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Actie voor behoud café Scheltema
Een groep vrienden van café
Scheltema - sinds enkele jaren
ook de vaste stek voor ons
Volksknarren - is met een actie
begonnen om het café tijdens
de corona-crisis van de onder-
gang te redden. Onder anderen
Geert Mak, Sonja Barend en
notaris Pieter Bolland onder-
steunen het initiatief om door
middel van tegoedbonnen het
café tegen omvallen te behoe-
den.
Op de website van Scheltema schrijven ze: ‘Scheltema is immers niet

zomaar een café-restaurant. Het was en is voor de meesten van ons een
tweede huiskamer, de plek waar al meer dan een eeuw grote en kleine
geesten hun sporen nalieten, waar talloze vriendschappen ontstonden,
waar is gestreden en gelachen, waar duizend ideeën zijn geboren. De
Nieuwezijds Voorburgwal, met alle krantenredacties, gold decennia lang
als de Fleetstreet van Nederland, en Scheltema was daarvan het kloppend
hart.

‘Het was het journalistencafé bij uitstek en nog steeds is het een legen-
darische plek waar iedereen komt of wil zijn. Scheltema is een cultureel
monument dat behouden moet blijven. Ook hier had, zoals overal in de
horeca, de pandemie een catastrofale impact op de bedrijfsvoering.’
Met de aanschaf van tegoedbonnen door de vaste bezoekers denken de

initiatiefnemers een financiële injectie te kunnen geven. De bonnen van
25, 50 100 of 250 euro zijn te koop via banknummer NL84 RABO
0314073388 ten name van Café Scheltema. Ze zijn voor onbepaalde tijd
inwisselbaar.

Groep ouweknarren in Scheltema, 2013

wiewiewie.nl

https://volksknar.nl
https://caferestaurantscheltema.nl
https://caferestaurantscheltema.nl
https://www.wiewiewie.nl
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an Keulen (70) is vele keren wegge-
weest en even zo vaak teruggeko-
men. Zelfs nu is hĳ met zĳn Anne-

marie even weg van terug: hĳ verblĳft in
het Drentse Erm, in afwachting van de ver-
bouwing van zĳn onderkomen in Gronin-
gen, waar hĳ na zĳn ‘definitieve’ (?) terug-
keer in Nederland woont.

Hinkstappend is Jan Keulen steeds terug-
gekomen van weggeweest, bevestigt hĳ.
Bĳ de Volkskrant begon hĳ op de buiten-
landredactie in 1979. Vanuit Madrid, waar
hĳ, na zĳn onafgemaakte studie filosofie in
Groningen, freelance correspondent was.
Maar echt journalist voelde hĳ zich niet.
Dus solliciteerde hĳ om dat vak te leren.
Ene Paul Brill wees hem af bĳ de Groene.
De Volkskrant nam hem in vaste dienst als
opvolger van Geke van der Wal. Zo be-
gon hĳ zĳn loopbaan met een Terug van
weggeweest.
Een jaar later ging hĳ naar Beiroet, 1980-

1985. Dat moest op freelancebasis .Chef
Cees Gloudemans had geregeld dat hĳ
ook voor de Vara en de KRO aan de slag
kon. Hoofdredacteur Jan van der Pluĳm
had Jan liever aan het bureau gehouden.
Toch gegaan: het avontuur lonkte. Dat
kreeg hĳ: met zĳn neus in grote oorlogen.
Toen het te gevaarlĳk werd, schoof hĳ
door naar Caïro, voor een jaartje. In Egyp-
te had hĳ het niet naar zĳn zin. Van Harry
Lockefeer mocht hĳ terugkomen op Bui-
tenland. En al na zes maanden volgde hĳ
Jan van der Putten op in Mexico.
Was er voor hem na die twee korte inter-

mezzi al iets veranderd in Nederland? Jan:
‘Op de krant niet zo veel. Maar in Amster-
dam zag ik ineens een steekpartĳ voor
mĳn neus. Absurd, terwĳl het in het Mid-
den-Oosten gevaarlĳker leek te zĳn. Ik had
hier een minder veilig gevoel. Ik heb nog
een aantal weken in het souterrain bĳ Jan
Blokker gewoond, op de Oudezĳds. Om
de haverklap werd daar voor de deur ge-
knokt.’

Hĳ kwam in 1992 terug uit Mexico. Dan
zien we een gat tot 1994, als hĳ naar Am-
man gaat. Jan: ‘Harry heeft het spel toen
raar gespeeld. Ik had inmiddels een gezin,
met kind. In Mexico was ik rondreizend
correspondent. Mĳn vrouw wilde graag
naar Nederland, werken. En ik miste de -
ook vaak kritische - feedback van het Ne-
derlandse publiek op mĳn artikelen uit het
Midden-Oosten. Die werden als relevant
ervaren.’
‘Ik wilde dus wel terug, en had dat ook

tegen Harry Lockefeer gezegd. Maar die
had mĳn opvolging al geregeld zonder iets
voor mĳ te regelen. Uiteindelĳk moest ik
dan maar weer naar het Midden-Oosten.
Maar ik wilde in Nederland wonen. Dan
misschien als reizende reporter op en neer?
Dat gebeurde. Maar na een klein jaar was
ik totaal afgeknapt. Want na Mexico moest
ik ook weer heel erg aan Nederland wen-
nen. Gezin, rĳtjeshuis in Hilversum, nu
woonde ik écht in Nederland. Maar ik
moest tegelĳk weer aan het Midden-Oos-
ten wennen. Destĳds had ik de NDP-prĳs
gekregen, dus ik wilde er wel weer goede
dingen doen.’

Flexibel
Hĳ moet toch een erg flexibele geest heb-

ben, valt op. Jan, grinnikt: ‘Ik denk het
wel, ja. Maar ja, dan knap je toch ook een
keer af. Na een reportage in Israël kwam ik
terug met een verkoudheid. Ik werd steeds
zieker. 1993. Er kwamen bloemen, ieder-
een kwam langs, maar dat hield ook een
keer op. En er moest brood op de plank.
Mĳn freelancecontract met de Volkskrant
hield niet over.
‘Toen had Harry wéér een idee: 'Jan, be-

gin maar weer eens rustig aan in Jericho.’
Dat is dus het heetste dorp ter wereld, niet
veel groter dan waar ik nu zit. Er gebeurt
niets. Oké, Oost-Jeruzalem dan? Daar pro-
beerde ik, schrĳvend, weer aan de slag te
komen. Dat was dus, achteraf, wel weer
een goeie van Harry.’

Leerzame periode
‘De burn-out duurde een klein jaar, dus

die flexibele geest heeft me niet alleen ge-
bracht wat van een superman verwacht
wordt, wel een leerzame periode. Ik
schaam me er niet voor. Ik lees nu dat
mensen na Covid moe zĳn van alles, maar
ik - doorgaans een actief en energiek per-
soon - kon op zeker moment niet meer
fietsen. Ik sliep de helft van de dag, kon
mĳn tas niet dragen, was totaal kapot. Ik
bedacht: het Midden-Oosten vanuit Neder-
land is geen doen, ik moet er weer wonen.
Dat werd Amman, met vrouw en inmid-
dels twee kinderen, in 1994.
‘Ook met het gezin hebben we daar ple-

zierige jaren gehad. Amman was een saaie
plek toen, precies wat we persoonlĳk no-
dig hadden. In mĳn stukken over de grote
dossiers, Irak, met Saddam Hoessein, en
Israël-Palestina, liet ik een ander geluid
horen dan de krant, met zĳn Ten Geleides
en de columns van Paul Brill. Ik vond het
onmenselĳk hoe de bevolking werd ge-
straft voor de wandaden van het regime,
met sancties onder leiding van Amerika. Ik
schreef daar kritisch over. Paul en ik zaten
echt op een ander spoor. Inzake Israël-Pa-
lestina was ik geen gelovige. Ik schreef op
wat ik zag.’
‘Zo verloor ik de voeling met de krant.

Dat heeft mĳ genekt. Bĳ de krant

In Terug van weggeweest spreken we
Volkskrantcollega’s die na een buiten-
lands correspondentschap zĳn terug-
gekeerd in Nederland. Brandende
vraag: wat was voor hen in de tussen-
tĳd hier veranderd en hoe reageerden
ze daarop?

Jan Keulen over journalistiek in Nederland

Te weinig aandacht voor het buitenland



werd gepraat, in het café, in groepjes,
maar ik zat helemaal aan de buitenkant. De
krant besloot een vaste redacteur naar Is-
raël te sturen; dat werd Theo Koelé. Het
ging me niet om hem, maar ik deed er al
veel. Ik vroeg vanuit Amman: ‘Mag ik sol-
liciteren.’ Je voelt hem aankomen: mag al-
tĳd, maar dat was niet het idee. Of ik niet
naar Italië wilde? Een droomcorrespon-
dentschap voor velen, maar ik was erg
gekwetst dat het Palestĳnse dossier mĳ
werd afgenomen.’

‘Geen antisemiet’’
Jan Keulen stond in Amsterdam toch wel
als radikalinski te boek. ‘Kan best. Ik heb
zo nooit naar mĳzelf gekeken trouwens.
Jan Blokker kwam een keer bĳ mĳ langs in
Egypte, vanwege zoveel jaar Suezkanaal.
Daarbĳ vloeide de eerste avond veel whis-
ky. In zĳn openhartigheid zei hĳ toen: ‘Ik
ben zo blĳ nu ik ontdek dat je geen antise-
miet bent. Inderdaad, dat bevestigt jouw
idee hoe er over mĳ in Amsterdam gedacht
werd. Ik ben nooit ideologisch gedreven
geweest. Ook niet anti-Israël. Wel kritisch,
maar die staat mag er wel zĳn van mĳ.
‘Wat mĳ opbrak was het gebrek aan

communicatie. Zat maanden te wachten op
antwoorden van Pieter Broertjes. Ik heb
geen goeie herinnering aan de periode dat
ik, 1998, zelf ontslag nam. Het werd me
kwalĳk genomen: bĳ de Volkskrant gaat
men niet weg, zelfs niet als freelance. Van-
uit Iran zag ik, eind 1997, dat Groningen
een docent journalistiek zocht, als opvol-
ger van Wim Phylipsen. Harry Lockefeer
gebeld, die er al zat als directeur van de
Opleiding Journalistiek. Die heeft, al was
het om Broertjes te pesten, mĳ naar de
RUG gehaald. Als leraar ging ik in Gro-
ningen wonen met mĳn gezin. Dat heb ik
een jaar of zes gedaan, tegen een te laag
contract natuurlĳk, want Harry was nu
eenmaal een krent.
‘Toch bleef al gauw – haat-liefdeverhou-

ding - het Midden-Oosten weer trekken.
Amman nodigde me uit voor het opzetten
van een trainingsnetwerk voor Arabische
journalisten. Dat deed ik voor Buitenland-
se Zaken, omdat ik er geld voor nodig had.
Inderdaad, mensenrechten en de rol van

journalistieke vrĳheid daarbĳ waren voor
mĳ kernthema’s. Door dit drukke werk
moest ik ophouden met lesgeven in Gro-
ningen. Ik bleef er wonen maar was veel in
Amman, een jaar of vĳf, tot 2010. Op uit-
nodiging van Hans Verploeg van de NVJ
zette ik er het NVJ-NDP-programma op
van Free Voice, voorloper van Free Press
Unlimited. Dat bestond nog niet in het
Midden-Oosten. Niet veel later wel, in zes
landen. Een miljoenenproject werd het.’

Politiek
Een boze vraag. Was dit project, vanuit

Buitenlandse Zaken gedacht, niet ook
bedoeld om mede via de journalistiek de
Arabische wereld in de Westerse invloeds-
sfeer te houden of te krĳgen? Jan: ‘Werken
met journalisten is, waar ook ter wereld,
altĳd politiek. Deze week werd in
Marokko een journalist als spion gevangen
gezet omdat hĳ geld uit Nederland had
gekregen. Er is mediasteun waar politiek
achter zit. Zelf heb ik dit werk nooit zo
aangevlogen. Mĳn idee was altĳd: ook in
die regio zĳn enorm goede journalisten.
Voor hen is het politieke regime juist het
grootste obstakel. Ik geloof ook niet dat er
verschillende soorten journalistiek zĳn.
Uiteindelĳk is het maar één metier.’
Na enkele trainingen in Latĳns Amerika

in 2010 ging Jan voor drie jaar naar Qatar,
waar hĳ directeur werd van het Centrum
voor Persvrĳheid. En dan, in 2014, komt
hĳ na ontslag wegens al te kritisch optre-
den definitief terug in Nederland. Hier

werkte hĳ vooral voor de The Rights Fo-
rum, kenniscentrum over Palestĳnen van
oud-minister Dries van Agt.
En ten slotte de eerste vraag: wat trof je

aan in de Nederlandse samenleving en
journalistiek ten opzichte van je buiten-
landse ervaringen. Jan: ‘Ik zie een journa-
listiek die veel minder aandacht heeft voor
het buitenland. Die veel in zichzelf ge-
keerd is, met zichzelf bezig. Collega Step
Vaessen schreef laatst vanuit Rusland in
Villa Media - ik was het er helemaal mee
eens: Het lĳkt wel of de wereld buiten Ne-
derland nauwelĳks bestaat. De blik is te
weinig naar buiten gekeerd. Uiteraard
brengen de goede kranten goede buiten-
landverhalen, zoals ook de tv-series van
Ruben Terlou over China fantastisch zĳn;
het is niet alleen somberheid.’

Marokko
‘Maar wat mĳ erg bezig houdt is de situ-

atie in Marokko, heel Noord-Afrika. We
vinden het natuurlĳk lullig dat die Marok-
kaanse asielzoekers hier in de ellende ko-
men, maar verder, hoe er over de islam ge-
schreven wordt... We hebben in Nederland
fantastische politici van Marokkaanse
komaf, zoals Aboutaleb en Khadĳa Arib,
maar het lĳkt of dat land zelf niet bestaat.
Terwĳl er van alles gebeurt.
‘Voor de NRC wipt Spanje-correspon-

dent Koen Greve dan wel eens de Straat
van Gibraltar over. Applaus! Maar ik zie
weinig terug in andere media. Dus ‘mĳn’
gebied, de landen waarmee ik veel bezig
ben geweest, komen er, in het algemeen,
nogal bekaaid af. Wat ik raar vind, omdat
we zoveel mensen uit die landen, - neem
ook Turkĳe - hier hebben. De manier
waarop Israël omgaat met covid en vacci-
naties voor Palestĳnen: alle grote kranten
in de omliggende landen hebben erover
geschreven. Ik heb het hier niet gezien. Ik
heb het nu over Israël, maar het gaat me
nog meer om landen als Egypte, Marokko.
Turkĳe. Maar goed, dat zal mĳn politieke
riedeltje dan wel zĳn. Ik zie het in elk ge-
val niet zo terug in Nederland.
Wat ik nu zelf doe? Even niets.’

Maurits Schmidt
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Flauwekul

Canon kondigde een fotocameraatje aan waar geen filmrolletje
in hoeft. Dat zoiets zou komen, ging al rond. Maar opeens kon
je het vasthouden. Te leen bĳ Canon voor een verslaggever die
het een week mocht beproeven.
Fantastisch apparaat, schreef de verslaggever in de Volkskrant.
Veel kan er nog niet mee, maar dat dit de toekomst is in de fo-
tografie, durfde het hĳ al wel te voorspellen.
Pessimisten waren er te over. Ter redactie werd de verslagge-
ver om zĳn stukje bespot door vaklui in de zwart-wit fotogra-

fie. De chef Foto die elk jaar in Keulen de vakbeurs voor foto-
grafie bezocht, de Photokina, was onprettig verrast door het
artikeltje over de kleine digitale Canon. ‘Je had het eerst aan
mĳ moeten voorleggen. Dit wordt niks. De puntjes waarmee
het beeld wordt opgebouwd zĳn veel te grof. Zo fijnkorrelig
als de lichtgevoelige laag op film zal het nooit worden. Dit is
speelgoed. Flauwekul.’

De verslaggever bracht het cameraatje terug naar Canon in
Hoofddorp en leverde het in bĳ een belangrĳk iemand want
hĳ hield kantoor op de bovenste verdieping. En wat zei de man
van Canon? ‘Vergeet het. Digitale fotografie wordt niks. De pi-
xels zĳn veel te grof.’

Wouter Klootwĳk
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Gast van de sultan

In het eindejaaroverzicht van de NOS viel de naam
van sultan Qabous van Oman die in januari 2020
overleed. Qabous, jaren niet aan hem gedacht en

nu klonk in mĳn hoofd: ‘Mister Cammelbeeck, u
heeft een visum voor Oman, maar niet voor Qatar. De
KLM kan u een bank aanbieden in de transferruimte
en een ontbĳtvoucher.’ Na een nachtje onrustig sla-
pen onder mĳn nieuwe, nog naar de winkel ruikende
jas, volgde een karig ontbĳt. Daarna door naar Oman.

Begin 1975 kreeg ik na een lunch in Hilversum met
de minister van Technologie en Communicatie een
uitnodiging voor een bezoek aan dit oliestaatje aan de
rand van het Arabisch schiereiland. Zo zou ik mĳ op
de hoogte kunnen stellen van de vooruitgang die
sinds 1970 was geboekt nadat de enige zoon van sul-
tan Said Bin Taimur, Qabous bin Said Al Said, een
einde had gemaakt aan het bewind van zĳn vader,
met hulp van de Britten die Oman sinds 1891 als pro-
tectoraat beheerden. Hun geduld met de sultan, die
het land al 48 jaar regeerde, was op. Hĳ bleef zich
maar verzetten tegen modernisering, ontwikkeling en
tegen afschaffing van slavernĳ.
De minister van de nieuwe sultan was in Hilversum

om bĳ Philips zaken te doen. Destĳds waarschĳnlĳk
de aanschaf van een telefooncentrale. Ik werkte bĳ de
buitenlandredactie van De Gooi- en Eemlander en de
lunch was te danken aan een oud-collega die naar de
pr-afdeling van Philips was overgelopen, zoals dat
toen werd genoemd.
Bĳ aankomst op het vliegveld van de hoofdstad

Muscat was niemand te zien. Na een telefoontje met

het ministerie verscheen mĳn
gids, enigszins geagiteerd en
gekleed in een geruit Ollie B.
Bommeljasje over de traditi-
onele dracht met dolk. Het
geplande hotel voor gasten
van de regering bleek vol en
ik werd ondergebracht in de
dependance. Na een saaie avond in de
hotellobby, die werd onderbroken door een
groep Fransen die nota bene een sandwich au jambon
wilden bestellen, vroeg naar bed. Nog niet in slaap of
de deur ging open. Er begon zich iemand te ontkle-
den. Na mĳn gekuch klonk een sorry met een manne-
lĳke Scandinavische tongval en verdween hĳ schie-
lĳk. Daarna nog goed geslapen.
Het programma voorzag ook in een bezoek aan de

provincie Dhofar, grenzend aan Jemen. De belofte
van een bezoek aan een legereenheid die vocht tegen
een afscheidingsbeweging werd niet ingelost. Een be-
zoek aan de gouverneur van de provincie, samen met
een ongeduldige Zweedse collega die toegaf mĳn
nachtelĳke bezoeker te zĳn geweest (te veel gedron-
ken), had geen zin. De collega uit Stockholm verd-
ween mokkend naar Muscat. Ik bleef nog twee dagen
optimistisch wachten op verbetering en gaf toen op.
Omdat het vertrek van het vliegtuig lang op zich liet

wachten en de deur van het toestel geopend bleef, lag
een vraag aan de zenuwachtige stewardess voor de
hand. ‘We wachten op mister Kamal Beek, hĳ staat
op mĳn lĳst als gast van de sultan. Zonder hem mo-
gen we niet vertrekken. Mĳn suggestie dat Kamal
Beek en Cammelbeeck een en dezelfde waren, deed
de deur dicht.

Joris Cammelbeeck


