
Villamedia roept Hans Jaap Melissen uit tot Journalist van het Jaar 2012 

‘De angst laat ik thuis’

Woensdag 5 december, de dag na dit in-
terview, is belangrijk voor Hans Jaap 

Melissen (44). Naast pakjesavond is er de 2e 
verjaardag van zijn zoon en gaat hij trouwen. 

‘Een baliehuwelijk’, noemt hij het. ‘Om alles ge-
regeld te hebben. We hebben er bewust geen 
groot feest van gemaakt omdat ik nooit zeker 
weet wanneer ik thuis ben.’
Als dit interview verschijnt, zit Melissen alweer 
in Syrië (Aleppo), waar hij tal van reportages 
maakte en waar hij dit voorjaar binnenging 
op het moment dat de meeste internationale 
journalisten er vertrokken omdat het te ge-
vaarlijk leek. Het leverde hem een ‘gedoetje’ 
met NOS Nieuws op, omdat ook de redactie 
het te gevaarlijk achtte.
Melissen: ‘Ik had het tij tegen. Marie Colvin 
(The Sunday Times) was net omgekomen in 
Homs en de meeste journalisten waren via 
Libanon het land binnengegaan. Daar was 
het gevaarlijk. Maar ik was inmiddels naar 
Turkije gevlogen, en vanuit daar was het veel 
minder gevaarlijk om Syrië binnen te komen. 
Ik tweette – quasi grappig – dat het nu steeds 
nieuws was dat journalisten uit Syrië vertrok-
ken, en vroeg me hardop af of het ook nieuws 

zou zijn als ik het land in ging. Ik kreeg met-
een de NOS aan de lijn. Ze zeiden: “Als je naar 
Syrië gaat, willen we niet met je werken.” Ze 
dachten waarschijnlijk dat ik nog in Libanon 
zat. Het besluit was al genomen. Ik denk dat 
ze oprecht bezorgd waren. Het werd een hele 
discussie. Ik zat via Skype in De Wereld Draait 
Door. Het werd groot buiten mij en de NOS om. 
Maar toen ik terug was kreeg ik een telefoontje 
van hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS 
Nieuws dat hij met me wilde praten. Dat was 
een heel goed gesprek. We hebben elkaars 
meningen gehoord en nieuwe afspraken voor 
de toekomst gemaakt. Ik ben sindsdien alweer 
voor ze naar Aleppo geweest. Ik houd ze nu 
wat meer op de hoogte van mijn bewegingen. 
Als freelancer vergeet je dat wel eens. De waar-
heid over oorlogen verdicht zich hier altijd. 
Dat geldt zelfs voor mij. Ik ben vaak angstiger 
vooraf, hier in Nederland. Maar als ik mijn kof-
fer inpak om naar een oorlogsgebied te gaan 
dan vergeet ik één ding, en dat is de angst. Die 
laat ik thuis. Althans de onnodige angst. Niet 
de angst die opspeelt bij signalen die aange-
ven dat er werkelijk gevaar is. Maar er is ook 
veel angst die in je hoofd wordt verzonnen.’

Wanneer besloot je oorlogsverslaggever te 

worden?

‘Toen ik tijdens de Golfoorlog van 1991 naar de 
televisie keek dacht ik: dit kan ik, dit wil ik en 
ik denk dat het me wel zal liggen. Ik had ook 
al het idee dat het wel anders kon. Ik ben al-
tijd tegen theatraal gedoe geweest, zoals dat 
veel in Amerika voorkomt. Tijdens mijn studie 
Amerikanistiek ging ik vrijwillig aan het werk 
voor de lokale omroep. Ik deed een beroep op 
de Wet Gewetensbezwaren, waardoor ik een 
vervangende dienstplicht moest verrichten bij 
een non-profit organisatie. Ik deed dat bij de 
regionale omroep Radio Utrecht. Daar heb ik 
heel veel geleerd, maar ik wist inmiddels dat ik 
oorlogsjournalistiek wilde doen. De toenmalig 
directeur Barend de Ronden – die eerder als di-
recteur van de Ikon de dood van vier journalis-
ten in El Salvador had meegemaakt – zei tegen 
me: “Dan moet je hier niet blijven werken.” 
En: “Trouw nooit” – en morgen trouw ik. Kort 
daarop kon ik terecht bij de Wereldomroep.’

Vanwaar die fascinatie voor oorlog?

‘Je hebt verschillende soorten oorlogsverslag-
gevers. Er zijn er die enorme wapenfetisjisten 
zijn. Die van legergroen houden en met water 
in de mond een bepaald type tank bekijken. 
Er zijn er ook die de militaire dienst hebben 
gemist. Die het allemaal wel heel erg kicken 
vinden en het liefst voor de camera staan met 
een kogelwerend vest. Ook op plekken waar 
dat helemaal niet nodig is. Of sterker, waar het 

Hans Jaap Melissen is sinds vijftien jaar internationaal 

correspondent. Specialisatie: oorlog, politieke crises en rampen. 
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freelance voor radio, televisie en weekbladen. ‘Toen ik in 1991 

tijdens de Golfoorlog naar de beelden keek dacht ik: dit kan ik, 

dit wil ik en ik denk dat het me wel zal liggen.’

TeksT FrAnS OreMuS  FoTo TruuS VAn GOG

‘Oorlogsverslaggeving is ook 
een strijd tegen het gelul’
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Grace Jones
‘Ik ben al drie jaar bezig op internet met Follow the Money, ik verdien geen 
klote, maar ben nog nooit zo gelukkig geweest.’ Aldus financieel journalist 
eric smit op de bijeenkomst #Red de journalistiek, in de Balie. Het programma 
‘De kunst van het Maken’, deed verslag van de avond, waarin smit als een 
soort gimmick voorbij kwam omdat hij twee keer ‘klote’ zei. Jammer want van 
alle aanwezigen (o.a. de commercieel directeur van De Telegraaf, die van de 
Nos en die van de Wereldomroep) benoemde smit het best de fase waarin de 
journalistiek zich bevindt: hobbyisme. Tijdverdrijf voor mensen die vinden dat 
democratie behoefte heeft aan kritische noten.
Als het om onderzoeksjournalistiek gaat, is er, behalve bij de publieke omroep 
of bij een paar kranten, geen droog brood te verdienen. en dus zullen 
onderzoeksjournalisten die hun werk belangrijk vinden, voor minder moeten 
werken. smit maakte daar grappen over in de Balie tegen Philippe Remarque, 
hoofdredacteur van de Volkskrant die onlangs een verhaal over de fiscale 
handel en wandel van Mitt Romney kocht van FTM. Dat is kennelijk gebeurd 
voor een appel en een ei. De kostprijs voor FTM was daar niet mee gedekt. 
Dat is niet lullig van de Volkskrant, zo is de markt. Maar het bevestigt wel dat 
freelance onderzoeksjournalistiek hobbyisme is. en de vraag is hoe lang die 
fase duurt, als het al een fase is. Tot die tijd is het duidelijk: je moet er iets 
naast doen. Iets commercieels. of je moet je hand ophouden. Maar bij wie?
In de Balie kwamen we er niet helemaal uit. Internetondernemer (en door 
hemzelf benadrukt: geen journalist) Ronnie overgoor zei dat alleen verhalen 
waarvan anderen willen dat ze niet gepubliceerd worden, mogen worden 
gesubsidieerd. Goed punt. Jammer dat hij verder de hele avond alleen maar 
riep: ‘jongens ga toch gewoon geld verdienen’, terwijl we daarom juist bijeen 
waren: er is steeds minder geld voor journalistiek.
Als in een reflex wijzen we dan graag naar de overheid. Maar ik blijf ervan 
overtuigd dat ook mecenassen kwaliteit kunnen waarborgen.
Dus haal ik in het kader van de kracht van de herhaling Barbra streisand maar 
weer eens van stal. Haar stichting doneerde bijvoorbeeld aan het Center for 
Public Integrity. een van de vele Amerikaanse journalistieke non-profit 
organisaties. Zij hebben een enorme lijst van donateurs.  
In 2011 stond daar bijvoorbeeld het Grace Jones Richardson Trust bij. even 

dacht ik dat er weer een zangeres voor de journalistiek was 
opgestaan, maar het blijkt de weduwe van de man wiens vader 

Vicks VapoRub bedacht. Ik bedoel maar. Vicks wil kennelijk 
ook koudjes van journalisten verhelpen. 
Ja, de Amerikanen hebben een ander belastingsysteem. 

Laat dat dan een mooie taak zijn voor onze overheid: een 
gunstig donateursklimaat. Maar daarnaast is het 

belangrijk dat journalisten hun passie volgen en het 
belang van hun vak onderstrepen door het voor 
minder te doen. Dan is het niet meer eenzijdig je 
hand ophouden en klagen dat het anders moet. 
Neem je verlies, verdien een tijdje geen klote. 
Hopelijk volgen de donateurs dan vanzelf. 
fdejong@villamedia.nl
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SCRIpTIEpRIJZEN vILLAMEDIA 2012
naast de Journalist van het Jaar reikt Villamedia ook de 

jaarlijkse Scriptieprijs uit. In de categorie masterscripties 

wint Jelmer Mommers (ruG) met ‘Autonoom in een 

onstuimig medialandschap’. Hij constateert dat het steeds 

moeilijker wordt om de kwaliteit van informatie online te 

beoordelen en om bijvoorbeeld marketing van journalistiek 

te onderscheiden. Hij onderzocht wat kinderen precies 

leren wanneer ze mediaonderwijs krijgen en komt tot de conclusie dat dit nogal 

wat te wensen overlaat. De jury, bestaande uit, Aleid Truijens, Ivo Barends 

en Klaske Tameling zegt over deze winnaar onder meer: ‘De schrijver heeft 

veel werk verzet en komt uiteindelijk tot een maatschappelijk zeer relevante 

ontdekking. Hij heeft het probleem diepgaand geanalyseerd en kan daardoor 

met waardevolle aanbevelingen komen.’

De winnende bachelorscriptie, ‘Digital First newsroom voor nrC Handelsblad’, 

van Arjan de Jongh (HvA), vergelijkt verschillende oplossingen die de overige 

kranten (de Volkskrant, Guardian, Daily Telegraph) bedachten om digitaal en 

papier te combineren of juist te ontkoppelen, en de gevolgen daarvan voor de 

redactie én voor de inrichting van de redactieruimte. De mediabedrijven die 

De Jongh bestudeerde, noemen cultuurverandering als belangrijkste hobbel: 

de overgang van het denkpatroon van één keer per dag een krant maken, naar 

dat voor een deadlineloos nieuwsbedrijf dat ook nog op verschillende manieren 

zijn nieuws kan publiceren. De jury: ‘een zeer omvangrijke HBO-scriptie, goed 

opgebouwd in een theoretisch sterk kader, op WO-niveau.’

Twee andere scripties krijgen een eervolle vermelding. Die van Sarah Venema 

(master) voor ‘Vive Ben Ali! Vive ennahda? Tunisian journalism one year after 

the fall of Ben Ali’. en Hisham Hamad (bachelor) over de persberichten van de 

egyptische moslimbroeders. De jury was zeer tevreden over het niveau van de 

inzendingen van dit jaar. 

een enorme bom. Ik werd wakker en dacht: Oh, 
wat een klap. Het raam in mijn hotelkamer was 
gesprongen en er kwam een stuk plafond naar 
beneden. Toch ben ik weer in slaap gevallen. Ik 
had heel weinig nachtrust gehad. Een collega 
vroeg de volgende dag: “Ben jij echt door die 
bom heen geslapen?” Maar ik wist dat het een 
Israëlische bom was. En die Israëli’s bombar-
deren aardig accuraat, zeker als het gaat om 
journalistenhotels – ik zat in hetzelfde hotel 
als de BBC. Misschien is het anders in een wijk 
waar Hamasfiguren rondrijden. Daar raken ze 
ook wel burgerwoningen. Maar die Israëli’s 
weten op dat moment op de centimeter nauw-
keurig waar ik zit. Als die bom daar valt weet 
je dat-ie bedoeld was daar te vallen – zeker zo 
vlak voor een staakt het vuren – omdat ze dan 
aandacht krijgen.’ 

eigenlijk zeg je hiermee dat de pers 

bombardementen uitlokt.

‘Ik denk dat ze sommige journalisten af en toe 
een soort cadeau geven, zodat ze live kunnen. 
Daar wordt het item spannender van. Op som-
mige momenten is het natuurlijk echt een oor-
log die via de media wordt gevoerd. We weten 
allemaal dat de waarheid het eerste slachtof-
fer is in een oorlog, maar het verbaast me dat 
journalisten daar niet veel meer naar hande-
len. Ik heb wel eens Amerikaanse journalisten 
op tv horen zeggen: “vannacht zijn we enorm 
beschoten”. Maar als dat door Israëli’s was, 
dan kon je dat niet navertellen, want zij schie-
ten meestal raak. 
Ik heb uiteindelijk niks met die bom gedaan. 
Alleen een foto gemaakt van de krater. Moet ik 
dat dan brengen? Ik vind van niet. Oorlogsver-
slaggeving is ook een strijd tegen het gelul. Er 
is zoveel propaganda, daar moet je uitermate 
kritisch naar kijken. Relevanter vond ik dat 
een van de leiders van Hamas waarmee ik een 
afspraak had, naar mijn hotel moest komen 
omdat zijn gebouw gebombardeerd was.’

Je gaat zelden embedded naar oorlogsgebied.

‘Ik ben wel eens embedded geweest bij de Ame-
rikanen, bijvoorbeeld in Irak, omdat ik hun 
kant van het verhaal wilde zien. Ik ben zelfs 
bij onderhandelingen geweest met de opstan-
delingen in Falluja. Het is fantastisch als je die 
toegang krijgt. Maar ik weiger pertinent met 
het Nederlandse leger embedded te gaan. Ze 
willen vooraf je verhaal lezen. Dat tast je jour-
nalistieke afhankelijkheid aan.
Ik ben ook rond de verkiezingen –  waarbij 
Obama voor het eerst gekozen werd – met het 

Amerikaanse leger mee geweest, omdat zijn 
verkiezing grote gevolgen zou hebben voor 
het leger. Dat was heel vervelend. Onderweg 
hebben ze me bijna eruit geschopt. Ik zei: “Dat 
moet je doen. Daar schrijf ik over en ook over 
hoe onbeschoft jullie zijn. Ik red me wel. Ik ben 
minder bang dan jullie.” Later besefte ik dat 
ik dit ook maar beter niet meer kon doen. Ze 
waren “Nederlandser” geworden; ze konden 
geen kritiek meer dulden.’

Hebben crisis- en oorlogsgebieden een 

aantrekkingskracht op jou?

‘In de scherpte die ontstaat bij kwesties van 
leven en dood, zijn mensen anders. Toeganke-
lijker. Je hebt andere gesprekken. Dat hebben 
we in Nederland alleen bij geboorte en dood. 
Er gebeurt veel in de wereld. En daar wil ik bij 
zijn. Er is vaak wereldgeschiedenis voor mijn 
ogen geschreven: de invasie van Irak in 2003, 
de val van Tripoli. Als je daar vooraan mag 
staan, geeft dat een soort besef van: potver-
dorie ik sta er wel gewoon bij. 
Als ik terug kom in Nederland, waar de rellen 
in Haren als een journalistiek hoogtepunt gel-
den, moet ik vaak even omschakelen. Als je in 
de diepzee duikt moet je ook langzaam naar 
boven komen om weer aan de druk te wennen. 
Zo moet ik er altijd langzaam aan wennen dat 
het hier zo ongevaarlijk is.’

Zoek je die scherpte bewust?

‘Ja, dat zou kunnen. Ik heb een hekel aan alleen 
maar gesprekken over of we één of twee dub-
bele wasbakken moeten nemen. Ik heb veel 
meegemaakt rond de dood in mijn privé-leven. 
Drie van mijn beste vrienden zijn allemaal heel 
jong gestorven. Eén was 19, de andere twee 
allebei 30.
Een vriendin van 19 pleegde zelfmoord; ik had 
die dag nog met haar gefietst. Haar moeder 
was al overleden. Haar vader verongelukte drie 
jaar later. In een kring van nog geen 300 meter 
van ons huis gingen veel mensen dood. Toeval, 
maar het leek wel een soort Aleppo zonder dat 
er huizen beschadigd raakten. Ik merkte toen 
dat de contacten heel intens en open waren. Ik 
heb een soort doodsfascinatie. De dood van 
die vrienden heeft dat versterkt. Ik zie in ieder 
mens een toekomstig lijk en besef dat de dood 
altijd op de loer ligt – als gevolg van oorlog, 
ziekte of wat dan ook. Mijn werk is niet direct 
een uitvloeisel van die gebeurtenissen in mijn 
privéleven. Maar ik herken in oorlogsgebieden 
wel datzelfde intense contact. Ik voel dan ster-
ker dat ik leef.’

soms zelfs gevaarlijk is omdat je er enorm mee 
opvalt. Het heeft een soort machokant. 
Ik vind het gewoon hele belangrijke verhalen. 
Als er ergens een oorlog woedt vind ik dat ik 
daar een rol heb. Maar als er morgen totale we-
reldvrede is vind ik dat fijn en dan ga ik ander 
werk zoeken. En dat zal ik ook vinden. Dan ga 
ik presenteren, lesgeven of verslaggeving in 
Nederland doen. Ik verlang niet dat er oorlog 
is, maar wel dat als het er is, ik erbij kan zijn. Ik 
gedij goed in ellende tijdens mijn werk: chaos, 
ontberingen. Collega’s hoor ik wel eens klagen 
over hun slaapplek. Zelfs over hotels! Hou toch 
eens op, denk ik dan.
Het is goed soms ook algemene verslaggeving 
te doen. Dat je niet alleen oorlog als referen-
tie hebt. Anders loop je het gevaar verhalen 
te missen die hier als abnormaal worden ge-
zien, maar die voor jou gewoon zijn geworden. 
Daarom is het goed ook hier in Nederland ver-
halen te maken en in de rij te staan bij de Albert 
Heijn. Je houdt contact met je publiek en het 
voorkomt beroepsdeformatie.’

Mag je als journalist nooit zelf centraal staan?

‘Je mag soms best een rol hebben. Maar het 
moet wel een functie hebben, bijvoorbeeld 
omdat er een beter begrip ontstaat van het 
conflict. Maar alleen maar steeds met je kop 
in beeld – met een helm op en een vest aan – 
terwijl het geen functie heeft en misschien 
wel overdreven wordt hoe gevaarlijk het echt 
is; dat vind ik geen goede oorlogsjournalistiek. 
Dat soort beelden zijn niet relevant voor het 
verhaal en zelfs schadelijk voor de oorlogsjour-
nalistiek. Omdat daarmee het werk van men-
sen die wel verder gaan – door bijvoorbeeld 
een bepaald gebied in te trekken – eerder als 

“gekkenwerk” wordt beschouwd. Er wordt ook 
wel veel theater gebracht door sommige oor-
logsjournalisten. Maar als ik iets geleerd heb al 
die jaren is het dat er vaak een groot verschil 
bestaat tussen angst en gevaar.’

Hoe ga je met het echte gevaar om?

‘Je moet nuchter blijven. Laatst was ik in Gaza en 
’s-nachts viel er – honderd meter van het hotel – 
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