari 1972. Ze werd 
tijdens dat Europees kampioenschap in 
Inzell zesde op deze afstand en uitein-
delijk vijfde in het eindklassement, 
achter Atje Keulen en drie Russinnen. 
Voor de goede orde zij nog vermeld dat 

dit toernooi in de openlucht werd gere-
den, niemand nog van de klapschaats 
had gehoord en ook het condoompak 
nog moest worden uitgevonden. Kort-
om het was een heel nette prestatie.’ 
Merkwaardig verslag 

De andere vraag was blijkbaar schier 
onmogelijk, ook Han van G. zelf wist 
het antwoord niet, hoewel het Internet 
verrassende mogelijkheden biedt.  
Het antwoord luidde: Micha Kat en wel 
hierom. 
De vraag tijdens een journalistenbij-
eenkomst (juni 2003) in het Paroolthea-
ter was of elke lezer een klacht kan 

indienen bij de Raad voor de Journalis-
tiek. Pieter Broertjes dacht van wel. 
Micha Kat wist van niet. ‘Daarvoor 
moet je namelijk rechtstreeks belang-
hebbende zijn!’ 
Uit het verslag van deze journaliste: 
‘Dagvoorzitter Dievendal ging ten 
slotte te rade bij de oude boekenwurm 
Han van Gessel die in die Raad zou 
zitten.’ 
Zie verder het merkwaardige verslag: 
http://www. 
theovangogh.nl/babyboom_3.html 
 

 
Nogmaals Manus 
Intussen stapelen de anekdotes zich op. 
Hieronder nog twee herinneringen aan 
Manus van Wordragen. De eerste van 
Gerard van den Boomen: 
‘Dat Manus van Wordragen geen in-
zicht had, zoals Jan de Vries gezegd 
schijnt  te hebben, bestrijd ik. Op het 
hoogte- (of  beter gezegd diepte-) punt 
van de Cuba-crisis kwam Lücker  
's avonds laat op de nachtredactie, ik 
denk na een bezoek aan De Kring, waar 
hij tot een bepaalde overtuiging was 
gekomen. Hij zei: 'Verschrikkelijk, het 
wordt oorlog'. Manus die in zijn hoekje 
aan zijn pijp zat te lurken, mompelde 
luidop (hij was een man van weinig 
woorden): 'Gelul'. Lücker wendde zich 
tot mij, toen chef nacht: 'Hoort u dat, 

mijnheer Van den Boomen? (Ik heb 15 
jaar bij de krant gewerkt en Lü. zei 
nooit ieders dan mijnheer tegen mij  en 
de andere redacteuren, met uitzonde-
ring van de kunstredacteuren, die 
noemde hij bij de voornaam) Wat zegt 
u daarvan?' Ik drukte mij - althans 
meestal - anders uit dan Manus en zei: ' 
Ik geloof dat mijnheer Van Wordragen 
gelijk heeft, mijnheer Lücker.'   
Lü af.’             
Han van Gessel: 
‘Ik gaf les op een gymnasium in Heem-
stede (Hageveld) in de tijd dat de Mam-
moetwet werd ingevoerd. Dus: last in, 
first out. Ik heb toen met Van der 
Pluijm gepraat (ik was al enige tijd 
danzkij Jan Bank studentenmedewerker 

te Amsterdam) en die zei mij: 'Ik heb 
één plek voor je, op de buitenlandre-
dactie, want Hans Friedeman gaat we-
tenschap doen in verband met de maan-
reizen.'  
Toen belde Manus mij een keer in fe-
bruari of maart op en die zei: 'Je wilt op 
de buitenlandredactie komen? In april 
is het paasvakantie, kun je dan even 
komen proefdraaien?' Dat heb ik be-
leefd geweigerd, want ik had het te 
druk met proefwerken en eindexamens. 
Bovendien: wat moest ik laten zien? 
Met Manus is alles goed gekomen, toen 
ik in de nachtdienst van mijn eerste 
zondagavonddienst hem bij het schaken 
van het bord veegde. Dat had hij nog 
nooit meegemaakt. Wat een lieve man!’ 

 
 

 
 

 

 

Simpele vraag 
 
 
Om het eenvoudig te houden: 
de rechtse figuur is natuurlijk 
Suzanne Baart.  
 
Vraag bij de ander: in welke 
rimboe heeft hij een boek ge-
schreven?  

 



 


