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James Bank laat sporen na in Leiden 
Prof. dr Jan Bank houdt morgen, 
vrijdag 27 mei, zijn afscheidsrede als 
hoogleraar in Leiden, meldt Victor L.  
Oud-collega Bank laat derhalve, na 
bij de Volkskrant een aanloop te 
hebben genomen naar zijn weten-
schappelijke carrière, als historicus 
zijn sporen na in de Nederlandse 
wetenschap. 
 Volgens Victor was Jan Heinemans 
degene die het BVD-verhaal uit de 
vorige aflevering voor Jan Bank had 
verzonnen en rechtbankverslaggever 
Jac. van Veen was de Parool-collega 
die als BVD’er optrad. 
 Victor: ‘Jan geloofde echt dat hij de 
BVD op zijn nek had. Zo dacht hij ook 
dat hij was afgekeurd voor de officiers-
opleiding (na een fysieke test in kamp 
Waterloo bij Leusden -- wie is daar níét 
geweest?) vanwege zijn contacten in 

Joegoslavië. Ik denk eerder dat dit was 
omdat hij ook op school al niet uitblonk 
aan de rekstok.’ 
 Na zijn optreden in de Wibautstraat 
kreeg Jan Bank een reputatie als ge-
heim agent James Bank in de beruchte 
rubriek Op de Korte Golf, uitvinding 
van filmredacteur Bob Bertina (hier-
naast) die daarin het kleine nieuws 
onderbracht, zowel non-fictie als fictie -
- steeds meer fictie trouwens. 
 
Wim Ph.: ‘Ik moet nog altijd aan James 
Bank denken als hij op tv –mét vlinder-
strik--  aan Maartje van Weegen pro-
beert uit te leggen hoe ons Koninklijk 
Huis in elkaar zit.’ 
 
Vraag: hoe oud is Bob Bertina gewor-
den?

 

Opmaker/kunstschilder Jos Schimmer in Straatjournaal 
En wie ontdekten we vorige week in  
het Straatjournaal, daklozenkrant 
voor Haarlem en omstreken? Jos 
Schimmer, 82-jarige kunstschilder, 
in onze tijd een opvallende opmaker 
bij de Volkskrant.  
 ‘Omdat ik meestal ’s nachts bij de 
Volkskrant werkte, kon ik overdag 
schilderen,’ vertelt hij in een groot 
interview in het Straatjournaal. Van het 
schilderen kon hij destijds niet leven, 

vandaar de baan op de zetterij. ‘Het 
schilderen is altijd doorgegaan. Nog 
steeds, ik kan niet anders.’   
 Hij heeft aan het Straatjournaal een 
schilderij beschikbaar gesteld voor een 
veiling (minimum bod € 700). De op-
brengst gaat naar de daklozen.  
 
 Van 14 juli tot 14 augustus exposeert 
hij nieuw werk in galerie Ulenest in 
Tijnje, Friesland. 

 

Wie is wie en waarom 
Helmut Schmidt en Helmut Kohl waren de bondskanseliers 
onder wie Henk Strabbing (vorige quiz) in Bonn heeft ge-
werkt. Niemand die deze oplossing heeft aangedragen.  Na 
Bonn zat hij ook nog zes jaar in Londen, ‘waar ik  Margaret 
Thatcher persoonlijk heb afgelegd en John Major geba-
kerd’. 
 
 Wel werd Henk S. genoemd als verslaggever bij snelheids-
sporten. Bij de TT in Assen was hij al nooit weg te slaan. 
En de laatste jaren deed hij ook weer Formule-1 races.  
 De laatste tijd wordt hij gesignaleerd met een donkerblau-
we Stetson op het hoofd, terwijl dat in zijn jonge jaren een 
soort boerenpet was, volgens hemzelf ‘een  echte Prinz 
Heinrichmütze uit Lübeck’.  
 
 Volgende quizvraag: wat is de overeenkomst in de carrières 

van nevenstaande redacteuren?

 

 

 

Bob Bertina 

 
 

 
 


