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‘U spreekt met de BVD’ 
Jan Bank ging in de jaren zestig buiten-
land doen (Vietnam!). Hij ging in die 
tijd een keer op excursie met een groep 
historici naar Belgrado. Zij kregen daar 
begeleiding van een tolk: Nena. Jan 
volledig plat. Nena reed kunstschaats 
hier en daar, en Jan bleef haar volgen. 
Dat werd dus een verhouding.  
Nena,  zo werd al snel duidelijk, was de 
dochter van een belangrijke communis-
tische meneer. Daar werd op de Volks-
krant-burelen dankbaar gebruik van 
gemaakt.  
Bram Brakel zette zich in een net inge-
richte cel om intern met Jan te bellen: 
'U spreekt met huppelepup van de BVD 
en wij zouden graag met u willen spre-
ken over uw relatie met Nena. Wij 
hebben gehoord dat zij de dochter is 
van een belangrijke communistische 
functionaris, dus u begrijpt dat ons daar 
wel wat aan gelegen is. Schikt u dat? 
Wij zijn in de buurt.'  
Antwoord Jan: 'Ja, maar hoe moet dat?'  

Bram: 'Nou, als u met een Parool en 
een Volkskrant in beide handen voor de 
deur gaat staan, komen wij er wel uit.'   
Jan dus met twee kranten onder 
zijn armen naar buiten. Hij heeft daar 
een kwartier heen en weer gelopen met 
een ingeseinde Parool-collega, terwijl 
tientallen collega’s op de tweede etage 
naar buiten stonden te loeren.  
Totdat collega Cees Gloudemans het 
niet meer kon harden en zei: 'Nu is het 
wel genoeg!'  
Hij snelde naar buiten en maakte een 
einde aan de situtatie.  
 
Aangeslagen 

Volgens Ferd. Rondagh was Jacques 
Heyer (?) de Parool-collega die als 
BVD’er optrad. 
Ferd.: ‘En ik meen me ook te herinne-
ren dat Jan  Bank danig aangeslagen 
terugkeerde van het verhoor. Ik zat niet 
in het complot en zou er ook niet aan 
hebben meegewerkt.’ 

 

Toean Glou op Borneo 
Maria H. wist zich te herinneren dat 
Cees Gloudemans door Borneo was 
getrokken. Han van G. ook. (Die gaf 
tevens te raden wie de foto’s had ge-
maakt in Kalimantan). 
Dwars door Borneo heet het boek van 
Cees Gl. Uit de flaptekst: ‘Bijna dertien 
jaar bleef het archief van zijn in 1979 
overleden oom om een dubieuze reden - 
geen tijd - onaangeroerd. Pas in 1992 
kwam Volkskrant-journalist Cees 
Gloudemans tot de ontdekking wat een 
schat aan historisch materiaal de erfenis 
van zijn oom bevatte. 
Tussen 1934 en 1938 had Toean Glou 

als missionaris vier grote ontdekkings-
reizen in het toenmalige Nederlands 
Borneo gemaakt. Te voet en per prauw 
doorkruiste hij van zuid naar noord en 
van west naar oost een gebied zo groot 
als Frankrijk, dat voor het merendeel 
bedekt is met tropisch oerwoud. 
Van al zijn reizen bracht Toean Glou 
nauwgezet verslag uit. Nadat Gloude-
mans het archief van zijn oom had 
doorgespit wist hij één ding zeker: hij 
moest en zou het spoor van Toean Glou 
in het huidige Kalimantan terug vol-
gen.’ 
En dat deed hij. 

 
Zie ook http://www.amerigo.nl/indonesie/borneo/9025422373.html 
 

Wie is wie en waarom 
 
Onder welke Bundeskanzler werkte nevenstaande redac-
teur in Bonn?  
Zoals te zien ging zijn interesse destijds al uit naar specia-
le hoeden en formule-1-wagens.  
Een van zijn talenten is muziek. Destijds manifesteerde 
zich dat op de mondharmonica in een trio met fotoredac-

teur Karel Helmers 
(sopraan) en binnen-
landredacteur Jacques 
de Jong (bas). De drie trokken na het zakken van de 
krant al blazend in ganzenpas door de zetterij.  
Repertoire: Charleston en Ploem Ploem Jenka. 

 

Hier volgt  de practical joke waar-
van Jan Bank slachtoffer werd, in 
de versie van Han van Gessel. 

 

 


