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dolf rogmans

TOT ZIENS

beeld Paul Ryding

Dit is mijn laatste redactioneel. Als dit nummer op de mat valt,
ben ik hoofdredacteur af en begonnen in mijn nieuwe functie
manager vakontwikkeling bij de NVJ. Hoofdredacteur zijn
van Villamedia is een prachtbaan. Ik kan hem echt iedereen
aanbevelen. Reageer dus vooral op de advertentie op pagina 31.
Toch zeg ik de baan na bijna 14 jaar vaarwel. Omdat het voor
de lezer en de geweldige redactie denk ik goed is dat iemand
anders met een frisse blik naar de website en het magazine
kijkt. En het ook goed is dat ik met frisse blik ergens anders
naar kijk. Maar toch. Als ik de vacaturetekst lees, denk ik wel
even: zal ik stiekem ook reageren.
In dit nummer kijken we naar de rijkste journalisten in ons
land. Althans het is een poging dat in beeld te brengen.
Directe aanleiding is het 25-jarig jubileum van de Quote 500.
Het leek ons aardig de rollen om te draaien en te checken of
het klopt dat je met journalistiek niet echt rijk wordt.
Dat klopt dus. Om in de Quote 500 terecht te komen, heb je
minimaal 110 miljoen euro vermogen nodig. Wij hebben geen
journalist kunnen vinden die daar ook maar bij in de buurt
komt. Een aantal vakgenoten komt er meer dan aardig van
rond, maar echt rijk, nee dat zit er niet in.
Natuurlijk kwam het hengelen naar het vermogen van
collega’s ons ook op kritiek te staan; gaat je niets aan en het
klopt niet. Het gaat ons echter niet om de laatste euro, maar
om het totale beeld.
Dan nu de laatste zin van mijn laatste redactioneel: zelf bezit
ik 350.000 euro, bijna allemaal overwaarde.
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‘We moeten
weer helemaal De Afghaanse fotograaf
Massoud Hossaini ontkwam
bij nul met
een van de laatste
commerciële vluchten uit
beginnen’ Kabul.
Hij stond op een
Het tentenkamp van Heumensoord ligt
verborgen in de bossen. Bij de slagboom zegt de bewaker
dat we het laatste stuk moeten lopen naar de opvang
locatie voor Afghaanse asielzoekers vlak buiten Nijme
gen. De tien minuten durende wandeling over het bospad
voelt als een uitje op een herfstige zondagmiddag.
Nijmegenaren laten hun hond uit en af en toe passeert
er een jogger. Maar we komen ook Afghaanse vrouwen
tegen die, de armen in elkaar gehaakt, een frisse neus
halen. Op een omgevallen boom zitten twee mannen
gehurkt een sigaret te roken. Ze kijken ons nieuwsgierig
aan. Verderop slingert een jonge vrouw met hoofddoek
op een veel te kleine fiets.
Massoud Hossaini is opgewonden. Het is de eerste keer
dat hij zijn collega’s zal zien sinds Afghanistan in handen
is gevallen van de Taliban. Eerder sprak ik hem voor Het
Parool en toen vertelde hij dat hij in de laatste maanden
voor de val van Kabul al ernstig werd bedreigd omdat
hij zich in talloze interviews had uitgesproken tegen de
Taliban. Hij was zijn eigen huis ontvlucht en zat onderge
doken.
Journalist zijn in Afghanistan is geen sinecure. Hossaini
en zijn collega’s zijn allemaal doorgewinterde oorlogs
verslaggevers die het afgelopen jaar ook nog eens te
maken kregen met gerichte aanslagen door de Taliban. In
november werd een collega-fotograaf van Hossaini ver
moord toen hij een sigaret stond te roken voor zijn huis.
In 2012 won Hossaini de Pulitzer Prize met een foto van
een met bloed overdekt meisje tussen de gewonden en
doden na een bomaanslag. Voor de persbureaus AFP

 odenlijst van de Taliban.
d
Nu is hij in Nederland.
Samen met Harm Ede Botje
reist hij naar Heumensoord
om zijn collega’s Ahmed Seir
Nassiri en Nilofar Niekpor en
partner op te zoeken.
tekst Harm Ede Botje beeld Massoud Hossaini

en Associated Press (AP) deed hij jarenlang verslag van
de oorlog in Afghanistan. In de laatste maanden voor
de machtsovername door de Taliban trok hij er met de
voormalige bureau chief van AP, Lynne O’Donnell, op uit.
Ze gingen voor het blad Foreign Policy naar verafgelegen
gebieden waar de overheid in feite niet meer bestond,
het Afghaanse leger afwezig was, en groepjes burgers
zich met man en macht probeerden te verweren tegen de
oprukkende Taliban.
Voor Hossaini stond het vast dat Kabul al in augustus
zou vallen, veel eerder dan diplomaten en Westerse
geheime diensten hadden voorzien. ‘Wat ze zeiden klopte
gewoonweg niet. Wij zaten in het veld, zij ergens op een
kantoor in de VS’, zei Hossaini tegen me toen ik hem in
september sprak voor Het Parool. Met vooruitziende blik
vroeg hij een visum aan bij de Nederlandse ambassade.
Daar kenden ze hem omdat hij in 2019 een half jaar in
Nederland revalideerde nadat hij gewond was geraakt bij
een bomaanslag. Door de klap van de explosie was hij
tegen het asfalt geklapt, waarbij hij als door een wonder
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Nilofar Niekpor, tweede
van rechts, praat met haar
sportinstructeur

xxxxxxxxx
xxxxxx

Nilofar Niekpor (l), haar
man Mustafa Zamani (m)
en Ahmed Seir Nassiri (r)
beklimmen de trappen in
het centrum van Nijmegen
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HOE STAAT HET
MET DE EVACUATIES?
geen granaatscherven in zijn lichaam kreeg. Wel hield hij
er ernstige rugklachten aan over en kampte hij met een
posttraumatisch stresssyndroom. In Dordrecht werd hij
liefdevol opgevangen, de stad waar hij in augustus opnieuw terecht kon. Hossaini vertrok op de ochtend van 15
augustus met de laatste commerciële vlucht van Turkish
Airlines van het vliegveld van Kabul. Diezelfde dag viel
de stad in handen van de Taliban.

De Nederlandse organisatie Free Press Unlimited heeft

We komen aan bij het kamp, dat verscholen ligt achter
met zwart landbouwplastic bedekte manshoge hekken.
Bij de ingang zitten twee bewakers. We mogen niet
naar binnen. ‘Foto’s maken kan niet, bewoners hebben
behoefte aan veiligheid, we kunnen jullie dus helaas niet
toelaten’, zegt een woordvoerder van de Centrale Opvang
Asielzoekers.
Hossaini belt met zijn AP-collega Ahmed Seir Nassiri (42)
die aan de andere kant van het hek op ons zit te wachten. Even later komt een gedrongen man, gehuld in een
regenjas met daarop het logo van AP, met uitgestoken
armen af op Hossaini. Ze omhelzen elkaar en er wordt
gelachen en gepraat. Als Nassiri vertelt dat er ook een
voormalige leerling van Hossaini in het kamp zit, wordt
ook zij meteen gebeld.

ook zij nog geëvacueerd moeten worden. De journalisten

Nassiri slaagde erin op 26 augustus met een door Reuters
en AP gehuurd vliegtuig naar de Pakistaanse hoofdstad
Islamabad te ontkomen. Hij nam alleen zijn paspoort,
wat kleding en een laptop mee. Daar nam hij contact op
met voormalig Afghanistan-correspondent Bette Dam,
met wie hij bevriend raakte toen ze in Kabul woonde.
Dam slaagde erin Nassari op een evacuatielijst te krijgen.
Op de tweede dag in Islamabad kreeg hij het bericht dat
hij zich om half twaalf ’s avonds moest melden op het
vliegveld. Daar zou een Nederlandse diplomaat ervoor
zorgen dat hij op een vliegtuig naar Nederland komt.
Nassiri: ‘Ik wist niet wat ik ervan kon verwachten, zou
dat wel echt gaan lukken? Maar het verliep vlekkeloos en
een etmaal later was ik hier.’
De twee mannen staan al even met elkaar te praten als
journalist Nilofar Niekpor (26) het kamp uit komt lopen,
samen met haar echtgenoot Mustafa Zamani (30). Ook
nu weer is de begroeting uitgelaten. Niekpor werkte in
Afghanistan als fotograaf bij de grote nieuwsorganisatie
Killid. Daarnaast maakte ze als freelancer reportages
voor de BBC en de Huffington Post. Haar camera’s en
andere apparatuur heeft ze moeten achterlaten in Kabul.
Net als Nassiri mocht ze alleen het hoognodige mee
nemen in het vliegtuig. Samen met haar echtgenoot stond

zich sinds de val van Kabul ingezet voor de evacuatie van
journalisten en hun families uit Afghanistan. Inmiddels
zijn via die organisatie 23 journalisten in Nederland
aangekomen, vergezeld door 81 familieleden. Negen
journalisten staan nog op de evacuatielijst, inclusief dertig
familieleden, negentien verblijven er in Pakistan. Volgens
Free Press Unlimited verkeren honderd journalisten die
nog in Afghanistan zijn in acuut levensgevaar en zouden
in dit stuk kwamen via andere wegen in Nederland terecht.

Het
heeft iets
ontroerends om
vier ontheemde
Afghanen te
zien
lopen
langs de
Waalkade in Nijmegen

’’

ze anderhalf uur in het riool bij het vliegveld, een oranje
sjaal om haar nek en een e-mail van het ministerie van
Buitenlandse Zaken op het scherm van haar telefoon.
Door Nederlandse militairen werd ze over de muur geholpen waarna ze naar Nederland werd gebracht. En nu
zitten ze in Heumensoord.
We besluiten met elkaar terug te lopen naar de slagboom
en met de auto naar Nijmegen te rijden om daar langs de
Waal te gaan lunchen. In de auto vertelt Niekpors echtgenoot Zamani over de krankzinnige dag dat de Taliban
de macht overnamen. Hij werkte als IT’er in het presidentieel paleis. Samen met zijn collega’s werkten ze als
dollemannen om de harde schijven van zoveel mogelijk
computers te wissen om te voorkomen dat vertrouwelijke
informatie terecht zou komen bij de Taliban.
Daarin slagen ze maar ten dele, de hoeveelheid servers
is te groot. ‘De Taliban hebben nu toegang tot hele
gevoelige dossiers, en dat is geen goed nieuws’, zegt
Zamani somber. Aan het einde van zijn laatste middag
in het paleis verschenen de gewapende strijders met
hun lange baarden. Zamani zag hoe de paleisbewaking
hun wapens overhandigde. ‘Het voelde als het einde van
een tijdperk’, zegt Zamami, die eerder werkte voor de
Global Campaign for Education en zich hard maakte voor
onderwijs aan meisjes en vrouwen in Afghanistan. ‘Onze
democratie is ten einde. Alles waar ik zo veel jaren voor
heb gewerkt, is ingestort.’
Het heeft iets ontroerends om vier ontheemde Afghanen
te zien lopen langs de Waalkade. Wat verderop wordt
een kermis opgebouwd, op de brug dendert het verkeer,
op het water tuffen binnenvaartschepen voorbij. Vier
mensen die alles kwijt zijn geraakt, van wie de bankrekeningen zijn geblokkeerd, die doodsangsten hebben
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Op een bankje aan de
Waal in Nijmegen

uitgestaan, ook nu ze veilig in Nederland zijn en zich
ongerust maken over familie en vrienden die ze hebben
moeten achterlaten. Ze gaan op een bankje zitten en laten
zich fotograferen door Hossaini, die blij is dat hij een
klus heeft. Hij heeft dan wel zijn computers, harddisks
en fototoestellen kunnen meenemen, ook hij is platzak
en logeert bij mensen die hij tijdens zijn vorige verblijf in
Nederland heeft leren kennen.
In het restaurant doet het gezelschap zich tegoed aan
rijk belegde broodjes. Nassiri vertelt dat hij en zijn
collega’s in doodsangst zaten toen op de eerste avond
van de machtsovername twee gewapende mannen bij de
gepantserde deur van AP verschenen. Via beveiligingscamera’s in de safe room zagen ze hoe ze urenlang bleven
rondhangen. Toch trok hij er de dagen erna op uit. Zijn
‘westerse’ kleren verruilde hij voor de traditionele shalwar
kameez, die de Taliban ook dragen.
Als ze met een ploeg naar het vliegveld gaan, waar op dat
moment duizenden mensen proberen weg te komen, worden ze bij een checkpoint tegengehouden. Een van zijn
collega’s besluit op zijn camera net gemaakte opnames

te bekijken. Dan wordt een van de strijders argwanend
en voor ze het weten worden ze van alle kanten geslagen
en getrapt. De afranseling vindt plaats midden op een
rotonde, honderden mensen die op weg zijn naar het
vliegveld kijken zwijgend toe. Uiteindelijk weten ze te
ontkomen. Nassiri laat foto’s zien van zijn bont en blauw
geslagen armen.
Toch mag de AP-journalist van geluk spreken. Hij mag
dan alles kwijt zijn, hij heeft wel een groot persbureau
achter zich staan dat zijn salaris betaalt. Zijn vrouw, moeder en twee tienerzonen wonen al sinds 2016 in Italië (‘we
hadden al zo’n voorgevoel dat het fout zou gaan’). Eind
september kwamen ze voor tien dagen naar Nederland,
waar Nassiri ze voor de eerste keer in vijf jaar weer in de
armen sloot. ‘De laatste keer dat ik ze zag, zaten mijn kinderen op de lagere school, nu zijn het tieners. Mijn oudste
zoon kon niet stoppen met huilen.’
Voor Niekpor en Zamani ziet de toekomst er onzeker
uit. Allebei kampen ze met nachtmerries. Als Zamani
wakker schrikt, denkt hij steeds weer dat hij in Kabul is.
En Niekpor wordt in haar dromen achternagezeten door
Talibanstrijders. Over vrienden en familie maken ze zich
dodelijk ongerust, maar om veiligheidsredenen willen ze
daar niet al te veel over zeggen. ‘We moeten weer helemaal bij nul beginnen’, zegt Niekpor.
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Alexander Pleijter, universitair
docent en coördinator van
Nieuwscheckers, het factcheck
project van de Universiteit
Leiden en Maarten van Doorn,
promovendus filosofie aan de
Central European University en
maker van de podcast ‘Ongekend’,
discussiëren over een stelling.
tekst Frans Oremus
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M

aarten van Doorn: ‘Ik betoogde in de Volkskrant (5 augustus 2021) dat nepnieuws als
maatschappelijk probleem wordt overschat.
Het komt namelijk maar heel weinig voor.
Slechts 1 tot 2 procent van alle content die op internet
rondgaat bestaat uit nepnieuws. De kans dat we eraan
worden blootgesteld is dus vrij klein.
En als je inzoomt op wie nepnieuws bekijken, dan zie
je dat 80 procent van de clicks komt van 1 procent van
alle internetgebruikers. Dus van claims als zou Donald
Trump door nepnieuws zijn verkozen, of de Brexit erdoor
werkelijkheid geworden, kun je je afvragen of ze plausibel zijn. Nepnieuws gaat maar in een heel kleine groep
rond. Dus het is niet heel waarschijnlijk dat het veel
mensen van mening heeft doen veranderen. En dat is wel
nodig als je claimt dat het invloed heeft gehad op stemgedrag bij verkiezingen. Mensen worden vaak neergezet als
irrationeel, biased en goedgelovig, waardoor ze makkelijk in nepnieuws zouden trappen. Daar stoor ik me aan,
want volgens mij klopt dat niet.’

A

lexander Pleijter: ‘De hype rond nepnieuws
begon bij de verkiezingen van Trump in 2016.
Toen werd het ook een onderwerp voor de
Nederlandse media en dat was terecht omdat
nepnieuws tijdens de presidentscampagne echt een rol
speelde. Zo gebruikte Trump het woord “nepnieuws”
om media en individuele journalisten zwart te maken.
Ook probeerde hij de media naar zijn hand te zetten
met ongefundeerde beweringen. Zo zei hij bij de laatste
verkiezingen dat stemmen per post erg fraudegevoelig en
gevaarlijk zou zijn. Er gingen ook complottheorieën rond
hierover op sociale media, en die kregen weer aandacht
van de reguliere media. Uit recent onderzoek blijkt dat
de meeste Amerikanen met die theorieën in aanraking
kwamen via de bekende nieuwsmedia, waaronder The
New York Times en The Washington Post, die een heel
groot bereik hebben. Sociale media en journalistieke
media werken op elkaar in. Als iets groot is op sociale
media gaan nieuwsmedia erover berichten. Daarom is

Nepnieuws
een gevaar voor

debat
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het voor wetenschappers ook zo moeilijk te meten of
mensen door sociale media zijn beïnvloed, dan wel
door nieuwsmedia of door onderlinge communicatie.’
MvD: ‘Dan kom je bij de terminologie. Want je hebt
nepnieuws en misinformatie. Nepnieuws komt meestal
van sites die pretenderen een journalistiek medium
te zijn. Hun berichten zijn vaak zo overduidelijk niet
plausibel. De meest populaire nepnieuwsverhalen zijn
vaak grappig, met koppen als “Vrouw ontslagen nadat
ze beviel op haar werk” ofzo. Nepnieuws heeft de intentie te misleiden. Reguliere media brengen soms ook
dingen die niet kloppen - dat is misinformatie die niet
de intentie heeft om te misleiden en ook te checken is.’
AP: ‘Het ontzenuwen van desinformatie is belangrijk
omdat ik vind dat mensen over de juiste informatie
moeten kunnen beschikken. En ook dat er een plek is
waar ze kunnen vinden of iets wel of niet klopt. Peter
Burger (Universiteit Leiden) en ik zijn in 2009 met factchecken begonnen, niet zozeer vanwege nepnieuws,
maar vanwege fouten die de bekende nieuwsmedia
maken. Ik probeer woorden als desinformatie of nepnieuws overigens te vermijden, Wij schrijven op Nieuwscheckers dat iets “onjuist” is of “onwaar”. Het woord
“nepnieuws” is zo’n algemene term geworden, die zo
breed wordt gebruikt; dat zouden we beter niet kunnen doen. Trump heeft het met de term “nepnieuws”
gemunt op de journalistiek, om die te bekritiseren en
zwart te maken. Een kwalijk bijeffect is dat ik merk
dat ik daardoor terughoudender wordt in het geven
van commentaar op journalistieke kwesties en fouten.
Want de kritiek op nieuwsmedia is zo gemeen en ongenuanceerd geworden dat er geen fatsoenlijk debat meer
mogelijk is. Elke vorm van kritiek wordt door kwaadwillenden die de nieuwsmedia in een slecht daglicht
willen stellen gebruikt als argument dat bijvoorbeeld
NOS “fakenieuws” is. Het klimaat om debat te voeren
over het functioneren van de journalistiek en over de
fouten die nieuwsmedia maken is een beetje verziekt.
Als wij na een factcheck constateren dat de Volkskrant
of het AD een fout heeft gemaakt, merk je meteen dat
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zoiets wordt opgepikt door de critici van de mainstream
media. Die grijpen het aan: “Zie je wel de msm moet je
niet geloven want die liegen en bedriegen”. Wij willen
debat op een fatsoenlijke manier, en niet op een demoniserende en stigmatiserende manier.’
MvD: ‘Wat doen jullie eigenlijk met die factchecks? Je
zou toch willen dat als je een fout in een krant opspoort
er op hun digitale platform wordt vermeld: “Dit staat ter
discussie van een factcheck organisatie”. Op Twitter en
Facebook kan dat, maar kan het ook bij de bron zelf?’
AP: ‘Wij kunnen niet op de website van het AD of de
Volkskrant melden dat het bericht door ons in twijfel
wordt getrokken. We nemen wel contact op met redacties
en tegenwoordig rectificeren ze het bericht dan vaak.’
MvD: ‘Jullie leggen er de nadruk op dat mensen zelf kunnen achterhalen wat waar is of niet waar. Dat is beter dan
het toepassen van censuur door sociale media, waarvoor
je ook betogen hoort. Het gevaar ligt op de loer dat als we
nepnieuws te groot maken we des te meer geneigd zullen
zijn om platforms als Facebook en Twitter meer macht
te geven om bepaalde dingen te censureren waarvan
zíj denken dat het misinformatie is. Dat moet je echt
vermijden. Dus eigenlijk is de vraag: hoe gaan we het
waarheidsvriendelijk maken op sociale media; hoe gaan
we het organiseren dat mensen online aan hun nieuws
komen? Gaan we dat zo houden, met drie bedrijven –
Facebook, Google en Twitter – die hun algoritmes op ons
afsturen en onze nieuwsconsumptie beïnvloeden , of …?’
AP: ‘…of dat we iets maatschappelijk moeten organiseren
- als een soort publieke dienst.’
MvD: ‘Je wil dan een instantie die een democratisch
mandaat heeft - dan kan je interventie rechtvaardigen
- maar bij de overheid zie je dat die een enorme kennisachterstand heeft op het gebied van IT.’
AP: ‘In Nederland speelt dat gevaar niet snel, maar
in landen die zogenaamde nepnieuwswetten hebben
aangenomen, blijkt dat altijd slecht uit te pakken voor
de journalistiek - de nieuwsmedia die kritisch zijn op
de overheid. Dat is een weg die je absoluut niet op moet
willen gaan.’ 

vormt nauwelijks
de samenleving

Rennie
Rijpma
wil
een
krant

voor
iedereen

14

de maand	

Rennie Rijpma trekt
sinds juli dit jaar aan de
touwtjes bij het AD. Ze is
een hoofdredacteur van
deze tijd: streeft naar een
inclusieve organisatie,
heeft een grote voorliefde
voor digitaal en is een
vrouw. En ja, dat laatste
doet ertoe. ‘Al was
het maar vanwege de
voorbeeldfunctie voor
alle vrouwen in dit vak.’
tekst Linda Nab beeld TRIK

E

r kan geen misverstand over bestaan. Het AD
heeft sinds juli een nieuwe hoofdredacteur.
En het is een vrouw. Rennie Rijpma (50) presenteerde zich bij haar benoeming nadrukkelijk als de eerste vrouwelijke hoofdredacteur
van het 75-jarige AD. Als vrouw wil ze ‘een voortrekkersrol’ vertolken. ‘Dit merk was niet zo groot geweest zonder
vrouwen, maar ze waren wel meer op de achtergrond én
in de minderheid. Met mij komen de vrouwen meer naar
voren.’
In principe heeft Rijpma helemaal niet zo de behoefte om
haar sekse te benadrukken, vertelt ze een paar maanden
later, op een vrijdagochtend op het kantoor van uitgever
DPG in Amsterdam. Maar nog minder voelt ze de behoefte om het er níet over te hebben. Wie een blik werpt op
het ledenbestand van het Genootschap van Hoofdredacteuren, ziet dat daar weliswaar meer vrouwen zetelen
dan voorheen, maar toch nog altijd ‘belachelijk weinig’,
zegt ze. ‘Dan ga ik niet zeggen dat het er niet toe doet dat
ik hier zit. Al was het alleen maar vanwege de voorbeeldfunctie die het heeft voor alle vrouwen in dit vak.’

november 2021

Bij je benoeming zei je dat je voortaan meer vrouwen
in de kolommen wilde zien. Hoe gaat het daarmee?

‘De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het concreet nog
niet erg zichtbaar is. Zoiets kost tijd, en het was een druk
eerste halfjaar. Wel merk ik dat, alleen al door er bij mijn
benoeming aandacht voor te vragen, het bewustzijn op
de redactie toeneemt. Er wordt al wat vaker gezegd: “Hee,
ik zie alleen maar mannen in het beeldmateriaal”.’
Komen de vrouwen er echt zo bekaaid vanaf?

‘We hebben een tijdje bijgehouden hoeveel mannen er
zichtbaar zijn en aan het woord komen op pagina 1 en 3
van de krant – de pagina’s waar het belangrijkste nieuws
staat – en hoeveel vrouwen. En ja, dan is het contrast
heel groot. Het zijn echt veel meer mannen dan vrouwen.
Dat is voor een deel te verklaren omdat bepalende stemmen in deze coronaperiode – onze premier, de minister
van Volksgezondheid, het hoofd van het RIVM – man
zijn. Maar ik vind: juíst dan is het interessant om verder
te kijken dan steeds weer de usual suspects. Je kan in een
persconferentie die door twee mannen wordt gegeven
natuurlijk niet ineens een vrouw opvoeren. Maar je hebt
ook altijd nog een follow up, met reacties of deskundigen.
En dan kunnen we soms best wat meer moeite doen om
een vrouw aan het woord te laten. Ook al omdat vrouwen
zich toch, is mijn ervaring, minder snel zelf melden. Daar
moet je net iets actiever naar op zoek.’
Waarom is dat zo belangrijk?

‘Omdat ik denk dat je uiteindelijk een betere krant en een
betere site maakt als die zo divers mogelijk is. Kijk, het
AD is een breed, populair nieuwsmerk. Dus wij willen
een zo groot mogelijk publiek bereiken. Wij zijn een
andere krant dan bijvoorbeeld de Volkskrant of Trouw.
Ik zeg altijd dat zij het, met hun specifiekere doelgroep,
makkelijker hebben. Wij moeten iets maken voor iedereen. Dan moet je er ook voor zorgen dat je het brede spectrum beslaat en dat iedereen zich herkent in de verhalen
die we maken.’
Toen het AD twee jaar geleden op Internationale
Vrouwendag voor één keer de krant maakte met
alleen maar vrouwen, waren er mannen die zich
afvroegen hoe het dan moest als er groot nieuws zou
zijn die dag. Hoe krijg je jouw boodschap tussen de
oren op de redactie?

interview

		
beeld DPG Media

Rennie Rijpma
(Oenkerk, 1971)
is sinds 1 juli
hoofdredacteur van het
AD. Ze kwam
in 2012 binnen
bij de krant
als nieuwschef
van de centrale
redactie. In
2017 werd ze
adjunct hoofd-

Grijnst: ‘Er waren enkele mannen die, nou ja, een staaltje
mansplaining lieten zien. Ik wil het niet groter maken dan
het is maar voor sommige mensen is het in zekere zin een
ingewikkelde boodschap. Voor anderen niet. Wat ik er
vooral mooi aan vind, is dat het mensen aan het nadenken zet. Ze moeten zich hoe dan ook gaan verhouden tot
het initiatief. Ben ik ervoor of ertegen, en waarom dan? 
Ik ben daar wel nieuwsgierig naar.’

‘We gaan ons bij het AD nu eerst op de vrouwen richten,
omdat dat voor ons de makkelijkste eerste stap is. Maar
inderdaad: daarna hebben we nog een hele weg te gaan.
Want kijk op de gemiddelde redactie rond en dan zie je
dat die niet alleen mannelijker maar ook ouder en zeker:
witter is dan je misschien zou wensen.’

Later in het gesprek zal ze terugkomen op de vraag
waarom redacties toch zo moeizaam van samenstelling
veranderen. ‘Wat ik om me heen hoor, en niet alleen bij
het AD, is dat het op het moment lastig is om de vacatures ingevuld te krijgen.’ En dat heeft de journalistiek
deels aan zichzelf te danken, meent ze. ‘Wij zouden er
als sector veel meer werk van moeten maken om ons
vak aantrekkelijk te laten zijn voor jongeren. In een
tijd waarin er van alle kanten een enorme overkill aan
informatie op ons afkomt, is de waarde van journalistiek
vakmanschap levensgroot. We hebben alleen verzaakt
om dat goed uit te leggen, omdat we het te lang vanzelfsprekend hebben geacht dat mensen zich daar bewust
van zijn. Ik vind dat we de waarde van ons vak beter voor
het voetlicht moeten brengen, en moeten bewaken dat er
belangstelling voor blijft bestaan.’

redacteur.
Onder haar
leiding maakte
het AD grote
digitale groei
door. Rijpma
begon haar

Hoe zou je dat willen doen?

‘Daar heb ik nog niet direct een antwoord op. Ik zit hier in
eerste instantie natuurlijk voor het AD, maar ik vind dat
we als vakgenoten een verantwoordelijkheid hebben om
daar ook sector-breed eens goed over na te denken. Zoals
ze dat bijvoorbeeld ook in de zorg doen.’

carrière in de
journalistiek na

We hebben het nu over vrouwen, maar hoe kijk je
naar diversiteit in bredere zin?
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een opleiding
maatschappelijk werk en
tijdens een studie rechten, bij
het ANP. Eerst
als verslaggever later als
chef entertain-

Ook op een deelredactie van een multiculturele stad
als Rotterdam?

ment en chef

‘Ja, het is een wereld van verschil of je in Rotterdam op
straat rondkijkt, of bij ons binnen. Het zou goed zijn als
dat meer in balans was, maar we hebben moeite om dat
goed voor elkaar te krijgen.
Ik realiseerde me het eens te meer toen we het een tijdje
terug in de nieuwsvergadering over de Elfstedentocht
hadden. Het vroor heel hard, en even ging het erover of
in coronatijd nu wel of geen tocht gereden zou kunnen worden. Ik hoorde dat zo’n beetje aan, de raarste
ideeën kwamen voorbij. “Dan sluit je de provincie toch
af? Afsluitdijk dicht en klaar.” Ik kom uit Friesland en
ik weet het een ander van de Elfstedentocht dus ik was
het die moest zeggen: “Jongens, dat kunnen we écht
niet opschrijven. Want zo zit het helemaal niet.” En toen
bedacht ik me ineens: bij hoeveel onderwerpen gebeurt
dit eigenlijk wel niet? Dat wij hier van alles roepen maar
compleet op het verkeerde spoor zitten. Omdat de spreekwoordelijke Fries niet aan tafel zit.’

Rijpma woont

binnenland.
in Amsterdam
met haar man

Het gaat goed met de krant. Zou het niet helpen
om journalistiek werk gewoon wat beter te gaan
belonen?

‘Nou ja, in tijden van schaarste moet de prijs misschien
wat omhoog. Maar je moet het ook betaalbaar houden. Je
kan niet lukraak tarieven verhogen, want dat brengt je
voortbestaan anderszins in gevaar. Dat moet in balans
zijn.
Ik denk dat het veel meer zit in bedenken hoe je een
aantrekkelijke werkgever bent, en kunt uitdragen dat
journalistiek een fantastisch vak is waar je al je energie
in kwijt kan. Als is het maar omdat je altijd vooraan kan
staan als er iets gebeurt. En dat je daar kritisch over mag
zijn. En uit kan zoeken: klopt het allemaal wel, wat hier
gezegd wordt?’

en twee zoons.

Iets anders dan. Je eigen krant typeerde je bij je
benoeming tot hoofdredacteur als verbindend en
doortastend. Zou je jezelf ook zo omschrijven?

‘Verbindend zeker. Ik ben opgegroeid in een groot gezin
– ik ben de jongste van vijf kinderen – en heb daar ook
altijd de natuurlijke neiging om de boel bij elkaar te
houden. Op de redactie vind ik het ook leuk om als een
spin in het web de draadjes aan elkaar knopen. Om dat
te kunnen doen, moet je mensen wel een beetje kennen.
Ik houd ook niet van puur zakelijke relaties. Ik ben altijd
geïnteresseerd in mensen, nieuwsgierig naar wat ze drijft,
hoe ze in elkaar steken. Dat is een tweede natuur. Maar
doortastend? Dat vind ik meer iets wat anderen maar
moeten zeggen.’

16

Je voorganger Hans Nijenhuis zegt dat je een grote
besluitvormer bent die makkelijk beslissingen neemt.
Hij sloot niet uit dat jij als zijn adjunct met regelmaat
hebt gedacht: kom op man, pak eens een beetje door.
Klopt dat?

‘Dat valt wel mee. Vaak loste ik het dan zelf wel op. In
tegenstelling tot mij is Hans ultiem conflictmijdend. Op
sommige momenten wist ik: dit gaat hij niet oplossen
en dan nam ik het besluit wel, want ik heb daar minder
moeite mee. Dat leverde nooit problemen op want Hans
is namelijk ook iemand, en dat pleit voor hem, die veel
ruimte geeft. Ik denk dat het anders was geweest als
hij elke beslissing die ik nam zou hebben teruggefloten.
Maar dat deed hij niet. En bovendien: als er iets gelijmd
moest worden, of met heel veel geduld gedaan, was hij
daar weer geschikter voor dan ik.’
Je bent niet bang om iemand tegen de haren in te
strijken.

‘Ik zou niet willen zeggen dat ik iemand ben die het conflict opzoekt, maar ik ben wel gewend om snel besluiten
te nemen en de moeilijke altijd als eerste. Dan kan je het
daarna ook achter je laten. Mensen vinden het over het
algemeen fijn om te weten waar ze aan toe zijn, ook als de
boodschap niet prettig is.
Dat heb ik geleerd toen ik tien jaar geleden bij het AD
begon als nieuwschef. In die positie neem je de hele dag
door beslissingen: dit doen we wel, dat niet. Zij wel, hij
niet. In het begin vond ik dat wel eens lastig maar ik
merkte al snel: het maakt niet uit wat je beslist, als je
maar beslist. Want de hele organisatie achter je is afhankelijk van jouw besluit, dus zolang dat er niet is, kunnen
ze niks. Dat heeft me gevormd, ook in mijn verdere werk
bij het AD. Ik heb me de afgelopen jaren vooral bezig
gehouden met het digitale vraagstuk. Als je het hebt over
digitale ontwikkeling, weet niemand hoe de wereld er
over vijf jaar uitziet. En toch moet je beslissingen nemen.
Dan is het heel fijn als je dat gemakkelijk doet.’
Je wordt gezien als de architect van de digitale groei
die AD.nl de afgelopen jaren doormaakte. Waar is die
liefde voor digitaal begonnen?

‘Die is er eigenlijk altijd geweest. Dat heeft ermee te
maken dat ik groot geworden ben in de journalistiek bij
het ANP. Daar had je altijd al 24 uur per dag, 7 dagen per
week deadline, nog voor de online journalistiek om de
hoek kwam kijken. Ik vond het heel leuk om mijn eerste
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jaren bij het AD als nieuwschef de krant te maken en te
zien wat daar allemaal bij komt kijken. Maar toen ik dat
na een aantal jaar redelijk in de vingers had, begon het
toch weer te kriebelen en heb ik redelijk snel de overstap
gemaakt naar online. Mijn persoonlijke nieuwsklok gaat
niet één keer per 24 uur, die gaat gewoon sneller.’
Lees je de papieren krant nog?

‘Jazeker. Ik krijg thuis vier kranten. Naast het AD krijg ik
De Telegraaf, Het Financieele Dagblad en Het Parool. Ik
wil de krant ook helemaal niet veronachtzamen, print is
nog altijd hartstikke belangrijk voor ons.’
Onder jouw leiding is AD.nl in de top 3 van grootste
nieuwsmerken van Nederland beland, samen met de
NOS en NU.nl. Wat is er nog te wensen over?

‘Ik denk dat we nog steeds hard moeten werken om het
nieuwsmerk toekomstbestendig te maken. De papieren
krant is een echte huisvriend: lezers zijn vaak decennialang abonnee, noemen zich zelfs lid. De band die zij met
hun krant hebben is ongekend. Ik ben zoekende naar hoe
we dat kunnen vertalen naar online. Want we zijn digitaal wel heel groot, maar de groep die soms langskomt, is
nog te groot ten opzichte van onze trouwe fans.’
Wat ga je daar aan doen?

‘Waar ik vooral op wil gaan inzetten is: voorspelbaarheid.
In die zin, dat we onze digitale lezer veel duidelijker
moeten maken wat ze bij ons kunnen verwachten. Van
de krant weet je dat die om 07.00 uur op je deurmat ligt,
maar wat je wanneer online te zien krijgt is nog een
beetje te veel van toeval afhankelijk. We hebben heel
veel content, maar slagen er nog niet altijd in om dat
goed te presenteren. Dat moeten we beter gaan plannen
om ook in het dagritme van onze digitale gebruikers te
komen. Best een puzzel, want mensen lezen ons tegenwoordig vooral op een schermpje niet groter dan een
vuist. En daar moet het allemaal in.’
Als die puzzel is gelegd, kun je dan nog groeien in
bereik?

‘Uiteindelijk denk ik dat er in de bereikcijfers niet eens zo
heel veel rek meer zit. Maar als de mensen die onze site
nu al bezoeken, vaker komen en langer bij ons blijven,
zou ik heel tevreden zijn. Ik zeg altijd: ze moeten van het
AD gaan houden.’
Ben je zelf, na tien jaar AD, van de krant gaan
houden?

‘Absoluut. Het is een serieuze, journalistiek kwalitatieve
krant, maar we maken ook dingen waarmee je je kan
vermaken, het mag bij ons ook leuk zijn. Een krant voor
iedereen, dat vind ik een mooi en belangrijk streven.’
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Naar foto’s kijk je. Beeldredacteur
Theo Audenaerd doet meer. Hij
vertelt het verhaal achter een foto.
Dit keer spreekt hij Ramon van
Flymen over hoe het kwam dat
hij stagedivend door
café de Apres Skihut vloog.

DE DEEJAY
DENKT MEE

‘D

‘Voor ik het
weet sta ik
bovenop
de bar’

De opdracht om foto’s van het nachtleven in Rotterdam te maken, komt
van ANP-redacteur Jasper Juinen’,
vertelt fotograaf Ramon van Flymen.
‘Burgemeester Aboutaleb heeft de
horecaondernemers in zijn stad laten weten dat er mobiele controlepunten komen waar het uitgaanspubliek
op vertoon van een geldige QR-code polsbandjes kan
krijgen. Jasper wil dat ik ruim de tijd neem voor deze
opdracht en me een beetje tussen de menigte begeef.
Tegen een uur of zeven trek ik de stad in. Al snel raak ik
aan de praat met beveiligers en uitsmijters van café de
Apres Skihut op het Stadhuisplein. Pas na een half uurtje, het loopt tegen achten, geven ze me toestemming ook
binnen foto’s te maken. Daar is het dan al heel druk. Om
middernacht sluit de tent, vandaar. Vanaf een verhoging
fotografeer ik de zingende feestvierders. Op de dansvloer
zelf is het simpelweg te druk.
De deejay-van-dienst heeft me al snel in de gaten. Hij
schept er plezier in om de cafégasten van alles te laten
doen voor de fotograaf. Op zijn aangeven gaat iedereen
op de grond zitten om vervolgens keihard weer naar boven te komen en te dansen. Dat is precies het moment van
deze foto. De jongen in het midden met de biertjes in zijn
handen is de enige die niet was gaan zitten.
Na een kwartier hou ik het voor gezien en wil vertrekken.
Dat blijft niet onopgemerkt. De deejay vraagt: “Wie vindt
dat de fotograaf een biertje moet atten” (waarop de hele
kroeg natuurlijk ja zegt) en “Wie vindt dat de fotograaf
een dansje moet doen”. Voor ik het weet sta ik bovenop
de bar. Verder fotograferen lukt niet meer. Ik moet mijn
camera snel aan de kant leggen, het hele café wil dat ik
een stagedive ga doen…... Met een beetje tegenzin heb ik
dat ook maar gedaan. Ik word van links naar rechts getild
en beland gelukkig na een minuutje weer op de grond.
Uiteindelijk heb ik mijn camera weer bij de bar opgehaald
en ben ik, na nog tientallen aanbiedingen voor biertjes,
snel naar buiten gegaan. Met een tevreden gevoel.’
De foto stond op 29 oktober in de NRC.
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De journalistieke cultuur is
doortrokken van het idee
dat de journalistiek af is.
Dan wordt veranderen wel erg
moeilijk. Innovatie is meer
dan een ander verdienmodel of
technisch snufje introduceren,
betogen Annebregt Dijkman
en Zoë Papaikonomou in
dit essay voor stichting KIM,
het forum voor reflectie en
journalistiek.
tekst Annebregt Dijkman & Zoë Papaikonomou

I

n de studio van RTL Late Night aan het Amster
damse Rembrandtplein verlichten felle lampen
de tafel met vier gasten: Jan Meeus, misdaad
verslaggever van NRC Handelsblad, Anna van den
Breemer, journalist van de Volkskrant en wijzelf:
auteurs van het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’
De productieleider warmt alvast het publiek op. Er wordt
geklapt en presentator Humberto Tan schuift soepel aan.
‘Drie. Twee. Eén… en we zijn live’ Het is maandagavond
Tweede Paasdag 2 april 2018.
We hebben nog geen woord gerept over de inhoud van
ons boek als Tan ‘spontaan’ een extra gast aan tafel
nodigt: Özcan Akyol, ook bekend als Eus. Hij zit in
het publiek als de Man-Van Volkskrant-journalist Van
den Breemer, die komt vertellen over haar biografie
van Ivanka Trump. Eus, al voorzien van een draadloze
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Samen met onze eigen kennis en ervaring, vertalen
we die van hen naar een constructief kritische analyse
over representatie, nieuwsproductie en de werkcultuur
op redacties. Regelmatig worden we gevraagd naar de
reacties op ons boek en of er al wat veranderd is. Het
makkelijke antwoord? Lees het boek. Maar mensen
vanuit ironie in verwarring achterlaten, willen we niet.
Daarover gesproken, wat gebeurt er ondertussen in de
studio?
Eus neemt plaats naast ons en steekt meteen van wal
over wat hij van ons boek vindt. Nee, hij heeft het niet
gelezen. En ja, hij is zelf een Turkse-Nederlander, maar

Annebregt
Dijkman is
auteur en
organisatie
antropoloog
en Zoë Papai
konomou is
auteur, onder
zoeksjournalist
en podcast
maker. Samen
schreven ze
het boek ‘Heb
je een boze
moslim voor
mij? Over
inclusieve
journalistiek’
dat in 2018
verscheen bij
Amsterdam
University
Press (ISBN
978946298878,
176 pagina’s,
€ 25,99).

Aan tafel voltrekt zich precies dat, wat we optekenden
in ons boek: ten eerste de journalistieke neiging om
diversiteit en inclusie te willen problematiseren. In
dit geval door de inbreng van een niet aangekondigde
gast, bovendien van Turks-Nederlandse afkomst, die
gevraagd wordt even ‘de andere kant’ van de zaak te
belichten, waarmee we ons opeens in een voor- of tegen
arena bevinden. En dat is dan meteen ook een ten
tweede en ten derde ineen, want als een andere ‘ander’
het tegenovergestelde beweert, hoef je het ook niet meer
over het onderwerp te hebben. Immers, ‘ze’ zijn er niet
en ‘ze’ willen niet en zie, ‘ze’ zeggen het zelf ook.
Ten vierde, zonder kennis van zaken kun je prima je mening geven, want als het over diversiteit en inclusie gaat,
wordt vaker gevraagd naar opvattingen dan naar feiten.
Ten vijfde, wij worden onderbroken in de opbouw van
ons verhaal, de andere tafelgasten - Van den Breemer en
Meeus – niet. Hun inbreng wordt als ‘waar’ aangenomen
en zij hoeven zich niet te verdedigen in hun spreektijd,
die daardoor langer is.
Ten zesde, in de reclamezendtijd wordt ons item als
volgt aangekondigd: ‘Auteurs werpen mediaredacties de
zwarte piet toe.’ Presentator Diana Matroos sprak al in
2015 publiekelijk over de pepernoten die ze op haar RTL
bureau kreeg met de mededeling: ‘Voor de enige zwarte
piet op de redactie.’ Voor de duidelijkheid: dat was dus
géén kantoorhumor, deze aankondiging wél een platte
leercurve.
Natuurlijk heeft RTL geen monopolie op de mechanismen die we in ons boek beschrijven. Bovendien is deze
ervaring verre van het enige waar we mee geconfronteerd worden na (en voor) publicatie. Zo worden we
bijvoorbeeld afgebeld voor een uitzending van Nieuwsweekend op NPO Radio 1 met het argument: ‘We hebben
al een boek over de islam.’ We worden last minute ook
geskipt als studiogast bij Kelder & Co. De redactie laat
nog half grappend weten: ‘Het gaat helaas niet door. Jort
wilde liever een ‘oude witte’ man. Dank en jammer, wij
waren wel voor jullie.’ Of een lunchpraatje bij de NOS:
‘Het moet wel een beetje luchtig zijn, kunnen jullie dat?’
Interviews waarin onze woorden verdraaid worden of
aan de verkeerde persoon toegeschreven. Koppen die
getikt zijn voor sensatie in plaats van inhoud. Parool: ‘Ze
zaten huilend aan tafel.’ Papaikonomou, waar tongen
over breken, werd neergezet als de ‘ervaringsdeskundi-

beeld Bram Delmee

de meeste bi-culturele journalisten kiezen niet voor een
studie journalistiek. Dat we aan tafel zitten om te praten
over een boek waar we ruim vijftig van zijn collega’s voor
hebben gesproken, deert niet. Als we onze kans schoon
zien, nemen we zelf weer het woord en schakelen snel
over naar de kernzinnen die we belangrijk vinden. Onze
spreektijd in tv-minuten is inmiddels gehalveerd.

microfoon en een poedertje - zoals iedereen aan tafel -,
schuift gretig aan om mee te praten over ons boek. Iets
wat de redactie ons vooraf niet vertelt, ondanks de
afspraken. Wat volgt, daarover straks meer.
Als mediamakers publiekelijk kritiek leveren op de staat
van de journalistiek, is dat op zijn best een vorm van
zelfkastijding en op zijn slechtst een vorm van professionele zelfmoord. En voor wie dat overdreven vindt,
bedenk dan dat mediamakers hun eigen podium moeten
gebruiken als ze publiekelijk iets willen zeggen over hun
eigen vak. Noem het gerust een 360 graden functioneringsgesprek voor het oog en oor van heel Nederland,
plus die van collega’s en eventuele chefs.
Is het dan verwonderlijk dat journalistieke reflectie en
de vraag naar de eigen macht zo gevoelig ligt? Toch wel.
Zeker als je het bekijkt vanuit de kern van het vak: het
bevragen van de macht. Niet voor niets is het dominante
nieuwsonderwerp van de laatste maanden het verbannen van ‘achterkamertjespolitiek’ en de roep om ‘Nieuw
Politiek Leiderschap’.
Dankbaar gevoed door het foute handelen bij de Belastingdienst, de ministeries, de onuitvoerbare wetten van
de Tweede Kamer, de puinzooi in Afghanistan en een
slepend formatieproces. Maar het geluid van kritisch
bevragen van mediamacht klinkt een stuk zachter. Zo
zacht, dat je bijna zou denken dat het niet hoeft. Nee,
blootgeven en veranderen, dat moet vooral de ander.
Die ‘anderen’ zijn in ons boek juist de norm. Het zijn
bi-culturele journalisten en mediamakers, met een al
dan niet persoonlijke migratie- of vluchtgeschiedenis,
eventueel religieus van aard, of inhoudelijke expert
op het gebied van diversiteit en inclusie. Ze vallen op
tussen overwegend witte, atheïstische redacties van
hoogopgeleide mensen, met name uit de Randstad, en
in veel gevallen met een mannelijke hoofdredacteur als
eindbaas.
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ge’ in plaats van (ook) ‘deskundige’. Dijkman, als frappant fenomeen: een Friese moslim? Enzovoorts. Maar hé,
there is no such thing as bad publicity, toch? Ja, toch wel.
Wij hebben op basis van vertrouwen en ons netwerk
mediamakers bereid gevonden om met naam en toenaam te vertellen wat er mis is en hoe het beter kan. Dat
vertrouwen hebben wij in onze optredens te beschermen.
Bovendien, onderdeel zijn van de mechanismen die
we beschrijven, blijft ongemakkelijk en kost verkapte
energie waar niemand voor betaalt. ‘Toch leuk voor je
exposure, netwerk, maatschappelijke verantwoordelijkheid?’ Nee, gewoon niet.
Maar is er dan niks ten goede veranderd sinds we in die
studio zaten?
‘Bedankt voor jullie boek, ik voel me daardoor enorm
gesteund.’ ‘Ik heb nu eindelijk woorden voor wat ik ervaar.’ ‘Het helpt echt om met deze kennis op de redactie
te werken.’ Het is een fractie van de talloze reacties die
we kregen. ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ is een
tijdsopname van ons onderzoek in de periode 2015-2017.
We hebben in het boek onze bedenkingen geuit over het
feit dat diversiteit en inclusie zowel golven van aandacht
kennen, als tijden van stilte. Maar sinds de publicatie
zien we dat een nieuwe, grote golf van aandacht met de
dag groeit en zich verbreedt.
Eerst was er al de wereldwijde #MeToo beweging die
seksisme en seksueel misbruik van vrouwen door mannen aan de kaak stelde. En na de gruwelijke moord op
de Zwarte Amerikaanse burger George Floyd door een
witte politieagent kreeg de #BlackLivesMatter beweging
een grote impuls die iedere dag nog doorklinkt. In de
Nederlandse media werd dat bijvoorbeeld opgevolgd
door de ondertekening van het manifest ‘Stop racisme en
discriminatie in de media #Follow-up’, door honderden
journalisten.
Maar waarom is verandering zo moeilijk in de journalistiek?
Mark Deuze, mediawetenschapper aan de Universiteit
van Amsterdam, legt de vinger op de zere plek: de
journalistieke cultuur is doortrokken van het idee dat
de journalistiek af is. In een bijeenkomst vat hij met
die woorden een onderzoek van Farin Ramdjan samen.
Innovatie is vooral voorbehouden aan het werken met
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nieuwe digitale vormen en sociale media, of de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen.
Maar de inhoud van het vak zelf? Nee, dat behoeft geen
aanpassingen. Maar wie spoort de journalistiek dan
aan om het beter te doen? En in het kader van inclusieve
journalistiek: hoe weet je dat het anders of beter moet
als je zelf tot de norm behoort?
Reflecteren op de journalistiek kan ook zonder het persoonlijk te maken of zonder dat de altijd gehaaste en op
korte termijngerichte journalist erbij in slaap valt. Door
anekdotes te plaatsen in het grotere geheel van werkwijzen binnen de journalistieke cultuur en werkvloer.
Om te laten zien dat we daarin met z’n allen dagelijks
functioneren en dat we die cultuur ook bouwen op onze
(onbewuste) overtuigingen.
Zoals: de journalistiek is af. De beste stukjes schrijf je
met een kater. Een perfecte pitch presenteer je met een
grote mond. Diversiteit heeft gewoon tijd nodig. Kwaliteit
gaat voor quota. ‘Boze moslims’ maken de beste tv. Het
streven naar inclusie is identiteitspolitiek en daarom
journalistiek te wantrouwen. Een goede redacteur is ook
een goede leidinggevende. Journalisten verslaan alleen
feiten. Enzovoorts.
Maar een cultuur wordt ook gebouwd op structuren.
Zoals: (te weinig) mediakritische programma’s. (Het
skippen van) een ombudsfunctie. (Nul structurele) bijscholingsmogelijkheden voor journalisten. (Nauwelijks)
ethische vorming in de opleiding journalistiek. En dan
hebben we het nog niet eens gehad over de karige pegels
voor werk waar een democratische samenleving op
draait. Ondertussen wil iedereen wel vooruit. Stilstaan
is achteruitgang. Zelfs (ja sorry) de publieke omroep wil
innoveren. Gaan we daar dan eindelijk ook financiële,
personele en inhoudelijke consequenties aan verbinden
als beroepsgroep zelf?
In ruim drie jaar tijd is Humberto Tan van de buis
gehaald maar er zelf weer opgeklommen. (Wie het
laatst lacht). In ruim drie jaar tijd heeft Eus talloze goed
gelezen columns geschreven en tv gemaakt. De afgelopen jaren is er op sommige redacties voor- en achter de
schermen wél gewerkt aan inclusie en veiligheid op de
journalistieke werkvloer. Hulde daarvoor. Hulde aan de
volhouders, de doeners, de criticasters, de nieuwsgierigen, de denkers, de pioniers, de Nieuwe Mediamakers.
Zíj belichamen de verandering naar een inclusieve
journalistiek.
Dit essay werd geschreven in opdracht van stichting
KIM. Het is de vierde bijdrage uit een serie artikelen die
reflecteren op de journalistiek. Zie: villamedia.nl/over/
KIM+forum
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We praten graag over onszelf. Het belangrijkste
medianieuws in quotes

‘We hebben nu al
verschillende incidenten
meegemaakt bij protesten
en voetbalwedstrijden en
we gaan onze mensen
er niet langer aan
blootstellen’
Omroep Gelderland blijft voortaan
weg bij voetbalwedstrijden, zegt
hoofdredacteur Sandrina Hadderingh
op gld.nl

‘Ik word nu
gearresteerd door de politie
omdat ik te dichtbij stond.
Met geweld in een
politiebusje gesleept’
Volkskrant verslaggever Mac van Dinther
probeerde verslag te doen van een
Extinction Rebellion-protest.

‘Omroep Vaxx’
Jonathan Ursem op Twitter,
over Omroep Max,
dat medewerkers en bezoekers
om een coronabewijs vraagt.

‘Ik heb een
tikkende tijdbom
in mijn lijf’
Politiek duider van de NOS, Ron Fresen, is
ongeneeslijk ziek, hij schreef een boek over
het Binnenhof en gaat nu met vervroegd
pensioen, vertelt hij in de Volkskrant.

‘Ik vind eigenlijk dat
niets deepfake
in de journalistiek
rechtvaardigt’
Margriet Oostveen op Twitter,
in discussie over de deepfake die
De Correspondent maakte
van een Mark Rutte, die het
klimaatprobleem agendeert.
beeld: Hilz & Verhoef f / ANP.
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Shiny Things
Laurens Vreekamp is een ideale gast

om mee in gesprek te gaan over het paper ‘Imagining
the Journalist of the Future: Technological Visions of
Journalism Education and Newswork’ van Brian Creech
en Andrew L. Mendelson. In dit paper werpen de auteurs
de vraag op of er niet teveel naar technologie wordt
gekeken als drijvende kracht achter de ontwikkeling
van de journalistiek. Volgens de schrijvers wordt er door
mediabedrijven bijvoorbeeld steeds meer geïnvesteerd
in shiny things (zoals nieuwe apps en vertelvormen) en
minder in mensen.
Vreekamp weet alles van journalistiek en technologie.
Hij was verbonden aan de School voor Journalistiek, het
News Lab van Google en werkt nu als zzp’er onder de
naam ‘Future Journalism Today’. Hij noemt het paper
‘verfrissend’. ‘Het is goed om ook een tegengeluid te
horen. Want hoewel ik veel voordelen zie, is technologie
in mijn ogen niet de “redding” van de journalistiek.’

Concepuele luikjes

Wel kan technologie ervoor zorgen dat er ‘conceptuele
luikjes’ open gaan, zegt Vreekamp. Met workshops en
nieuwsbrieven over kunstmatige intelligentie en machine
learning probeert hij vakgenoten daarin te coachen.
Belangrijk is vooral dat journalisten bij de toepassing
van technologie de gebruiker in hun achterhoofd houden.
‘Dat vind ik belangrijk, dat die gebruiker centraal staat.’
Iemand die dat goed doet, volgens Vreekamp, is Coen
van de Ven, onderzoeksjournalist van De Groene Amsterdammer. ‘Hij heeft onderzoek gedaan naar haattweets
in de politiek. Daarvoor heeft hij 2600 tweets handmatig
gelabeld, maar daarbij ook gebruik gemaakt van machine
learning. Dat is even een werk natuurlijk, maar geeft ook
weer nieuwe mogelijkheden van onderzoek doen. (Villamedia interviewde Van de Ven eerder uitgebreid hierover,
zie: tek.st/qb.)

Erwin van ’t Hof doet promotieonderzoek naar freelance
journalisten. Sanne Poot ís
freelance journalist. In de podcast
#freelanceleven bespreken ze de
wereld van de freelancer aan de
hand van wetenschappelijk papers
die Van ’t Hof voor zijn onderzoek
gebruikt. Dit keer spreken ze met
Laurens Vreekamp over de rol van
technologie in de journalistiek.
tekst Sanne Poot beeld Jip van den Toorn

Door journalisten kennis te laten maken met het jargon
uit de techwereld hoopt Vreekamp bij te dragen aan het
demystificeren van technologie: ‘Zodat mensen snappen
wat algoritmes kunnen doen en hoe je ze kunt inpassen
in je werk.’ Als je kijkt naar de maatschappij van nu
ontkom je volgens Vreekamp niet aan technologie: ‘Het
grootste gedeelte van de samenleving gebruikt een
smartphone. Als je die mensen wilt bereiken, dan moet je
daar als journalist dus iets mee.’
Al is het volgens hem helemaal niet nodig dat elke journalist volledig op de hoogte is van de laatste technologische snufjes: ‘Alles bijhouden is niet te doen. Belangrijk
is vooral dat je technologie vóór je kan laten werken. Ben
je benieuwd naar wat begrippen als AI, coderen of VR
inhouden? Vraag het dan aan mensen die er meer van
weten.’
Vreekamp wijst op het concept meta-leren; metacognitie.
‘Daarbij ga je uit van het feit dat je alle nieuwe technologie die op je afkomt niet allemaal bij kunt leren, maar dat
je er wél een manier voor vindt om het te begrijpen. Neem
zo’n VR-bril. Misschien is het te ingewikkeld om de techniek in één keer te begrijpen, maar je kan wel informatie
bij anderen inwinnen zodat je het wel kan toepassen.’

#freelanceleven
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Volgens Vreekamp zouden (freelance) journalisten
sowieso meer gebaat zijn bij reflectie en kennisdeling.
‘Programmeurs gebruiken platforms als Stack Overflow
en Github om kennis te delen. Zo’n plek mis ik voor de
journalistiek, want volgens mij is daar best behoefte aan.’
Misschien dat #freelanceleven een begin kan zijn van
dat gesprek.
Geleerd van Laurens Vreekamp:
• Je hoeft niet alles mee te krijgen op het gebied van
technologische ontwikkelingen, maar het is wel handig
om de grove lijn te volgen.
• Nieuwsbrieven en video’s zijn een goede manier om in

27

korte tijd bijgepraat te worden. Vreekamp schrijft zelf
ook een nieuwsbrief. Die vind je hier: tek.st/qa
• Zoek uit waar jij als freelancer goed in bent, neem de
tijd om te reflecteren. En kijk ook of de technologie die
je gebruikt echt iets toevoegt aan jouw werk.
• Leer jargon te gebruiken, door uitleg te vragen aan
anderen die er meer van weten.

Dit artikel is een bewerkte versie van aflevering 7 van de
podcast #freelanceleven. Beluister die via je podcast-app
en deel je ervaringen met de hashtag #freelanceleven.
De podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Steunfonds Reprorecht.
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Mobiel monteren

Om video’s te monteren heb je al lang geen
gigantische computer meer nodig. Video’s knippen,
plakken, van overgangen of teksten voorzien en
verrijken met muziek doe je met hetzelfde gemak
op je smartphone. Deze vier apps helpen je op weg.
tekst Nick Kivits

WONDERSHARE
FILMORAGO

BETER BRONMATERIAAL
Een goede montage-app levert niet automatisch
goede video’s op. Als je bronmateriaal rommelig
is, dan is je eindresultaat dat ook. Bedenk voordat
je begint met filmen waar je video verschijnt
en pas de manier van filmen daarop aan. Een
video op Instagram is net-niet-vierkant (aspect
ratio: 4:5), YouTube-video’s zijn horizontaal en
TikTok-video’s juist verticaal. Gebruik een tripod
of mobiele gimbal om je beeld tijdens het filmen
stabiel te houden en gebruik voor interviews
een externe microfoon. De NVJ organiseert met
regelmaat cursussen waar je leert om beter met
je smartphone te filmen. Zie tek.st/q5 voor meer
informatie.

De Tooltip-video’s die ik maak voor de Villamedia
innovatienieuwsbrief (die vind je hier: tek.st/kj),
monteer ik met Wondershare Filmora. Dat is een
no-nonsense editor die betaalbaar en uitgebreid
is. Ondanks dat laatste heeft Filmora geen last van
‘feature creep’, het toevoegen
van zó veel functies dat de
gebruiker door de bomen het bos
niet meer ziet.
Van de mobiele versie FilmoraGo
kan niet hetzelfde worden
gezegd. De app heeft zóveel tools
om video’s mee te verbeteren,
dat je in het begin flink wat tijd
kwijt kan zijn aan zoeken. Het
probleem zit hem met name
in de interface: wanneer je
bijvoorbeeld een fragment wil splitsen in twee losse
fragmenten, moet je het eerst selecteren voordat de
‘split’-optie verschijnt. Maar wanneer je een fragment
wil inkorten of een effect wil toevoegen, moet je je
fragment juist weer niét selecteren.
Dat zorgt er al met al voor dat monteren
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MAGISTO

met FilmoraGo in beginsel een kwestie van
experimenteren is. Als je de app eenmaal onder de
knie hebt, dan kun je er juist dankzij die keur aan
mogelijkheden hele degelijke video’s mee maken.
Met FilmoraGo voeg je beelden toe vanaf je
smartphone, speur je in stockbeeld, voeg je muziek
toe vanuit Google Music, neem je voice-overs op,
stel je met een paar vingertikken overgangen tussen
beelden samen en leg je ook verschillende lagen
beeld over elkaar heen.
Na montage deel je de video’s rechtstreeks met
anderen via Facebook, YouTube, WhatsApp, Tiktok
en Instagram. Video’s opslaan op je smartphone
kan ook. De gratis versie van FilmoraGo laat je de
belangrijkste montagetools kosteloos gebruiken.
Met de betaalde versie (€ 19,99 per jaar) exporteer je
video’s in 1080p HD en haal je het watermerk weg dat
in de gratis versie op je video zit geplakt.
Voor: Android en iOS
Prijs: Gratis (abonnementen: € 3,09 per maand of
€ 19,99 per jaar)
filmora.wondershare.com

accuraa

theid

Bij Magisto draait alles om snelheid. Het hele
idee achter de app is dat je in een paar minuten
een flitsend filmpje in elkaar zet voor op sociale
media. Magisto laat je foto’s en video’s selecteren
op je smartphone of in Google Photos, mits je
daar een profiel hebt en dat aan de app koppelt.
Vervolgens kun je, als je dat wil, je video een
bepaalde stijl meegeven. Dat doe je door middel
van filters. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat je
shots als verfstrepen in beeld
verschijnen of leggen een laagje
sneeuwvlokken over je beeld
heen.
De kracht van Magisto zit hem
echter vooral in de muziek: met
de app voeg je rechtenvrije
muziek toe aan je video. De
kunstmatige intelligentie achter
Magisto speurt hierna naar de
beste momenten in je video’s
en plakt die achter elkaar op de
maat van de muziek. Mocht je het niet eens zijn met
het resultaat, dan kun je onder andere de lengte van
je shots, je gekozen filter, het formaat van je video
en de gekozen muziek naar smaak aanpassen. Al
die stappen kosten, zodra je er handigheid in hebt,
maar een paar seconden. Voltooide video’s deel je op
Facebook, WhatsApp en Instagram, maar zijn ook op
te slaan op je smartphone.
Hoewel Magisto je bij het eerste gebruik direct vraagt
een abonnement af te sluiten, is de app met wat
beperkingen gratis te gebruiken. De belangrijkste is
het watermerk dat de app automatisch in je video’s
plaatst. Dat watermerk is weg te poetsen met een
premium-account, dat je een kleine 5 dollar per
maand kost. Duurdere abonnementen geven je
meer bewerkingsopties en laten je stockfoto’s en
-video’s uit iStock toevoegen aan projecten. Welk
abonnement je ook kiest: video’s mogen maximaal
tien minuten lang zijn.

snelheid

Voor: Android en iOS
Prijs: Gratis (abonnementen: $ 4,99 per maand,

kosten

$ 9,99 per maand, $ 34,99 per maand)
magisto.com
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Prijs: € 35,99 per jaar (met zeven dagen proefperiode),
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Voor: Android en iOS
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Een videomontage kan al snel onoverzichtelijk
worden. Zeker wanneer je in je tijdlijn meerdere
sporen gebruikt en beelden, effecten en geluiden
over elkaar legt. Videoleap heeft een elegante
oplossing gevonden voor dat probleem. Filters,
teksten, effecten en andere tierelantijnen worden op
je tijdlijn weergegeven als ballonnen. Het element
dat ze vertegenwoordigen is alleen zichtbaar op
het moment dat je het aan het
bewerken bent.
Hoewel dat je tijdlijn lekker
overzichtelijk houdt, is het niet
moeilijk om te verdwalen in
Videoleap. Nadat je de scenes
van je video hebt toegevoegd,
lijken de mogelijkheden nog
behapbaar. Je kunt het formaat
van je video kiezen, tekst of
muziek toevoegen, filters en
effecten over je beeld leggen en beelden mixen. De
potentiële verwarring begint pas als je aan de slag
gaat met een van die opties.
Wanneer je bijvoorbeeld een tekst toevoegt aan
je video, laat Videoleap je een font kiezen, de
tekst animeren, de doorzichtigheid van de tekst
bepalen en schaduwen toevoegen. Ook krijg je de
optie de tekst in je video weg te laten zakken. De
truc is om projecten stapsgewijs te monteren en
om vooraf goed na te denken – en misschien zelfs
uit te schrijven – wat je precies gaat doen. Zomaar
beginnen met monteren is in Videoleap een recept
voor rampspoed.
Die keur aan opties is zowel Videoleaps grootste
valkuil als zijn grootste charme. De app kan
bíjna alles wat een montage-programma op een
desktop kan. Al moet je daarvoor wel direct de
knip trekken. Anders dan andere apps is er geen
gratis versie waarmee je kan oefenen, al kun je het
jaarabonnement binnen de eerste week kosteloos
stopzetten. Jammer alleen dat dat dan weer niet
rechtstreeks in de app zelf kan.
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INSHOT
Bij monteren hoort een bepaalde handigheid: hoe
vaker je het doet, hoe sneller je nieuwe video’s in
elkaar zet en hoe beter het resultaat. Maar bij je
eerste project kan een montage-app al snel een tikje
overweldigend zijn, vanwege de talloze opties die je
meteen voorgeschoteld krijgt. InShot neemt de grens
die dat opwerpt weg, met behulp van mini-tutorials.
Dat zijn korte handleidingen die je in één of twee
stappen uitleggen hoe functies werken.
Dat bij de hand nemen begint al zodra je een eerste
video-project start. De eerste mini-tutorial leert
je basale vaardigheden, zoals scenes inkorten en
knippen. Maar hij vertelt je ook dat je scenes van
plek kunt verplaatsen door je vinger
langer op het scherm te houden. En
legt je uit hoe je inzoomt op de tijdlijn
van je project, zodat je preciezer kunt
monteren. Veel andere montageapps kennen die functies ook, maar
vertellen je niet altijd waar ze zitten.
InShot doet zijn best je op weg te
helpen. Dat merk je ook wanneer je
een verticaal filmpje toevoegt aan
een project waarbij je een horizontale
video maakt. InShot vult de lege randen langs de
verticale video in zo’n geval automatisch voor je op.
Ook handig: wanneer je een filter, beeldovergang
of andere bewerking toevoegt aan een scene, kan
InShot deze met één klik doorvoeren op alle andere
scenes in je project.
Die behulpzaamheid is waar InShot in schittert.
Wanneer je de basis onder de knie hebt (of het wel
zonder tutorial afkunt) is er ook nog genoeg om je
bezig te houden. Met de app bewerk je naast video’s
ook foto’s, maak je collages, fleur je je beelden op
met een keur aan filters, speciale effecten en stickers
en plak je met een paar klikken gratis stockmuziek of
je eigen lievelingstrack onder een video. InShot is er
in een gratis en een betaalde variant.
Voor: Android en iOS
Prijs: Gratis (abonnementen: € 3,09 per maand, € 9,99
per jaar, € 29,99 voor een oneindige licentie)
inshot.com

VILLAMEDIA
WEBSITE OVER
JOURNALISTIEK

GEZOCHT
HOOFDREDACTEUR
VILLAMEDIA
WAT IS VILLAMEDIA?

VERDER VERWACHTEN WE:

Villamedia is dé website en het magazine over
journalistiek in Nederland met 10.000 bezoekers
per dag en een maandelijkse oplage van ruim 8000
stuks.

minimaal een afgeronde hbo-studie;
ruime ervaring als journalist;
ervaring met publiceren in zowel print als digitaal;
aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
uitstekende contactuele en communicatieve
eigenschappen;
een uitgebreid netwerk in de journalistiek;
een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen.

De vijfkoppige vaste redactie verzorgt samen met
een flinke groep freelancers dagelijks nieuws over
de journalistiek en biedt verdieping op de thema’s
het vak, loopbaan en innovatie middels artikelen en
beeld en verspreidt die via de site, het magazine,
nieuwsbrieven, social media kanalen, podcasts en
events.

___

WAT BIEDEN WE JOU?

HOOFDREDACTEUR (32 UUR)

We bieden een tijdelijk dienstverband van een jaar.
Bij een positieve beoordeling over het functioneren
volgt een dienstverband voor onbepaalde tijd. De
functie is ingeschaald in salarisschaal G (maximaal
6155 euro bij 36 uur) van de CAO Uitgeverijbedrijf.
Villamedia kent daarnaast een pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden met onder meer een goede
pensioenregeling, reiskostenvergoeding, een
mobiele telefoon en een laptop.

___

___

WAT GA JE DOEN?

VRAGEN?

Als hoofdredacteur ben je verantwoordelijk voor
alle content die via de diverse platformen wordt
verspreid. Je geeft leiding aan de redactie, beheert
het redactiebudget, bent zelf actief in het maken
van nieuws en achtergronden en bent lid van het
groot managementteam bij de NVJ.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Dolf Rogmans
(06-51 85 33 70 of drogmans@villamedia.nl),
uitgever van Villamedia, of Marjolein Slats (06-40
46 16 30 of mslats@villamedia.nl), waarnemend
hoofdredacteur.

___

___

WAT VRAGEN WE VAN JOU?

REAGEREN

Je hebt een open journalistieke blik, bent
communicatief en sociaal sterk en hebt visie op de
(toekomstige) ontwikkelingen in medialand.

Je kunt tot en met zondag 28 november je cv en een
motivatie sturen naar Wilma Vlok, wvlok@nvj.nl

Villamedia is onderdeel van de Nederlandse
Vereniging van Journalisten (NVJ). De redactie
werkt met een statuut waarin de redactionele
onafhankelijkheid is vastgelegd.
Wegens het vertrek van de huidige hoofdredacteur
is Villamedia per direct op zoek naar een:
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‘VAN EVENTS NAAR
VIDEOMAKEN’
tekst Nick Kivits beeld Truus van Gog
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met veel sprekers staan. En al die verhalen
e uitbraak van coronazorgde
moesten op video worden gezet.’
ervoor dat zakelijk platDe redactie experimenteerde veel met
form Emerce in de eerste helft
verschillende vormen, die niet allemaal
van 2020 razendsnel moest
even goed werkten. Met name de TEDschakelen. Toen bleek dat
het virus menens was en de overheid als
talk-achtige praatjes, waarbij één spreker
gevolg daarvan bijeenkomsten verbood,
op een podium een opzwepend verhaal
zag Emerce een van zijn belangrijkste inprobeert te vertellen, vielen tegen. ‘Zulke
praatjes werken alleen met sprekers die
komstenstromen in één klap stilvallen. ‘In
hyper enthousiast kunnen vertellen en
eerste instantie dachten we dat die situatie
maximaal twee maanden zou duren’, vertelt directeur Gijs Vroom. ‘Dat zou beteke‘Online haken kijkers
nen dat we een aantal kleine evenementen
moesten cancelen. We zijn toen meteen
veel sneller af dan
gaan nadenken over een alternatief.’
bezoekers bij een
Dat alternatief was online video. In twee
congres. De drempel
weken tijd bouwde Emerce een studio in
om uit te stappen
een leegstaande ruimte in het pand naast
is er veel lager’
dat van de redactie. ‘We vroegen in ons
netwerk welke apparatuur we daar het
Gijs Vroom,
best voor konden gebruiken. Naast het
directeur Emerce
opstellen van dat spreekwoordelijke boodschappenlijstje vroegen we ook de sprekers
de kijker echt mee kunnen slepen in hun
die we al voor onze evenementen hadden
verhaal. En de meeste mensen kúnnen dat
geboekt of ze met de nieuwe opzet mee
gewoon niet.’
wilden doen. En diezelfde vraag legden we
voor aan de sponsors van die evenementen. Formats die Emerce uitprobeerde en wel
Vrijwel iedereen was on board. Daarna zijn ‘bleven plakken’ waren de online talkshow
waarin een spreker wordt geïnterviewd en
we gewoon begonnen.’
best practice-video’s, waarin een spreker
vertelt over wat hij heeft geleerd. ‘Welke
‘TEDtalks’ vielen tegen
Toen tijdens die eerste ‘smart lockdown-pe- vorm werkt, is heel erg afhankelijk van de
content’, aldus Vroom. ‘Iemand die een
riode’ bleek dat er ook tijdens de zomeronderzoek heeft gedaan en over de resulmaanden geen evenementen mochten
plaatsvinden, was Emerce al goed op weg
taten komt vertellen, hoef je niet per se te
met zijn videoproductie. ‘In mei en juni
interviewen. Een presentatie, aangevuld
hebben we aan één stuk door gedraaid en
met slides, werkt prima.’
produceerden we tot zeven video’s per dag.
Dat moest ook wel: waar we in de eerste
Commerciële praatjes zijn killing
weken vooral wat kleinere evenementen
Dat er een verschil zit tussen evenementen
moesten omvormen naar video, hadden we organiseren en online video produceren,
in de zomer een aantal grote congressen
werd Vroom al snel duidelijk. ‘Online ha-
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ken kijkers veel sneller af dan bezoekers bij
een congres. De drempel om uit te stappen
is er veel lager. Bij een congres moet je terwijl iemand iets staat te vertellen opstaan
en weglopen. Mensen genereren zich daar
toch vaak een beetje voor. Op internet ben
je met één klik weg.’
Die kennis zorgde er ook voor dat Emerce
leerde hoe ze de aandacht van de kijker
beter vast kan houden. ‘Iedereen zei tegen
ons dat online video kort, kort, kort moet
zijn. Dat is niet zo, maar je moet er wel voor
zorgen dat je de aandacht van de kijker
vasthoudt. Je moet een video meteen beginnen met de kern en pas daarna uitweiden. Als je begint met een lange introductie ben je al een deel van je kijkers kwijt.
Aan de data die we verzamelden konden
we ook precies zien dat mensen afhaken
zodra een gesprek begint te kabbelen. En
iemand die een commercieel praatje komt
houden, bleek ook killing.’
Volle studio

Nu er coronatechnisch weer wat meer
bewegingsruimte is, kan Emerce zich
wederom storten op het organiseren van
evenementen. Maar ook de video’s blijven.
Ze vormen een nieuwe tak binnen de titel.
In de nabije toekomst wil Vroom ook de
opleidingen die Emerce aanbiedt via zijn
Academy gaan digitaliseren.
Waar de video’s gratis teruggekeken kunnen worden, werkt Vroom voor de Emerce
Academy aan een betaalde abonnementenstructuur. ‘Door de coronacrisis is video
een speerpunt voor ons geworden. We
hebben nu de kennis in huis en willen daar
volop gebruik van blijven maken. En we
hebben geïnvesteerd in een nieuwe studio
in Haarlem. Die wil ik het liefst de hele dag
vol hebben.’

de tech-trend
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Nick Kivits duidt de technologische ontwikkelingen.
Deze keer: het is voor Clubhouse moeilijk
opboksen tegen de copycats.

KLAPPEN VOOR
CLUBHOUSE

E

Tips van Nick

beeld Paul Ryding

en goed idee heb je niet
alleen. En als je het al in je
eentje hebt, dan kun je er
vergif op innemen dat er
anderen klaar staan om je
idee te kopiëren. Zo verging het ook
Clubhouse. Het op live-gesprekken
gerichte sociale medium was begin
dit jaar een grote belofte. Mede door
de pandemie en de daarbij horende
lockdowns vertienvoudigde het aantal
downloads van de app in twee maanden
tijd.
Maar niet snel daarna kwamen
de copycats. Facebook rolde in juni zijn
Live Audio Rooms uit in de Verenigde
Staten. Twitter deed wat langer over
zijn Clubhouse-kloon: sinds eind
oktober kan iedere gebruiker in Twitter
Spaces een groepsgesprek starten.
Twitter Spaces zal, vrees ik, een
onoverkomelijke klap zijn voor
Clubhouse, dat na de initiële hype
is doorgestroomd naar de volgende
fases van Gartners beruchte Hype
Cycle. Hoewel er nog steeds talloze
interessante sessies op Clubhouse
worden georganiseerd en de app
genoeg ogen weet te trekken, is het
moeilijk opboksen tegen de 206 miljoen
actieve twitteraars.
Daarnaast ontbreekt het Clubhouse
aan manieren om geld te verdienen.
Hoewel sociale media in beginsel voor
gebruikers niet daarom draaien, is
het wel een belangrijke drijfveer voor
makers van professionele content.
En Clubhouse heeft die makers hard
nodig, wil het gebruikers blíjven
trekken. Het sociale medium is echter

geen kei gebleken in het afsluiten van
sponsordeals. De app genereert geen
inkomsten met zijn audiosessies en
makers zelf hebben ook geen manier
om dat te doen.
Twitter biedt die mogelijkheid wel.
Het microblog begon in mei met de
uitrol van Tip Jar, een optie waarmee
gebruikers elkaar kleine bedragen
kunnen toestoppen. Hoewel nog
niet iedere gebruiker Tip Jar kan
inschakelen, kunnen diegenen die dat
al wel kunnen via Twitters Androidapp ook rechtstreeks in Twitter Spaces
donaties ophalen.

• Twitter Spaces werkt alleen via de
Android- en iOS-app van Twitter. Een
Space beginnen doe je door in de app op
het plus-icoon te klikken en ‘Spaces’ te
selecteren.
• Een groepsgesprek op Twitter Spaces
kan overal over gaan. Probeer eens
een interview met een expert te
livestreamen. Of organiseer een online
netwerkbijeenkomst.
• Vraag- en antwoordsessies werken
ook goed in audio-chatrooms. Het kan
een goede manier zijn om artikelen of
uitzendingen na te bespreken met lezers.

Het is niet de eerste keer dat juist de
pionier van een techniek er niet van
profiteert. Meerkat ging Clubhouse
voor. In 2015 was die app de eerste
die livestreaming vanaf smartphones
mogelijk maakte. Een jaar later sloot
Meerkat al zijn deuren, omdat andere
sociale media dezelfde functionaliteit
gingen uitrollen. Hoewel Clubhouse
misschien hetzelfde lot wacht (of in
ieder geval een relatief kleine speler
blijft), gaat groepsgesprekken voeren
via sociale media vermoedelijk niet
meer weg. En dat is een knappe
nalatenschap.
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van Nederland
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Deze maand werd de 25ste editie van de Quote 500 gepubliceerd.
Het leek Villamedia aardig om de rollen eens om te draaien.
Wie zijn eigenlijk de rijkste journalisten van Nederland?
tekst Joost van Kleef

De 25 edities van de Quote 500

leverden 25 keer gezeik op. Ik kan
het weten, want ik was als redacteur
bij het maken van ongeveer de helft
van die 25 edities betrokken. Wie
heeft de vermaledijde rijkenlijst ooit
bedacht? Zoals u weet heeft succes
vele vaders en dus claimen zowel
voormalig Quote-uitgever Luc van Os
(1966), de sympathieke en erudiete
onderzoeksjournalist Arne van der Wal
(1963) en de grote Jort Kelder (1964)
allemaal dat zij en niemand anders ‘het
grootste journalistieke onderzoeksproject
van Nederland’ – nou ja… – hebben
bedacht. Is niet waar natuurlijk, want
The Sunday Times was eerder, met hun
Sunday Times Rich List. Die Engelse
rijkenlijst zag in 1989 het licht, de eerste
Nederlandse rijkenlijst in 1994. En toen
heette de Quote 500 nog geen Quote 500
want er stonden ‘maar’ honderd rijkste
rijken op.
De bedenkingen tegen het openbaar
maken van de portemonnee van de
(waarschijnlijk) 500 rijkste Nederlanders
mogen zo langzamerhand bekend zijn.
De Quote 500 is een kidnaplijst, een
handige gids voor inbrekers en van
de uitgerekende bedragen klopt maar
weinig. Dat laatste gaat steeds minder
op. Al doende leert men en van bijna
elke Naam op De Lijst heeft de redactie
inmiddels een heel aardig financieel
dossier. Inbrekers weten wel dat ze in
Wassenaar moeten zijn en kidnappen is in
Nederland geen gangbare industrie. Het is
ook een heel gedoe – bezint eer gij begint.
Ik ben niet meer betrokken bij het
samenstellen van de Quote 500, maar
samen met de redactie van Villamedia
bedacht ik wel: zou het niet eens
aardig zijn om te proberen om de

rijkste journalisten van Nederland
op een rij te zetten, in plaats van die
saaie ondernemers in trekhaken,
keukenshowrooms en draadloze
kassasystemen?
Immers, de gangbare opinie is dat met
journalistiek voor de makers ervan geen
droog brood te verdienen valt. Dat geldt
zeker voor die sloebers van freelancers,
zoals ik, die een tijdlang als freelancer
voor Quote voor een spreekwoordelijke
tien euro per uur uitrekende hoeveel
miljoenen andere mensen hadden. Maar
als journalist kun je, het bewijs ligt voor
u, toch ook heel aardig binnenlopen.
Vooral als je op televisie bent en/of je
eigen succesvolle mediabedrijf runt. Er is
dus hoop voor alle jongens en meisjes die
nu op de scholen voor journalistiek zitten.
Dat is het goede nieuws.
We waren tevens benieuwd naar de
reacties van de rijke journalisten. Veel
ondernemers die op de Quote 500 staan
schreeuwen moord en brand als hun
geschatte vermogen in de krant staat.
Hoe is het, als journalisten zelf met hun
geschatte spaarpot in de spotlights staan?
Als de Quote 500 gezeik geeft, dan zal een
Villamedia 25 dat zéker doen, met al die
journalisten met hun grote mond. Of dat
mee of juist tegen viel leest u hieronder.
Wij hadden met het samenstellen
eigenlijk andere, grotere zorgen aan
ons hoofd. Bijvoorbeeld: hoe bepaal
je of iemand een journalist is? Ons
antwoord: als iemand ooit een School
voor Journalistiek of aanverwant heeft
gestudeerd of als iemand zijn of haar
loopbaan is begonnen als verslaggever of
redacteur en die functie enige tijd heeft
bekleed.
Maar het grootste probleem was het
schatten van de verschillende vermogens.

Als gezegd, de redactie van Quote heeft
de beschikking over een heel archief én
rekenmeesters, wij niet. Dus bleef er niks
anders over dan het oude, tijdrovende
journalistieke handwerk. Het Kadaster
bekijken of er in een beetje leuk huis
wordt gewoond. Het Handelsregister
checken of er gedeponeerde cijfers waren
van het bedrijf van deze of gene. Bronnen
bellen. En LexisNexis overuren laten
draaien.
Uiteindelijk hebben we van 25
journalisten een, vinden wij, redelijk
beredeneerde vermogensschatting
kunnen maken. Alle schattingen zijn via
mail en/of fysieke post voorgelegd aan
de betrokkenen. We kunnen er helemaal
naast zitten, qua bedrag. Maar dan
zitten we waarschijnlijk te laag. Want we
hebben gerekend met de handrem erop.
Het is ook niet per se onze bedoeling om
precies recht in de roos te mikken. Een
overzicht van de rijkste journalisten,
betekent misschien ook een overzicht van
de meest succesvolle journalisten van
Nederland. En om die eens op een rij te
zetten, daar kan niemand op tegen zijn.
We hebben mede daarom niet alleen
willen focussen op geld. We wilden per
uitgerekende naam ook een beknopt cv
vermelden. Want dat verdienen de beste
journalisten van Nederland ook – ja, voelt
u hem?!

Tot slot: waarschijnlijk missen we

namen. Bij voorbaat onze excuses. Maar
laat het vooral weten als u denkt, goh,
Henk staat er niet bij, moet wel. Of Frits.
Of Sonja. Misschien maken we volgend
jaar weer een Villamedia 25. Of een
Villamedia 50. Maar we beloven niks!
Goed, dan nu, aan de slag. Wie zijn de
rijkste journalisten van Nederland? De
armste van de rijksten is:
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EVERT
SANTEGOEDS
1 miljoen
Is: Misschien wel de beste
showbizzjournalist van Nederland,
presentator, schrijver
(o.a. de biografie ‘Professor Pim’)
Is ook: Een van de best betaalde
Nederlandse journalisten
in loondienst
Opmerkelijk: Woont in een
huurhuis (in Amsterdam)
Reed: Lange tijd in een
Mercedes Cabrio

E

vert Santegoeds (1961) werkt na het
behalen van zijn Havo-diploma
even bij de Ziekenomroep van het
ziekenhuis van Harderwijk. Voor die
omroep interviewt hij theater- en tv-ster
Jos Brink. Daaruit vloeit een hechte
vriendschap en dankzij Brink komt
Santegoeds binnen bij Privé
dat dan onder de bezielende
leiding staat van de oprichter
van het iconische showbizzblad,
Henk van der Meijden. Van 1994
tot 2000 is Santegoeds
hoofdredacteur van
Story en in 2002 wordt
hij hoofdredacteur van
Privé. Terug op het nest.
Dat is mooi, maar
dat is niet enige dat
mooi is. Het salaris
is dat ook. De baan
betaalt goed, ontdekt
Quote in 2015. Want

Quote krijgt op onverklaarbare
wijze het arbeidscontract van de
roddeljournalist in handen. Daaruit
blijkt dat Santegoeds per maand 
€ 13.500 krijgt om het blad Privé
te vullen en de rubriek Privé in
De Telegraaf te tikken. Omdat hij
aanschuift bij het programma
Shownieuws op SBS en omdat dat
goede reclame is voor De Telegraaf
en Privé krijgt hij bovenop zijn
salaris per maand een sympathieke
€ 2000,-. Zijn jaarlijkse variabele
beloning bedraagt in 2015 drie
maandsalarissen, afhankelijk van de
resultaten van het merk Privé . Het
lijkt logisch dat Santegoeds ook door
SBS wordt betaald voor Shownieuws.
Alles bij elkaar verdient hij vanaf 2015
ongeveer € 250.000,- per jaar. Bruto,
maar een beetje journalist tekent
onmiddellijk bij het kruisje van een
arbeidscontract dat dermate blinkend
blinkt. Wij denken dat Santegoeds
al met al een miljoen euro op zijn
giro moet hebben staan. Dat had
misschien – veel – meer kunnen zijn
als hij had geïnvesteerd in vastgoed.
Dat lijkt hij na te hebben gelaten,
in het Kadaster is hij onbekend.
Santegoeds woont samen met
zijn man Robert Halewijn in
een mooi huurappartement in
Amsterdam.
Via de mail laat Santegoeds
weten: ‘Nou ja, dat
van die cabrio klopt
in elk geval. Mijn
man wil die auto
heel graag terug!’

villamedia
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JORIS
LUYENDIJK
1,5 miljoen
Is: Journalist, verslaggever,
correspondent en antropoloog
gespecialiseerd in de Arabische en
Islamitische wereld
Stond: in 2015 niet minder dan
42 weken onafgebroken in de
Bestseller60 met zijn boek ‘Dit kan
niet waar zijn’. Er werden in dat jaar
306.866 exemplaren van verkocht.
Welke journalist droomt niet van
dergelijke aantallen?

J

oris Cornelis Luyendijk (1971)
studeert in zijn jonge jaren politicologie, geschiedenis, Arabische en
religieuze antropologie in Amsterdam, Kansas en Caïro. Vervolgens is
hij tussen 1998 en 2003 correspondent
voor de Volkskrant en Radio 1 in
achtereenvolgens Caïro, Beiroet en
Oost-Jeruzalem. Later werkt hij ook
als correspondent voor NRC Handelsblad en de NOS. In 2006 en 2007 is
hij presentator van het prestigieuze
VPRO-programma Zomergasten.
Maar bekend is Luyendijk wat ons
betreft vooral om zijn goed verkopende boeken. De eerste, ‘Een goede man
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TWAN
HUYS
1,5 miljoen
(minimaal)

slaat soms zijn vrouw’ (1998) wordt
meteen een bestseller. De grootste
bestseller wordt echter ‘Dit kan niet
waar zijn’ (2015), zijn ontluisterende
boek over de bankenwereld.
Hoeveel heeft Luyendijk? Als we gaan
rekenen stuiten we op iets opvallends.
Luyendijk woont, als het goed is,
sinds 2011 met zijn gezin in Londen.
Hij schrijft op zijn website dat hij in
Engeland belasting betaalt. Maar zijn
bv Dure Woorden – what’s in a name
– staat in Nederland ingeschreven in
het Handelsregister. Daarin vinden
we, anno 2018, een eigen vermogen
van € 968.202. We maken uit het jaarverslag op dat er een slordige 
€ 200.000,- per jaar winst wordt gemaakt. Wij denken dat de bestseller
auteur goed is voor € 1,5 miljoen.
Minstens. We neigen naar € 2 miljoen.
Wat denkt Luyendijk? Dat weten we
niet, want Luyendijk reageerde niet op
e-mail. Helaas.

Bekend is Joris
Luyendijk wat ons
betreft vooral om
zijn goed
verkopende boeken

’’

Is: Journalist, televisiepresentator,
televisieproducent en auteur
Opmerkelijk: Roept al op
zijn 22ste dat hij al een
eigen talkshow op tv wil
Ook opmerkelijk:
Heet eigenlijk Martinus Huijs

J

oh, journalist Twan Huys (1964)
heet helemaal geen Twan Huys,
blijkt als Villamedia het aan Google
vraagt. In het Handelsregister, waar
we speuren naar liggende gelden van
de tv-host, staat hij natuurlijk ook met
zijn echte naam: Martinus Antonius
Herman Marie Huijs. Waarvan akte.
Huijs studeert in 1986 af aan wat dan
nog de Academie voor Journalistiek
in Tilburg heet. Inmiddels heet die
journalistieke academie Fontys
Hogeschool Journalistiek. Heel even
werkt Martinus daarna voor de
Regionale Omroep Zuid in Limburg,
daarna gaat hij aan de slag
voor de VARA.
Voorwaar een goede
keus, want in 1999
mag hij voor NOVA
correspondent
Verenigde Staten
worden met als
standplaats New

York. Over een fijne baan gesproken.
In 2006 is het feest afgelopen en
keert hij terug naar Nederland. Huys,
sorry, Huijs gooit hoge ogen met de
presentatie van College Tour (sinds
2007) en Nieuwsuur (vanaf 2010).
In 2018 stapt hij over naar RTL om
Humberto Tan op te volgen bij RTL
Late Night. Sinds 2019 zit Huijs weer
bij de NPO, sinds vorig jaar is de
mediaman in dienst van KRO-NCRV.
Hoewel geld heeft Huijs? Volgens De
Telegraaf is Twan Huys in 2013 een
van de best betaalde presentatoren bij
de publieke omroep en verdient hij er
€ 185.000 per jaar. Behalve bij de NPO
werkt hij als dagvoorzitter en spreker.
Volgens een artikel uit Quote uit 2012
verdient hij gemiddeld ‘meer dan
€ 10.000’ euro per spreekklus.
Bij RTL gaat Huijs, volgens Fons van
Westerloo, ongeveer € 750.000,- per
jaar verdienen. Daar komen wij
ook wel ons bed voor uit. Er is een
contract voor drie jaar, maar dat dient
Huijs niet uit. Zijn eenmanszaak
NYTV deponeert geen cijfers – en dat
hoeft ook niet. Huijs bezit een huis
van drie etages in de Amsterdamse
binnenstad, gekocht in 2019 voor €
800.00,-. Wij schatten Huijs in op een
vermogen van € 2 miljoen. Huys wil
niet reageren. Daarom binden
we wat in en denken dat hij
goed is voor € 1,5 miljoen.
Minimaal.
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FONS VAN
WESTERLOO

21

2 miljoen

RUTGER
BREGMAN

Is: Journalist en mediazakenman
Was ook: oorlogscorrespondent
(tijdens de Vietnamoorlog)
Houdt heel erg van:
Zeilen, heeft daarom een
hele mooie zeilboot
Heeft: een lintje, want hij is Officier
in de Orde van Oranje-Nassau.
Was een van de eerste:
met een tv’tje in zijn auto

P

robeer de carrière van Alphonsus
Martinus van Westerloo (1946),
zeg maar Fons, samen te vatten in 400
woorden. Een onmogelijke opgave.
Want wat heeft Van Westerloo niet
gedaan? Hij schreef, maakte radio,
was hoofdredacteur, zenderbaas (van
o.a. RTL 5), medeoprichter van SBS6,
radiobaas (Yorin FM) en CEO (van
Holland Media Groep, het huidige
RTL). Over een glanzend media-cv
gesproken. Wat heeft Van Westerloo
daaraan overgehouden?
Hij claimt zelf dat hij meerdere keren
multimiljonair had kunnen worden
– maar dat het nooit is gelukt. We
citeren Quote: ‘Als jonge journalist
ging ik voor De Tijd naar Amerika
voor een serie verhalen. Ik wilde
onder andere kunstenaar Willem
de Kooning interviewen, maar hij
woonde ver weg, op Long Island. Niet
gedaan dus. Kom ik járen later bij een
vriend, zie ik een De Kooning aan
de muur hangen. Die doeken waren

inmiddels 40 à 50 miljoen euro waard.
Ik vroeg dus of hij zo rijk was dat
hij dat kon betalen. “Nee, ik heb het
nooit betaald”, zei hij. “Als je als jonge
journalist bij De Kooning kwam, gaf
hij altijd een schilderij mee.”’
Van Westerloo heeft een bv. Daarin
zit niet veel meer dan een half
miljoen aan vermogen, het lijkt ons
een pensioenvoorziening. Er staat
in Nederland één huis op zijn naam.
Het is een mooi oud herenhuis, maar
niet vrijstaand. Hmmm, waar zijn de
centjes van Van Westerloo? Wil hij er
iets over zeggen?
‘Drie miljoen euro is te veel. Twee
komt misschien een beetje in de
buurt. Ik ben samen met mijn vrouw
ooit wel iets rijker geweest, maar we
hebben hele leuke dingen gedaan. We
hebben bijvoorbeeld een tijdlang op
een mooi landgoed gewoond, waar
mijn echtgenote een tuin van meer
dan een hectare heeft ontwikkeld.
Ons huidige herenhuis is weliswaar
niet vrijstaand, maar het is wel
een prachtig, door ons volledig
gerestaureerd, rijksmonument.
Voordat wij het kochten, zaten
er kantoren in. Nu is er ook een
prachtige, klassieke tuin, compleet
met een door ons opgeknapt theehuis.
We hangen meer aan mooie dingen,
dan aan geld. Wij vinden dat dat
meer geluk brengt. Maar natuurlijk
hebben we het niet slecht en genieten
we van een goed pensioen en van wat
spaargeld op de bank.’

2 miljoen
(of is het iets meer?)

Is: Historicus, schrijver,
opiniemaker en correspondent
Voortuitgang bij De Correspondent
Knap: Verkocht van zijn boek
‘De meeste mensen deugen’ reeds
meer dan 500.000 exemplaren
Wij wisten het niet:
Bregman staat ook in het theater
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Hoezo, van de pen
kun je in Nederland
nauwelijks nog
leven? Bregman eet
er prima van

TOM
EGBERS
2 miljoen

R

utger Christaan Bregman (1988)
verkoopt nog eens een boekje.
Zijn laatste titel, ‘De meeste mensen
deugen’, ligt op het spreekwoordelijke
nachtkastje van meer dan 500.000
lezers. Welke journalist droomt niet
van zulke oplages?
Bregman is voorstander van een
basisinkomen (‘burgerdividend’). Zelf
heeft hij dat niet nodig. In zijn bv RB
Schrijven & Spreken – ‘Schrijven en
overige scheppende kunst’ – zit een
eigen vermogen van € 1,3 miljoen.
En daar zit het jaar 2021 – natuurlijk
– nog niet bij. Ten opzichte van 2019
nam het eigen vermogen in 2020 met
€ 1,1 miljoen toe. Hoezo, van de pen
kun je in Nederland nauwelijks nog
leven? Bregman eet er prima van.
Wij dichten de bestsellerauteur een
vermogen van minimaal € 2 miljoen
toe. Kan Bregman daar mee leven?
Dat zullen we nooit weten. Bregman
stuurde ons slechts een automatische
out of office reply: ‘Dear reader, I’m
on leave until November 1. During this
period I will have limited access to my
email. Best, Rutger Bregman.’

41

(meer dan)

Is: Journalist, presentator,
schrijver, dagvoorzitter
Is ook: Groot fan van
Ramses Shaffy
(en van Johan Cruyff)
Schreef de bestseller:
‘De zwarte meteoor’ (2010)
Speelt: Gitaar

T

om Egbers (1957) studeert begin
jaren 80 af aan de School voor
Journalistiek in Utrecht – met een
documentaire over Amsterdamse
urinoirs. Enige tijd werkt hij als
freelancer voor NRC Handelsblad.
Koos Postema, zijn examinator, doet
volgens de overlevering een goed
woordje voor hem bij de NOS. Daar
wordt hij in 1984, aangenomen als
presentator bij Studio Sport. In deze
tijd schrijft hij ook interviews voor het
weekblad Voetbal International. In
1990 stapt Egbers over naar Veronica,
in 1992 komt hij alweer terug op het
oude nest, bij de NOS. En daar zit hij
anno 2021 nog steeds.
Wat heeft Egbers? In 2017 vertelt hij
tegen de VARA Gids dat hij niet aan
het salarisplafond van de NPO zit.
Maar een jaar later uit RTL Nieuws
het vermoeden dat Egbers wellicht –

toch – rond € 181.000 per jaar bruto
verdient.
Egbers heeft een eenmanszaak,
T. Egbers (‘schrijven en overige
scheppende kunst’), dus we zien geen
cijfers in het Handelsregister.
Maar we weten wel iets anders. Dit
jaar verkochten Egbers en zijn vrouw
actrice Janke Dekker (1963) hun huis
in Amsterdam-Zuid voor € 1,9 miljoen.
In 1996 kochten ze dat huis voor
omgerekend € 377.000. Een winst van
€ 1,5 miljoen.
We stuurden Egbers qua hoor en
wederhoor een nette brief waarop
geen reactie kwam.

Koos Postema
doet volgens de
overlevering een
goed woordje voor
hem bij de NOS

’’
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ANTOINETTE
HERTSENBERG
2 miljoen
(minstens)
Is: Niet opgeleid als
journalist, maar werd
wel door Villamedia uitgeroepen tot
Journalist van het Jaar 2009.
Werkt als: presentator en
programmamaker in dienst van
AVROTROS.
Werkt in principe niet: van
vrijdagavond tot zaterdagavond,
want Hertsenberg is
Zevendedagsadventist.
Is getrouwd met: voormalig
reclameman, dierenactivist en
medeoprichter van de Partij
voor de Dieren, Niko Koffeman.

A

ntonia Maria (Antoinette) Hertsenberg (1964) doet een opleiding bij het Hoger Sociaal Agogisch
Onderwijs. Daarna volgt ze opleidingen op het gebied van communicatie
en PR. In 1995 wordt ze door de TROS
benaderd om de presentatie en eindredactie van Radar op zich te nemen.
De TROS is namelijk erg onder de
indruk van een item met Hertsenberg
in NOVA. Op dat moment is ze nog
perswoordvoerder van de Dierenbescherming. In die hoedanigheid voert
ze een verhit debat met een jager. Ja,
het kan raar lopen in het leven.
Van de Dierenbescherming
naar de consumentenbescherming, prime time op tv. Maar
het wordt nog opmerkelijker.
Vanaf 2006 is ze twee jaar
lang directeur van de TROS.

Kassa! Wat heeft Hertsenberg? Om te
beginnen citeren we een artikel van
de website van Quote uit 2016:
‘In 2008 kreeg ze een contract voor
zes jaar, met een salaris dat volgens
Hilversum-watchers tussen de
€ 363.000 en € 376.000 per jaar ligt.
Een zeer lucratief contract, dat na
belasting zo rond de € 1,1 miljoen
waard is.’ En: ‘Op haar villa zit
vermoedelijk een flinke overwaarde.
De woning werd in 1996 gekocht
voor omgerekend € 313.000. Villa’s
in de buurt staan te koop voor tussen
de € 800.000 en € 1,5 miljoen. De
hypotheek is bescheiden: € 365.000.’
In die villa woont ze nog steeds – en
die villa is sindsdien bepaald niet
minder waard geworden, wat heet.
Hun drie kinderen, twee dochters en
een zoon, zijn uitgevlogen. En haar
studerende kids krijgen geen cent,
citeert Story Antoinette: ‘Ik houd me
doof voor alle klachten. Zelfs als mijn
dochter op een familieverjaardag
meldt dat ze nog maar 58 cent op haar
rekening heeft, en dat ze daar nog een
week mee moet doen. Ik geef geen
krimp en besluit dat het een goede
leerervaring is.’
Hoeveel heeft ze? € 2 miljoen.
Minimaal. Wil ze reageren? Ja hoor!
'Wat betreft mijn bijdrage aan de
studie van mijn kinderen verwijs ik
u naar de oorspronkelijke column
in het blad Radar+, in plaats van
de versie die het blad Story ervan
maakte. Ik heb slechts 1 jaar in het
ad interim directie team van de TROS
gezeten, tezamen met drie andere
leden. Het klopt dat mijn huis met de
jaren erg in waarde is gestegen, dat
heeft overigens niets van doen met
mijn journalistieke werk. Daarnaast
heb ik mijn journalistieke werk
steeds gecombineerd met
presentatiewerk. Voor het
overige: ik heb nog nooit
uitspraken gedaan over mijn
inkomsten, en dat wil ik graag
zo laten.’
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EVA
JINEK
2,5 miljoen
Is: TV-persoonlijkheid, interviewer,
journalist, nieuwslezer, schrijver
Was: In 2017 Omroepvrouw
van het Jaar
Werd geboren in: Tulsa, Oklahoma, VS
Rijk zijn is voor Jinek: ‘Dat je nooit
op eten hoeft te beknibbelen.’ (daar
zit heel wat in, wat ons betreft)

I

n 1997 begint Eva Radana
Jinek (1978) met haar studie
Amerikaanse geschiedenis aan de
Universiteit Leiden. Tijdens haar
studietijd is ze lid van ALSV Quintus.
Ons kent ons: Rik van de Westelaken
(1971) en Hans Nijenhuis (1962) zijn
er ook lid. Na haar studie gaat ze in
2004 werken bij de buitenlandredactie
van het NOS Journaal. Jinek komt
daarna in dienst bij omroep Wakker
Nederland (2011-2013) en KRO-NCRV
(2013-2019). In 2014 begint ze met haar
praatprogramma Jinek op zondag en
vanaf seizoen 2015 vervangt ze Pauw
als Jeroen Pauw pauzeert. Wij zouden
willen zeggen: the rest is history.
Hoeveel heeft Jinek? We gaan
rekenen. Sinds 2015 verdient ze bij
de NPO naar verluidt € 194.000,-,
het salarisplafond. Op 1 januari 2020
stapt ze over van de publieke omroep
naar de commerciële, ze tekent bij
RTL een contract voor vier jaar. Bij
RTL gaat Jinek volgens fluisterende
tongen – onder andere die van Evert
Santegoeds – 1 miljoen euro per
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JOHAN
DERKSEN
2,5 miljoen
Is: Journalist, voetbalanalist,
tv-presentator, columnist,
muziekliefhebber
Was: Hoofdredacteur van
Voetbal International (VI)

jaar verdienen. Volgens Fons van
Westerloo is het zelfs € 1,2 miljoen.
Wij zien die bedragen niet terug in
haar eenmanszaak Eviflex, omdat
Jinek geen jaarverslagen deponeert.
Daartoe is ze ook niet verplicht.
Wat we wel weten is dat ze na het
tekenen van haar contract bij RTL
een peperduur huis heeft gekocht in
Abcoude. In tijdschrift Nouveau laat
ze optekenen: ‘Voor mij is rijkdom dat
je nooit op eten hoeft te beknibbelen.
Dat ik bij Albert Heijn zoveel dure
producten kan kopen als ik wil. Of
bij de fruitboer in mijn straat gewoon
alles neem waar ik trek in heb.’
En: ‘Geld neemt je onzekerheden
of zorgen niet weg, maar wél de
zorgen die gebrek aan geld kunnen
veroorzaken.’
Wij schatten Jinek in op een vermogen
van ongeveer € 2,5 miljoen euro,
misschien iets minder. Wat schat
ze zelf? Via haar agent Kristien van
Dillen laat Jinek weten dat ze geen
‘behoefte’ voelt om iets over haar
spaarpot te zeggen. Helaas.

Was ook: Profvoetballer
(o.a. SC Cambuur en HFC Haarlem)
Opmerkelijk: In 2005 wordt
Derksen door het blad Esquire
verkozen tot slechtst geklede man
van Nederland. Dat weerhoudt
hem er niet van om in 2013 een
eigen kledinglijn te beginnen

T

erwijl hij nog voetballer is,
midden jaren 70, werkt Johannes
Gerrit Derksen (1949) al aan zijn carrière als verslaggever. Hij schrijft voor
de Winschoter Courant, het Haarlems
Dagblad en voor het Nieuwsblad van
het Noorden. Onder de pseudoniemen
‘Gerrit Westers’ en ‘Freek Zoontjes’
schrijft hij eveneens voor Voetbal
International (VI). Op 1 februari 1977
treedt hij in vaste dienst van het
voetbalweekblad. Precies 23 jaar later,
in 2000, wordt hij er hoofdredacteur,
in 2013 trekt hij de deur van VI achter
zich dicht: hij schrijft nog wel enige
tijd columns voor het tijdschrift.
Sinds 1999 is Derksen als
voetbalcommentator op televisie te
zien. Bij RTL 4 is hij vaste gast in het
voetbalprogramma Sport aan Tafel.
In 2008 begint de voetbaltalkshow
Voetbal Inside, met Derksen, René
van der Gijp en Wilfred Genee.

43

Inmiddels heet het iconische,
spraakmakende tv-programma
Veronica Inside.
Hoeveel heeft Derksen? In het
Handelsregister kunnen wij geen
bv op zijn naam vinden en ook geen
eenmanszaak. Derksen bezit volgens
het Kadaster één woning en dat is zijn
vrijstaande woonboerderij van 240
vierkante meter in Grolloo. Derksen
verdient bij Veronica c.q. John de Mol
volgens eigen zeggen € 500.000,bruto per jaar. Hij claimt dat hij een
deel van zijn salaris weggeeft, hoe
sympathiek, aan een hondenpension
in Almere en aan Casper van Eijk, de
voormalig clubarts van Feyenoord,
die onderzoek doet naar de bestrijding
van alvleesklierkanker. Derksen moet
minimaal € 2,5 miljoen hebben – en
dan rekenen we heel behouden. Of
niet, mijnheer Derksen?
Johan Derksen benaderen we
uiteindelijk via zijn dochter Marieke.
Ze regeert heel vriendelijk, maar een
directe reactie van vader Derksen
blijft helaas uit. In Veronica Inside
vertelt hij afgelopen september: ‘Ik
heb hard moeten werken voor mijn
centen. Het staat lekker op de bank en
voor de rest doe ik er niets mee.’

‘‘

Het staat
lekker op de
bank en voor
de rest doe ik
er niets mee

44
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MART
SMEETS
2,5 miljoen
Is: Radio- en televisiepresentator,
(sport)journalist en
sportcommentator
Was ook: Professioneel basketballer
(‘voor 1900 gulden per jaar’)
Begon als journalist:
Bij het Haarlems Dagblad
Heeft behalve een prettig
vermogen: ook een zoon, Tjerk,
en een dochter, Nynke

M

ister Studio Sport en mister De
Avondetappe, Martinus Jan
Smeets (1947), is natuurlijk een icoon
van de Nederlandse sportjournalistiek. Smeets heeft een indrukwekkende loopbaan achter de rug, maar
vond toch ook de tijd om naast zijn
drukke tv- en radiocarrière tientallen
boeken te schrijven. Meer dan 50 zijn
het er, als wij goed tellen, waaronder,
verrassend, vier romans. Meer dan 25
boeken van Smeets haalden de Bestseller60. Zijn laatste boek, ‘O Canada’, stond er slechts drie weken in
maar gelukkig komen Sinterklaas
en de Kerstman er nog aan.
Heeft Smeets een beetje verdiend
met zijn werk? Lange tijd was hij
in loondienst bij de NOS en dat is
absoluut comfortabel, maar écht

‘‘

Mijn vrouw denkt
dat het cijferwerk
aardig klopt

rijk word je daar niet mee. Toch? Nou,
dat valt reuze mee, want in de bv van
Mart Smeets prijkt een keurige € 1,8
miljoen aan eigen vermogen. Daar
komt de waarde van zijn schitterende
huis in Haarlem nog bij. Wij zetten
Smeets voorzichtig op € 2,5 miljoen.
Wat vindt Smeets van die schatting?
Nadat we hem per brief hebben
gepolst, meldt hij zich vrolijk aan de
telefoon:
‘Ha! Ik vind het volstrekte onzin zo’n
lijstje van rijke journalisten, maar
in dit geval vind ik het zo onnozel
dat ik ’t wel weer grappig vind. Ik
weet absoluut niet hoeveel geld ik
heb, maar ik heb ’t vanmorgen even
overlegd met mijn vrouw. Zij denkt dat
het cijferwerk aardig klopt. We teren
wel wat in en wilt u erbij zetten dat
voor elke gulden en voor elke euro
snoeihard is gewerkt? Goedemiddag!’
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MATTHIJS VAN
NIEUWKERK
2,5 miljoen
(want: gescheiden)

Is: God
Even serieus Villamedia: Sorry,
journalist, een zeer succesvolle
tv-persoonlijkheid, voormalig
hoofdredacteur (o.a. van Het Parool),
medeoprichter van voetbaltijdschrift
Hard Gras en schrijver (o.a.
Chansons! Op zoek naar het Franse
lied door de straten van Parijs)
Ligt: In scheiding (of is die ellende
al achter de rug?)
Woonde: Lange tijd aan de
Bloemgracht, een van de mooiste
grachten van Amsterdam
Is ook: goh, de neef van cabaretier
Hans Sibbel

O

m de grote Matthijs van Nieuwkerk (1960) komen we natuurlijk
niet heen. Lange tijd kwamen we er
helemaal niet omheen, want elke
werkdag DWDD. Wat Van Nieuwkerk
heeft gepresteerd is zonder meer heel,
héél erg knap. Maar soms denk je misschien ook, pffffff, het is allemaal wel
héél véél, het is Matthijs voor en het
is Matthijs na. Draaien we soms een
beetje door, met Van Nieuwkerk?
Laten we eens kijken hoe het allemaal
begon. Na het VWO studeert Van
Nieuwkerk enige tijd Nederlands aan
de Universiteit van Amsterdam, maar
hij voltooit zijn studie niet. Als hij 24
jaar is, begint hij te schrijven voor Het
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JACK VAN
GELDER
3 miljoen
Parool. In 1988 wordt hij redacteur
bij de kunstredactie van die krant en
in 1996 wordt hij de hoofdredacteur.
Volgens vele mensen uit de media
vervult hij die rol met verve.
Daarna wordt hij hoofdredacteur
van de Amsterdamse stads tv-zender
AT5, een carrière switch die wij niet
zo goed begrijpen. Het wordt geen
groot succes en Van Nieuwkerk
verhuist zichzelf naar de NPO in
Hilversum. Ook hier is de start
lastig en wankelend, binnen zes
maanden stopt hij met zijn baan
als netcoördinator van Nederland
3. Daarna presenteert hij heel even
NOVA (weet u nog?) en dan komt na
Holland Sport de knaller: De Wereld
Draait Door, ook bekend als DWDD.
Wat heeft Van Nieuwkerk? De vraag
stellen is makkelijk, het antwoord is
heel lastig. Want Van Nieuwkerk is
onvindbaar in het Handelsregister.
Volgens het Kadaster is de
bewierookte VARA-icoon betrokken
bij drie vastgoedobjecten. Volgens
lispelende tongen verdient de tvpersoonlijkheid lange tijd, bij de rooie
VARA notabene, € 580.000 bruto per
jaar. Van Nieuwkerk kan bijna niet
minder hebben dan Jort Kelder. Maar
hij is wel gescheiden. Daarom, toch
minder. Twee en een half miljoen voor
Matthijs. Wat denkt hij zelf?
Op ons verzoek om een reactie
kwam als enige antwoord: ‘Bent u
betoeterd!’

Is: (enthousiast) Radioverslaggever,
voetbalverslaggever, voice-over,
tv-presentator, ondernemer en zanger
Is ook: Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau (2013)
Ontving: In 2014 de Theo Koomen
Award voor beste radioverslag
van een sportwedstrijd
Hoe belangrijk is geld voor Van
Gelder: ‘Ik vind het niet erg als
mensen mij een kale knikker
noemen.’

I

s Jack van Gelder (1950) een journalist? Sommige vinden van niet,
wij vinden van wel. Misschien moeten
we zeggen: Jack van Gelder is óók een
journalist, naast al zijn andere bezigheden – maar heel veel journalisten
in deze lijst doen of deden (ook) iets
anders naast de journalistiek.
Hoe ziet de carrière van Van Gelder
eruit? Aanvankelijk is Van Gelder
géén journalist. Na zijn studie aan
het Spinoza Lyceum, waar Jack het
diploma HBS-A behaalt, richt hij
zijn aandacht op mode en
sport. Van Gelder werkt
jarenlang als mode-agent
voor diverse buitenlandse
fabrikanten in dames-,
heren- en sportmode. In
1972 krijgt hij zijn eerste
opdracht als freelance
verslaggever bij Tros
Sport TV. Daarna volgen

45

klussen voor Langs de lijn en zit zijn
journalistieke loopbaan definitief
in de lift. De selfmade journalist
verslaat grote sportevenementen,
zoals voetbal EK’s en WK’s, en de
Champions League finale in 1995
(Ajax – AC Milan). In 2015 stapt Van
Gelder van de Tros over naar de
betaalzender Sport1, het huidige
Ziggo Sport. Afgelopen mei stapt hij
op, omdat de zender de rechten voor
het uitzenden van de Champions
League niet langer bezit.
Wat heeft Van Gelder? Naast
zijn journalistieke werk is Van
Gelder enige tijd mede-eigenaar
van het kledingmerk For Fellows
en aandeelhouder van het
chocolademerk Chocoloco.
Als we in zijn huidige bv kijken, zien
we een eigen vermogen van 5 ton.
Heeft Van Gelder dat bedrag mede met
die kleding en chocola verdiend? Als
dat zo is, waar is dan de rest van zijn
geld? Want volgens mediajournalist
Mark Koster verdient Van Gelder
lange tijd € 296.200 per jaar bij de
Tros exclusief een pensioenbijdrage
van € 72.800.
Bij Sport1 wordt het nog meer.
Van Gelder, in het AD: ‘Het wordt
financieel aantrekkelijker. Ik noem
geen bedragen, maar ik ga er op
vooruit.’
Wij schatten de slimme Jack van
Gelder in op een vermogen van
€ 3 miljoen. Minimaal.
Wat zegt Van Gelder?
Nou, niks…

Ik noem geen
bedragen,
maar ik ga
erop vooruit

’’
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WILFRED
GENEE
3 miljoen
(minimaal)

Is: Radio- en televisiepresentator,
sportjournalist, columnist en
dagvoorzitter
Jaloersmakend: Genee woont in
een fantastisch mooie, rietgedekte
woonboerderij uit de tweede helft van
de negentiende eeuw, in Soest
Verdient: onder contract bij John de
Mol € 600.000,- bruto per jaar

N

a het voltooien van het gymnasium gaat Wilfred Willem
Jozef Genee (1967) rechten studeren in
Groningen. Tijdens zijn studie monstert
hij aan bij OOG TV, de studentenzender
van de studentenstad. Na zijn studie
komt hij via Sport7, SBS en Canal+
uiteindelijk terecht bij RTL. Bij RTL gaat
hij het voetbalpraatprogramma Voetbal
Insite – dat dan nog wordt gespeld met
een t; een samentrekking van inside en
website, omdat kijkers via de website
vragen kunnen stellen) presenteren,
dat uitgroeit tot een groot succes. In
2009 gaat hij radio maken bij BNR
(The Friday Move) en in 2018 stapt hij
samen met zijn collega’s Johan Derksen

3,5 miljoen
Is: Journalist en non-fictie

en René van der Gijp over naar het
Veronica van John de Mol. Hij gaat er
verdienen: € 600.000,- bruto per jaar.
Wat heeft Wilfred Genee?
In elk geval twee bv’s. In de ene
vinden we een eigen vermogen
van € 1,4 miljoen en een
pensioenvoorziening van bijna €
250.000,-. In de andere bv lijken de
centjes te komen die Wilfred Genee
verdient met het verhuren van Wilfred
Genee aan bedrijven – bijvoorbeeld
om het personeel toe te spreken
en/of te vermaken. Die bv maakt
een slordige € 30.000,- winst per
jaar. Dan is er nog een schitterende
woonboerderij in Soest. Genee is
goed voor minimaal – en dat is écht
minimaal geschat – 3 miljoen euro.
Genee reageert niet op de brieven en
de verzoeken om een reactie die wij
hem sturen. De beste man is zeker
druk met het tellen van zijn geld – en
binnenkort is Genee nóg rijker, want
hij onderhandelt momenteel opnieuw
met John de Mol over zijn contract.
Een mens heeft nu eenmaal nooit
genoeg.

‘‘

Genee reageert
niet op de brieven
en de verzoeken
om een reactie

bestsellerauteur
Woont: Afwisselend in Friesland en
in Amsterdam
Knap: Zijn vuistdikke bestseller
‘In Europa’ is vertaald in vijftien
verschillende talen

D

e erudiete bestsellerauteur Geert
Ludzer Mak (1946) is van 1975
tot 1985 redacteur van De Groene Amsterdammer. Daarna, en wij citeren
zijn website, ‘is hij verbonden aan de
buitenlandredactie van VPRO-radio
en aan NRC Handelsblad, waar hij
zich vooral bezighield met stedelijke
en immigratieproblematiek’. Tegelijkertijd is Mak actief in een groep
journalisten die het genre van literaire
non-fictieboeken nieuw leven wil
inblazen. Inmiddels is dat meer dan
gelukt, zouden wij willen zeggen.
Mak heeft rammende bestsellers
als ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’
(1996), ‘De eeuw van mijn vader’
(1999) en ‘In Europa’ (2004) op zijn
naam staan. Volgens weekblad,
inmiddels maandblad, HP/DeTijd
komt het succes van Mak zijn boeken
aanvankelijk volkomen onverwacht:
‘Dat Mak met zijn populair-historische
boeken zoveel succes oogstte, zorgde
in uitgeversland aanvankelijk voor
grote verbazing. Geschiedenis, zo
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dacht men daar, was “uit”.’ Niet, dus.
Wat heeft Mak verdiend? In zijn bv
prijkt een glanzend eigen vermogen
van € 2.6 miljoen. Hij is betrokken bij
twee objecten die staan ingeschreven
in het Kadaster. Eén daarvan betreft
in elk geval zijn mooie appartement
in de Amsterdamse binnenstad.
Marktwaarde: waarschijnlijk net
geen miljoen euro, maar je weet
het niet, in deze krankzinnige
vastgoedtijd. Er rust, als wij goed
kijken, geen hypotheek op. Geert Mak
is minimaal goed voor € 3,5 miljoen.
Zeer bewonderenswaardig als je dat
bedrag met het schrijven van mooie
boeken bij elkaar krijgt. Wil Mak zelf
reageren?
‘Op financieel gebied ben ik
inderdaad van het ene uiterste
naar het andere geslingerd.
Tijdens het grootste deel van mijn
journalistieke leven heb ik echter
nauwelijks een cent verdiend. De
Groene Amsterdammer, waar ik tien
jaar werkte, was veruit het armste
weekblad van Nederland, en de
salarissen waren er navenant. Daarna
verging het me iets beter, maar het
bleef, zoals bij alle freelancers, stevig
aanpoten om alles draaiende te
houden. Schrijven vond – en vind –
ik het fijnste van de hele wereld, en
zolang ik ervan rond kon komen vond
ik alles best.
Mijn eerste boeken schreef ik puur
voor mijn plezier, financieel zag
ik het enkel als een extraatje. Dat
was goed ingeschat, de meeste
auteurs verdienen nauwelijks een

droge boterham. Ja, totdat ‘Hoe God
verdween uit Jorwerd’ verscheen.
Met de opbrengst kon ik, deels, het
Europaproject financieren. Als ik
met dat dikke boek over Europa
ongeveer quitte zou hebben gespeeld
zou ik allang blij zijn geweest. Tot
mijn verbazing werden zowel ‘De
Eeuw van mijn vader’ als ‘In Europa’
knallende successen, ook in het
buitenland. En zo verging het ook
mijn volgende boeken. Ik werd, rond
mijn 50ste, opeens iets wat ik nooit in
mezelf had gezien: een internationale
bestsellerauteur. Het sappelen was
voorbij. Ik verdiende nu bijna net
zoveel als zo’n televisiefiguur. Of als
een succesvolle garagehouder.
Ik had waanzinnig veel geluk, maar
heb ik daarmee zoveel verdiend als
hier wordt beweerd? Als je goed kijkt
bestaat die € 2,6 miljoen in mijn bv –
nee, € 3,5 miljoen is wat te dol - voor
een flink deel uit onroerend goed. De
hoogte van dit bedrag heeft daarom
ook te maken met de waardestijging
van de huizenmarkt. Bijna iedereen
die ergens begin jaren 90 een huis
kocht is tegenwoordig, althans op
papier, een vermogend mens. Ook dat
onbedoelde en ongewenste financiële
‘succes’ zie je terug in deze cijfers.
Maar laat ik stoppen. Vermoedelijk
is Nederland het enige land
ter wereld waar je, na enig
succes, op deze manier
door je vakgenoten ter
verantwoording kunt
worden geroepen.’

‘‘

Ik verdiende nu
bijna net zoveel als
zo'n televisiefiguur
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11
HUMBERTO
TAN
3,5 miljoen
Is: Radiopresentator, televisiemaker,
fotograaf, ondernemer en
kinderboekenschrijver
(‘Pirouette in Paramaribo’)
Heeft: Een lintje, want hij werd
in 2019 benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau
Heeft ook: Twee dochters
en een zoon
Jammer: Zijn eigen kledinglijn
in pakken flopte uiteindelijk

O

ok hier doemt weer de vraag op,
is Humberto Tan-A-Kiam (1965)
een journalist? Tan studeerde rechten
aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA). Maar: in 1991 wordt de jurist
aangenomen als redacteur bij de
AVRO. In 1993 stapt Tan over naar
de NOS, terwijl hij ook eventjes
werkt bij een advocatenkantoor.
Hij presenteert Studio Sport en
daarnaast ook enige tijd het NOS
Journaal. Ook is hij vijf jaar binnenlandredacteur bij het NOS
Journaal. Dit vinden wij
journalistiek genoeg – en
als het nog niet voldoende
is, dan is de rest van zijn
imposante loopbaan dat
wel.
Tan werkt twaalf jaar
bij Studio Sport en stapt
in 2005 over naar Talpa.
In 2007 transfereert Tan
naar RTL. Vanaf 2008 tot de
zomer van 2013 presenteert

Tan op vrijdag, zaterdag en zondag
De Wedstrijden van de betaalzender
Eredivisie Live. Op 26 augustus 2013
begint zijn eigen dagelijkse talkshow
RTL Late Night. Wegens dalende
kijkcijfers wordt hij in 2018 vervangen
door Twan Huys. Geen nood voor Tan:
Vanaf zondag 10 januari 2021 is de
talkshow genaamd Humberto op RTL
te zien. Zo is de cirkel weer mooi rond.
Wat heeft Tan verdiend? Hij is niet vies
van geld. Zo leende hij zijn naam enige
tijd aan de oubollige meubelverkoper
Prominent. Hij heeft een eigen
kledinglijn, Humerto, die uiteindelijk
ten onder gaat. Tan tegen RTL Nieuws:
‘Ik was een samenwerking gestart met
de Nederlandse pakkenmaker Van Gils
om Humberto wat hoger in de markt te
zetten. Maar dat was geen goede deal,
want de pakken waren te duur.’
Anno 2021 geen kleding en geen
meubels meer, maar foto’s. Tan
fotografeert en verkoopt zijn werk
graag. ‘Laatst was ik in Rwanda voor
het toeristenbureau. Ik moest een serie
maken over gorilla’s en een over de
big 5. Maar ik zag drie andere mooie
onderwerpen. Die heb ik ook meteen
verkocht.’
De meest stabiele inkomstenstroom
wordt gevormd door zijn contract
met RTL. Bronnen vertellen dat
Tan € 1 miljoen per jaar krijgt.
Bruto. In zijn bv zien we een
eigen vermogen van € 500.000,en een gemiddelde winst van
een slordige € 700.000,- per
jaar. Tan investeert
in vastgoed. In het
Kadaster zien we vijf
objecten waarbij
hij betrokken is.
Humberto is goed
voor minimaal € 3,5
miljoen. Of niet,
meneer Tan? Op
vragen van onze
kant komen helaas
geen antwoorden.

villamedia

10
TON
ELIAS
3,5 miljoen
Is: Is Elias nog een journalist?
Hij was het wel. Elias zat
tevens namens de VVD lange
tijd in politiek Den Haag
Werkt momenteel als:
wijnimporteur
Had ooit: Twee PR-bedrijven
tegelijk, Elias Advies en
Elias Communicatie

I

n 1974 haalt Ton Maarten
Christofoor Elias (1955) zijn
VWO-diploma. Daarna studeert hij
politicologie in Amsterdam. Geen
school voor de journalistiek voor hem
dus. Dat geeft niks want tijdens zijn
werk als politiek verslaggever voor
het tv-programma Den Haag Vandaag
– vanaf 1982 – komt zijn studie hem
uitstekend van pas. In 1989 vertrekt
Elias naar het beter betalende RTL4.
Nog beter betaalt zijn baan als
directeur bij Aegon. Na Aegon start
hij niet één, maar twee PR-bedrijven:

‘‘

In het kadaster
zien we dat
Elias betrokken
is bij drie stukjes
vastgoed
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Kelder is
tijdens corona
rijker geworden,
gek genoeg

’’

9
JORT
KELDER
4 miljoen
(iets minder dan)

Is: ex-hoofredacteur Quote,
tv-presentator, programmamaker
Lekker: Heeft een schitterend
mooi strandhuis op Terschelling

Elias Advies en Elias
Communicatie. In 2006
wordt Elias zelf actief in,
hoe kan het ook anders,
politiek Den Haag.
Precies tien jaar later
stapt hij uit de Haagse
stolp en begint hij lekker
als wijnimporteur (Elias Wijnen).
Om met Ilja Gort te spreken: hartelijk
santé.
Wat heeft Elias? Nou, in elk geval
een schitterende en veelzijdige
carrière. En dat kan niemand hem
meer afnemen. En qua centjes? Ook
op dat gebied mag Elias niet klagen.
In het Handelsregister vinden wij
van Elias een leuke spaarpot. Er zit
€ 2,3 miljoen aan eigen vermogen
in. In het Kadaster zien we dat Elias
betrokken is bij drie stukjes vastgoed,
waaronder een schitterende woning
in Den Haag. Wij denken dat Elias
goed is voor € 3,5 miljoen.
Wat denk de heer Elias er zelf van? Op
verzoek om een reactie komt jammer
genoeg geen antwoord.

V

oormalig rechtenstudent Jort Kelder (1964) is bijna vanaf het begin
van zijn carrière een winnaar. Binnen
drie jaar na aanmonsteren bij de redactie van Quote, is hij hoofdredacteur van
‘de Privé van het zakenleven’ en zet het
blad definitief op de kaart. Na Quote ontwikkelt de ‘bretel’ onder de journalisten
zich tot een veelzijdige programmamaker en tv-persoonlijkheid. Misschien
komt het door Kelders achtergrond bij
Quote dat hij altijd oog heeft gehad voor
geld verdienen en daar ook heel open
over is. Zo maakt hij al geruime tijd publiekelijk bekend hoeveel belasting
hij betaalt. De bedragen bestaan
uit Inkomstenbelasting box 1,
2 en 3 plus de winstbelasting
met betrekking tot zijn vennootschappen. In 2017 snaait Kelder
een verzamelinkomen bij elkaar
net boven de € 500.000,-.
Daarover betaalt hij €
223.000,- belasting. Maar
het kan niet altijd feest
zijn. In 2020 betaalt Kelder ‘slechts’ € 99.773,aan de fiscus. De reden
laat zich eenvoudig

raden: corona – en dus minder financieel plezierige schnabbels. Gelukkig
maakt hij dat goed met een dik betaalde commercial voor Lotto.
Waar kunnen we het berekenen
van de spaarpot van Jort verder op
baseren? Kelder heeft een bv waarmee
hij zichzelf verhuurt als dagvoorzitter
en presentator en een bv waarin
een deal met (maat)pakkenketen
Suitsupply zit. Die bv’s zijn samen
goed voor een eigen vermogen van
dik een miljoen euro. Daarnaast bezit
Kelder wat vastgoed, waaronder een
gerieflijk zomerhuis aan het strand
van Terschelling, plus een wagenpark
en een sloep. En hiernaast geniet
Kelder uiteraard nog van een riant
tv-salaris. Wij denken dat Kelder goed
is voor minimaal € 3,5 miljoen. Wat
denkt Jort?
‘Ik denk dat jullie er niet heel ver
naast zitten. Maar: die fiscale
aanslagen zijn geflatteerd omdat er
de afgelopen jaren compensabele
verliezen uit een paar start-ups,
waaronder 925.nl, zijn afgetrokken.
Dat verklaart de knik naar beneden.
Corona halveerde mijn reguliere
inkomsten tot zo'n drie ton bruto,
maar bleek balans technisch
helemaal niet slecht omdat de
restaurateurs het zonder mij moesten
stellen en de business class tickets
ongeprint bleven. Daarnaast knalde
de aandelenportefeuille door het dak,
mede dankzij mijn tech aandelen.
Ben dus tijdens corona rijker
geworden, bizar genoeg. En nu
gaat het met optredens en JORT
Collection ook weer crescendo, en
kreeg ik van de Lotto ook
nog eens een winnend
lot overhandigd.’
Oké, we ronden naar
boven af. Hij heeft 4
miljoen euro. Van
harte gefeliciteerd,
Jort!
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8
DOMINIQUE
WEESIE
4 miljoen
Is: Journalist (niet afgestudeerd),
oprichter GeenStijl, oprichter en
voorzitter omroep PowNed
Verkocht: Zijn weblog GeenStijl
aan De Telegraaf
Verdient: € 148.000,- per jaar

N

a de Havo aan het Krimpenerwaard College in Krimpen aan
de IJssel, studeert Dominicus Jacobus
Weesie (1969) vanaf 1988 aan de
School voor Journalistiek in Utrecht.
Als stagiair werkt hij tussen 1991 en

1993 bij het Rotterdams Dagblad. Na
1991 wordt Weesie politiek verslaggever bij De Telegraaf (tot 2006). Zijn
studie blijft onvoltooid. In 2003 begint
hij samen met collega journalist
Romke Spierdijk weblog GeenStijl. In
2009 richt Weesie omroepvereniging
PowNed (Publieke Omroep Weldenkend Nederland En Dergelijke) op,
die vanaf 6 september 2010 zendtijd
krijgt.
Hoeveel geld heeft Weesie? Als
voorzitter van PowNed vulde en
vult hij aardig zijn zakken. In 2013
verdedigt hij zijn riante salaris van
€ 213.000 euro per jaar in de media.
‘Ik draai drie banen (presentator,
directeur, voorzitter – red.) tegelijk.
Ik werk elke dag van half negen tot
twaalf uur ’s avonds. Dat is heftig.’
Inmiddels is zijn salaris gezakt naar
een nog altijd prettige € 148.000,bruto per jaar.
Het fundament onder het vermogen
van Weesie is de som geld die hij casht
bij de verkoop van GeenStijl. In 2006
wordt 40 procent van de aandelen
van het weblog gesleten aan De
Telegraaf voor, volgens Het Parool, €
2,5 miljoen. In 2008 volgt de rest van
de aandelen voor, dixit Weesie, ‘een
goede prijs’.
We gaan rekenen. In de bv van
Weesie zit € 2,1 miljoen aan eigen
vermogen. De bv maakt ongeveer
€ 5 ton winst per jaar. Het Kadaster
geeft prijs dat Weesie een kleine
vastgoedportefeuille bezit bestaande
uit vier objecten. Zelf woont hij in
een huis met een marktwaarde van
ongeveer € 1,5 miljoen. Wij schatten
in dat Weesie goed is voor in elk
geval €4 miljoen. Dat had nog meer
kunnen zijn – als Weesie niet in 2014
gescheiden was. Wat vindt Weesie
van de schatting? Wij weten het niet,
Weesie reageerde niet op mails en
brieven.

villamedia

7
KEES
JANSMA
4,5 miljoen
Is: sportpresentator, producent,
journalist, schrijver, columnist en
voormalig perschef van
het Nederlands Elftal
Is ook: Twee keer gescheiden –
en dat is altijd slecht voor de
portemonnee. Noemt zich ondanks
zijn scheidingen ‘een familiemens’

D

e sympathieke voetbaljournalist Cornelis Johannes Jansma
(1947) start zijn succesvolle loopbaan
bij de katholieke krant De Tijd en de
KRO-radio. Hij werkt vervolgens vanaf
1976 jaren- en jarenlang bij Studio
Sport maar stapt in 1997 over naar de
betaalzender Canal+ , de voorloper
van sportzender Sport1.
Bij Sport1 wordt hij naast presentator
ook benoemd tot Chef Sport. Samen
met Will Moerer, die directeur is bij
Ziggo Sport, wordt Jansma dan tevens
actief als televisieproducent. Extra
leuk voor de bankrekening. Ook leuk
voor de bankrekening: drie boeken
van Jansma bereiken de Besteseller60
– hoewel alleen de Rutger Bregmans
van deze wereld miljonair worden met

‘‘

5,5 miljoen?
Was het
maar waar
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Mijn huis heeft
inderdaad geen
balkon, maar wel
een loggia

’’

6
JEROEN
PAUW
5,5 miljoen
Is: Televisiejournalist/-presentator,
meesterinterviewer
en televisieproducent
Geestig: Pauw werd geboren in,
hoe kan het ook anders, Hilversum
Opmerkelijk: Zijn appartement van
€ 950.000 heeft geen balkon

het tikken van een boek.
Afgelopen juli maakt Jansma bekend:
na een imposante journalistieke
carrière van ruim 55 jaar is het
mooi geweest. De voetbalkenner
zal niet langer voetbalprogramma’s
presenteren of in praatprogramma’s
aanschuiven om over sport te praten.
Dat is ook niet nodig, want Jansma
heeft in de Kees Jansma B.V. een
spaarpot van € 3 miljoen zitten. En
hij bezit wat vastgoed, waaronder
een schitterende villa die, als wij
goed kijken, vrij is van hypotheek.
Wij schatten dat de heer Jansma
goed is voor € 5,5 miljoen. Minstens,
want wij horen geluiden van tongen
die beweren dat Jansma rijker
is. Wat vindt de gepensioneerde
sportjournalist zelf? Desgevraagd
laat hij via What’s App weten: ‘€
5,5 miljoen? Dat is onzin. Was het
maar waar!’ Oké, goed, dan laten we
Jansma na rijp beraad zakken. € 4,5
miljoen. Netjes!

E

en van de eerste baantjes van
Hendrik Jan Jeroen Pauw (1960) is
radio maken bij de EO. Zijn doorbraak
bij de massa komt tot stand als hij
bij de nieuwe commerciële televisiezender RTL4 gaat werken, in 1989.
Samen met Loretta Schrijver presenteert hij daar het nieuws. In het goed
bekeken tv-programma Een kwestie
van Kiezen ontpopt hij zich tot een
vlijmscherp interviewer, waarop hij
het vervolg van zijn tv-carrière bouwt.
Zakelijk doet hij in 2000 iets heel
verstandigs: hij richt zijn eigen
productiemaatschappij TVBV op,
samen met zijn compagnon en goede
vriend Peter Adrichem. In 2018
wordt het grotendeels verkocht aan
Endemol Nederland Mediagroep.
Anno 2021 is Pauw vooral actief als
producent en als coach voor andere
tv-presentatoren en krijgt daar, zo
vertelt hij in het Algemeen
Dagblad, ‘een zekere
vergoeding’ voor. En Pauw
geldt nog steeds als een
van de beste interviewers
van Nederland. Wat

heeft Pauw overgehouden aan zijn
glanzende carrière? De persoonlijke
bv van Pauw heet, humor, Pief
Paf Pauw. Daarin zien wij een
vermogen van € 4 miljoen. Pauw
heeft bescheiden plukjes vastgoed in
Amsterdam, Curaçao en Malaga. Bij
de publieke omroep, waar hij sinds
2001 (weer) werkt, verdient hij per jaar
niet meer dan de balkenendenorm.
Van de cijfers van TVBV worden we,
we zijn eerlijk, niet veel wijzer. Er zit
€ 7 miljoen in, maar er zit ook voor €
7 miljoen aan kortlopende schulden
in. Pauw woont in een huis van
bijna een miljoen euro, tenminste,
daarvoor koopt hij het in 2020.
In 2018 vertelt Pauw in zijn eigen
interviewprogramma 5 jaar later: ‘Ik
heb genoeg geld. Ik hoef in principe
niet meer te werken voor mijn geld.
Geld is geen drijfveer.’ Wij denken
dat Pauw goed is voor minimaal € 5
miljoen. Wat denkt Pauw zelf?
‘Het bedrag dat wordt toegeschreven
aan de PPP Holding klopt niet. Het is
ongeveer een derde van € 4 miljoen
en zoals iedereen misschien weet
is dat niet een volledig besteedbaar
vermogen, want zodra het uit de
holding gehaald wordt zal er eerst
nog voor een aanzienlijk deel
belasting over geheven
worden. Mijn huis heeft
inderdaad geen balkon,
maar wel een loggia. Ik heb
een vissershuisje in Malaga,
maar dat is slechts voor de
helft van mij. Tot zo
ver, vriendelijke
groeten!’
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4

ANNEMARIE
VAN GAAL

RUUD
HENDRIKS

6 miljoen
Is: Tja, is de succesvolle
zakenvrouw Van Gaal een journalist?
Ze is in elk geval: ondernemer,
schrijver, columnist en
mediapersoonlijkheid
Wij vragen ons af: waar is haar
cash gebleven?

L

astig, lastig, lastig. Is Marion
Anne Maria van Gaal (1962) een
journalist? Zeg het maar. Van 2009 tot
2016 is ze columnist bij Het Finan
cieele Dagblad. Sinds 2016 is ze columnist van De Telegraaf. Dus in die
zin is ze journalist, toch? Maar bekend
is ze geworden als zakenvrouw. In de
media, dat gelukkig wel.
Samen met journalist annex
ondernemer Derk Sauer gaat ze in
1990 naar Moskou om voor VNU daar
het magazine Moscow Magazine
op te zetten. Dit project mislukt en
Van Gaal en Sauer verlaten VNU. Ze
blijven echter in Moskou, richten in
1992 de uitgeverij Independent Media
op en lanceren onder meer Russische
versies van de bladen Cosmopolitan
en Marie Claire. In 2003 verkoopt Van
Gaal haar laatste aandelenbelang in
de tent – maar sinds 2000 woont ze
alweer in Amsterdam waar ze sinds
1996 investeert in vastgoed.
Hoe rijk is Van Gaal? Welnu, ook dat is
een hele goede vraag.
Bekend is: ze heeft minimaal één
winkelpand in de luxe Amsterdamse
P.C. Hooftstraat gekocht en verkocht.
Ze heeft een huis in de nog veel luxere

Amsterdamse Apollolaan in 1996
gekocht voor, omgerekend, 
€ 400.000,- en in 2016 verkocht
voor ongeveer € 3,5 miljoen. In 2015
schat Quote de waarde van haar
vastgoedportefeuille op € 7 miljoen.
Maar. Hoe wij ook speuren in het
Kadaster, wij kunnen nog maar één
pand vinden dat op naam staat van
Van Gaal. Dat is haar woonhuis dat ze
in 2013 kocht voor € 2,7 miljoen. Dus
het vastgoedavontuur lijkt voorbij
– of Van Gaal moet een vastgoed bv
hebben, die wij niet weten te vinden.
In 2017 vertelt Van Gaal over
haar investeringen aan een
ondernemersplatform met de
verrassende naam De Ondernemer:
‘Ik heb elf investeringen lopen.
Een hotelketen in Costa Rica, een
beveiligingsbedrijf in Sjanghai,
een vakantiepark in Frankrijk,
verschillende technologiebedrijven.’
In 2014 ziet Quote in de A. van Gaal
B.V. een eigen vermogen staan van
€ 10,8 miljoen. Wij zien nu nog
een eigen vermogen van nog geen
€ 800.000. Wow. Waar is de cash
gebleven? Wij doen een beredeneerd
gokje en komen voorlopig uit op een
vermogen van rond de € 6 miljoen.
Klopt dat een beetje? Dat is onbekend.
Op mail komt geen reactie, een brief
komt retour met op de envelop de
mededeling: ‘is verhuisd!’

20 miljoen
Is: Radio- en televisiepresentator,
journalist, manager en ondernemer
Opmerkelijk: Liet bij de verkoop van
Endemol 70 miljoen gulden lopen
Lekker: Bezit een pluk(je) vastgoed
in Amsterdam, een huis op Ibiza
en een grote villa op Bonaire

N

a het behalen van zijn Havo-
diploma bezocht Ruud Hendriks
(1959) de School voor Journalistiek in
Utrecht. Dat leverde hem geen diploma op, maar wel een baan bij Studio
Sport. In 1980 werd Hendriks door
Rob Out aangenomen als verslaggever
bij Veronica. Een vliegende start van
een mooie journalistieke carrière,
maar Hendriks vult uiteindelijk zijn
zakken met ondernemen. Hij staat
eind jaren 80 aan de basis van RTL in
Nederland. Daarmee is hij een van de
grondleggers van commerciële radio
en televisie in ons land. Dus voor wie
een hekel heeft aan al die onbenullige tv-commercials: het is (mede) de
schuld van Hendriks.
In 1993 wordt hij lid van de Raad van
Bestuur van Endemol. Met Sport7
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‘‘

Bij een
ondernemer
liggen je kloten
op het blok

slaan Endemol en Hendriks, die er
CEO is, de plank vreselijk mis. Het is
de eerste zeperd in het zakelijke leven
van de voormalige havist.
Geeft niet, want Hendriks casht 70
miljoen gulden bij de verkoop van
Endemol aan Telefonica. Voor nog
een keer 70 miljoen haalt-ie zijn neus
op, want dan moet hij nog een paar
jaar aanblijven en daar heeft hij geen
zin in. In de jaren na Endemol is hij
onder meer aandeelhouder van Radio
Nationaal en SLAM!FM.
Anno 2021 is Hendriks co-founder van
Startupbootcamp, een accelerator
die startende ondernemingen
intensief begeleidt op weg naar het
grote geld, in ruil voor 8 procent van
de aandelen. Het grote geld heeft
Hendriks zelf al verdiend, al ging
dat niet altijd zonder slag of stoot.
Dat vertelt hij in 2014 aan tijdschrift
Sprout: ‘Bij een ondernemer liggen
je kloten op het blok. Ik heb diverse
bedrijven gehad waar het slecht mee
ging en heb wakker gelegen van hoe
ik de salarissen aan het eind van de
maand moest betalen. Dat ik geld uit
mijn privévermogen moest halen om
de boel staande te houden. Ik heb
met een aantal bedrijven serieus geld
verloren en dat heeft me emotioneel
een rijker mens gemaakt, maar ik had
het graag willen missen.’
Hoe rijk is hij? Quote komt in 2016
tot € 20 miljoen. Dan heeft Hendriks
inderdaad serieus geld verloren. Maar
hij is ook nogal duur gescheiden
en staat bekend als gulle gever
aan goede doelen. Wij houden de
schatting van Quote aan leggen deze
voor aan Hendriks. Hij reageert niet.

3
HENK VAN DER
MEIJDEN
35 miljoen
Is: Godfather van de
Nederlandse showbizzjournalistiek
Is ook: Gepensioneerd
theater- en circusproducent
Opmerkelijk: Tussen 1974 en
1980 baatte Van der Meijden de
horecagelegenheid Club Privé uit.
En samen met Joop van den Ende
en Benoit Wesley, een Limburgse
vastgoedinvesteerder, was
hij begin jaren 90 eigenaar van het
Scheveningse Circustheater.

H

enk van der Meijden (1937)
monstert op 1 april 1958 aan bij
De Telegraaf, als politieverslaggever
op de Haagse redactie. In 1959 wordt
hij door hoofdredacteur Co Stokvis
overgeplaatst naar de centrale redactie in Amsterdam, waar hij een eigen
showbizzpagina krijgt. Eind jaren 60
geeft hij – geïnspireerd door Freddy
Heineken – deze de naam Privé. In
1977 start hij met het weekblad Privé.
De rest is geschiedenis. Van der
Meijden vertelt zelf over de introductie
van de roddelpers in de Volkskrant:
‘Het is goed dat sterren niet alleen
maar hun verhaal vertellen als het
geweldig goed gaat. Toon Hermans
was een van de eerste artiesten die dat
inzag. Hij zei: “De mensen moeten mij
ook als mens kennen. Daardoor gaan
ze meer van je houden.” Dus vertelde
hij ook over zijn inzinkingen, over zijn
psychiater, al die toestanden.’

Behalve showbizzjournalist is Van
der Meijden theaterproducent. In 1967
richt hij Theaterbureau Concerto op,
later veranderde de naam naar het
huidige Stardust. In 1991 staat Van
der Meijden als eerste Nederlandse
producent met een musical op
Londens West End. Sinds kort staat
zijn dochter Elisa (1990) aan het roer
van het succesvolle Stardust.
Quote schatte in 1998 het vermogen
van Van der Meijden op 35 miljoen
gulden. Wij kijken naar het eigen
vermogen dat in drie bv’s zit, we
tellen een deel van de waarde van zijn
kapitale villa in Den Haag erbij op en
gokken nog wat kunst en antiek mee.
Dan kun je van de guldens euro’s
maken: € 35 miljoen heeft mister
Privé. Wat vindt Van der Meijden zelf?
‘De geest gaat nooit met pensioen!
Ik prijs me daarom gelukkig dat
ik nog actief kan bijdragen aan
mijn bedrijf, waarin uiteraard mijn
dochter ook een belangrijk deel van
uitmaakt. Zij vormt samen met Jelle
de Jong de nieuwe Stardust-generatie.
Al meer dan 50 jaar brengt Stardust
gerenommeerde circus-, theater-,
ballet-, & musical voorstellingen
in binnen- en buitenland. Het hele
programma kunnen de lezers op
stardustcircus.com bekijken. Voor wat
betreft uw schatting: “Willie wortel”
er gerust op los, ik wens u succes!’
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Ik ben inderdaad
journalist, maar
heb mijn geld toch
vooral verdiend
als uitgever

DERK
SAUER
60 miljoen
Is: Journalist, ondernemer,
oud eigenaar NRC (9 procent),
columnist
Lekker: Bezit het lommerrijke
landgoed Duinvliet nabij Domburg
en yogacamping Yogabee
Jammer: ‘Ik had miljardair
kunnen zijn’

V

oor een linkse jongen – in zijn
eigen woorden ‘een extreemlinkse activist’ – is Derk Sauer (1952)
bijzonder rijk geworden. Wie had dat
ooit kunnen denken? De extreem linkse activist staat in zijn hele jonge jaren
zelfs enige tijd aan de gestaag lopende
band bij de Amsterdamse kauwgomballenfabriek Maple Leaf.
De journalistieke carrière van Sauer
begint, op enige andere tikklussen na,
bij tijdschrift Nieuwe Revu (‘nieuws
dat je pakt’), dat toen nog werd
gelezen. Nieuwe Revu is links, maar
Sauer was linkser: hij schrijft ook voor
De Tribune, het ledenblad van de SP,
de politieke partij waar hij tevens op
andere manieren actief in is.
Misschien is het daarom niet
opmerkelijk dat hij in 1989 naar
Rusland vertrekt om daar de eerste
Russische glossy – dat is dan wel
weer opmerkelijk – te starten,
Moscow Magazine. Het blad is
geënt op New York Magazine. Zijn
mediabedrijf Independent Media
bouwt hij in Rusland - wij vinden het

knap - uit tot een megasucces; in 2005
worden de aandelen verkocht aan
tijdschriftenboer Sanoma voor
€ 142 miljoen. Maar het bedrag is niet
voor Sauer alleen. Ook zakenman
Boudewijn Poelmann, partners van
Poelmann, een Russische partner en
anderen cashen.
Anno 2021 is Sauer uitgever van The
Moscow Times en columnist bij Het
Parool. Hoeveel geld is er nog over van
zijn jackpot? Het laat zich bijzonder
lastig schatten. De laatste keer dat
de linkse multimiljonair in de Quote
500 genoteerd staat was in 2014. De
vermogensschatting bedraagt dan
€ 70 miljoen.
Maar Sauer had miljardair kunnen
zijn. Hij vertelt in 2017: ‘Ik kon
investeren in Mail.ru en had miljardair
kunnen zijn.’ Au. Wij gokken dat Sauer
goed is voor minimaal € 60 miljoen.
En we moeten gokken, want Sauer laat
zich niet in de boeken kijken, als wij
tenminste correct hebben gekeken in
het Nederlandse Handelsregister. Wat
denkt Sauer van de schatting?

Tegen De Ondernemer zegt hij over
zijn geld: ‘De grootste verandering
is uiteraard dat de zorgen of je je iets
kunt veroorloven voorbij zijn. Maar
het geld staat gewoon bij een bank. Ja,
we wonen riant. Verder proberen we
het zo min mogelijk aan te raken en
straks door te geven aan een volgende
generatie. Neem dit landgoed. Dat
hebben we ongelooflijk opgeknapt
in de hoop dat onze kinderen en
kleinkinderen hier zullen blijven
komen. Ook als wij er straks niet meer
zijn.’
En tegen Villamedia vertelt Sauer
desgevraagd: ‘Ik doe nooit uitspraken
over mijn vermogen - dus nu ook niet.
Ik ben wel nieuwsgierig trouwens wie
zich voor zo’n lijst kwalificeert? Ik ben
inderdaad journalist, maar heb mijn
geld toch vooral verdiend als uitgever.
Neem toch aan dat als je het bij puur
journalisten houdt dat lijstje niet erg
lang zal zijn…’
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PIETER
STORMS
200 miljoen
(een deel van)

Is: Journalist, radio- en
televisiepresentator,
tv-persoonlijkheid en ondernemer
Was betrokken bij:
de Krant op Zondag
Ai: Ging zakelijk een keertje failliet
Woont: In het zonovergoten
Monaco. En wij maar zwoegen
op kopij in de natte polder!

W

ie is de rijkste journalist van
Nederland? Als je die vraag
stelt, kom je volgens ons, misschien,
in principe uit bij journalist Pieter
Storms (1954). Wellicht mede omdat
Storms zelf fantastisch heeft verdiend,
maar vooral ook omdat hij zo fantastisch is getrouwd.
Pieter Storms huwt op donderdag 28
augustus 2008 zijn grote liefde Nina
Storms. Ondernemer Nina Storms
is beter bekend als Nina Brink.
Brink wordt tijdens de internethype
puissant rijk met het mede door haar
opgerichte internetbedrijf World
Online. Quote schat het vermogen van
de succesvolle en slimme zakenvrouw
vorig jaar op 200 miljoen euro.
Nu gokken wij erop dat de
twee geliefden niet in volledige
gemeenschap van alle goederen zijn
getrouwd. Maar dan nog. Is er een
Nederlandse journalist die een luxer
leven leidt dan Storms? Wij denken
van niet.
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Officieel woont het echtpaar in
Monaco. Brink en Storms vliegen per
private jet de wereld rond – en gelijk
hebben ze. Het verliefde stel bezit
een schitterende Falcon 900C met de
naam PH STB op de romp, waarbij
STB zou kunnen staan voor de namen
Storms en Brink. Ongetwijfeld dobbert
er ergens een plezierig, eindeloos
groot jacht. En gedineerd wordt er niet
bij Van der Valk. Denken wij.
Storms leidt een waar jetset-leven.
Niet slecht voor een jongen uit
Beverwijk die op zijn 17e begint

Is er een Nederlandse
journalist die een
luxer leven leidt dan
Pieter Storms?

’’

Foto's:
25_Evert Santegoeds/William Rutten/Talpa
24_ Joris Luyendijk/Frans van Zijst/ANP
23_Twan Huys/Roy Borghouts/KRONCRV
22_Fons van Westerloo/Anneke Janssen/ANP
21_Rutger Bregman/Mats van Soolingen/ANP
20_Tom Egbers/Frans van Zijst/ANP
19_ Antoinette Hertsenberg/Ruud Baan
18_Eva Jinek/William Rutten/RTL
17_ Johan Derksen/William Rutten/Talpa
16_Mart Smeets/Robin Utrecht/ANP
15_Matthijs van Nieuwkerk/Levin den Boer/ANP
14_ Jack van Gelder/Talpa
13_Wilfred Genee/Talpa
12_Geert Mak/Edwin Janssen/ANP
11_Humberto Tan/William Rutten/RTL
10_Ton Elias/Mischa Schoemaker/ANP
9_ Jort Kelder/Ruud Baan/AVROTROS
8_Dominique Weesie/Edwin Janssen/ANP
7_Kees Jansma/Mischa Schoemaker/ANP
6_ Jeroen Pauw/Annemieke van der Togt/BNNVARA
5_ Annemarie van Gaal/William Rutten/Talpa
4_Henk van der Meijden/Patrick Harderwijk/ANP
3_Ruud Hendriks/Phil Nijhuis/ANP
2_Derk Sauer/Erik Smits
1_Pieter Storms/Leo Vogelzang/ANP

met een baantje bij Dagblad
Kennemerland. Als journalist maakt
Storms later naam bij Nieuwe Revu.
Bekend wordt hij bij het grote publiek
met zijn tv-programma Breekijzer.
Naast zijn journalistieke loopbaan
heeft Storms ook zakelijk het een en
ander geprobeerd. Dat loopt niet altijd
even goed af, want in 2019 glijdt er
een besloten vennootschap van hem
onderuit. Het gaat om Tempestaete
Beheer, een vastgoed bv. Volgens
de curator werd er faillissement
aangevraagd omdat er een lening van
€ 301.005 niet zou zijn terugbetaald.
Hoeveel geld heeft Storms? Moeilijke
vraag. We gaan ervanuit dat Storms
ergens goed betaald op een loonlijst
staat van een zakelijke entiteit. Als
Storms het goed heeft geregeld, staat
er ergens ter wereld wat vastgoed
op zijn naam. Niet in Nederland,
dat hebben we gecheckt. Het kan
desondanks wel zijn dat Storms
vastgoed in Nederland heeft, dan zit
het in een bij ons onbekende of in
elk geval niet door ons gevonden bv.
Volgens het Algemeen Dagblad bezit
Storms samen met zijn vrouw een
schitterend huis in Cannes.
Hoe dan ook, we schrijven Storms
een deel van € 200 miljoen toe die het
echtpaar naar schatting bezit.
Hoe denkt hij daar zelf over? Hij mailt
kort doch krachtig terug: ‘Sprookjes!

Zo, dit was ‘m dan, de
Villamedia 25. Klopt het
een beetje, qua bedragen?
Veertien journalisten hebben
inhoudelijk gereageerd. Eentje
wilde qua vermogensschatting
ietsje omhoog, die hebben we
gematst. Eentje wilde nu juist
weer ietsje lager op de ranglijst,
dat hebben we toegestaan
want we zijn de Quote 500 niet.
Aan de andere kant, de Quote
500 was – tenminste, toen ik
er nog aan mee rekende – ook
een kwestie van wheelen en
dealen. Op zich is dat geen
ramp, want wat is iemand nou
precies waard? Zeg het maar.
Banksaldi kun je, natuurlijk
en gelukkig maar, niet zien.
Vastgoed? Je kunt alleen zien
wat iemand ooit betaald heeft
voor een stapel stenen en
hoe hoog de maximaal op te
nemen hypotheek is, niet wat
er is afgelost. En één journalist
fluisterde ons in: ‘Ik heb een
mooie collectie horloges, maar
dat weten jullie niet.’ Klopt. We
weten simpelweg heel veel niet.
Toch kunnen we conclusies
trekken op basis van dit
gezelschap bestaande uit 25
dames en heren. Kun jij rijk
worden als journalist? Ja – maar
veelal niet in de journalistiek
alléén. Op televisie komen
helpt (enorm), als je een man
bent helpt dat ook, als je een
grote BN’er wordt, helpt dat
eveneens. Een gigantische
bestseller tikken is ook een
manier. Maar het allerbeste
blijkt te zijn, zoals altijd: rijk
trouwen.
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Ze bestonden altijd al, maar door de sterke
groei van social media hebben complotdenkers
tegenwoordig een veel groter platform. Sinds
de COVID-19 pandemie lijken we er helemaal
niet meer omheen te kunnen. Hoe ga je om met
complottheorieën en -denkers als bronnen?
En wat kun je doen om het vak en jezelf als
individuele journalist te beschermen?
tekst Sara Madou beeld Berend Vonk

Omgaan met
complotdenkers
Hij zit tegenwoordig vast in een Noord-Ierse

cel, maar daarvoor wist Micha Kat in vele media door te
dringen met zijn complottheorieën. In het kort: de doodgewone Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven zou de
locatie zijn voor grootschalig satanisch kindermisbruik
onder prominenten. Kat en zijn volgers legden bloemen
op de graven van overleden kinderen en lieten zich zelfs
door de ouders van deze kinderen niet weerhouden van
hun theorie. Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma deed
er veelvuldig verslag van: ‘Ik wist al een paar weken
van die bloemenleggingen, en twijfelde of ik er wat
mee moest doen. De doorslaggevende factor kwam toen
ambtenaren en nabestaanden werden lastiggevallen. Als
het op die manier impact heeft op het echte leven, kun
je er niet meer omheen. Er ligt wat mij betreft geen taak
voor de journalistiek wanneer er in de krochten van het
internet een theorietje opduikt, maar dat is anders als
het effect verder door de samenleving sijpelt. In het geval
van Bodegraven was het een marginale groep. Je zou
kunnen denken: waarom geef je dat zuurstof door erover
te schrijven. Maar RIVM-baas Jaap van Dissel werd beschuldigd en moest beveiligd worden, en Kat werd voor
zijn acties vervolgd. Dan gaat het wel even wat verder
dan een obscure groep op social media.’
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Voedingsbodem

‘De mensen die de jerrycan
daadwerkelijk meenemen zijn
lastig te spreken’

H

essel von Piekartz,

op gestort. Ik had eerder

verslaggever bij de

wel eens onderzoek

villamedia

Coronavaccins met microchips erin, waardoor Bill Gates
de mensheid kan volgen. 5G-masten die ons allemaal tot
hersendode zombies maken als ze worden ‘geactiveerd’.
Het zijn recente complottheorieën, maar het onderwerp
an sich is van alle tijden. 11 september was een inside job,
JFK is vermoord door de CIA en de maanlanding was nep.
Zelfs in de Middeleeuwen fluisterde men al afwijkende
verhalen door, zoals dat de pestepidemie zou zijn veroorzaakt door de Joodse bevolking. Bouma: ‘Door social
media wordt alles sneller en breder verspreid. Je ziet het
veel in onzekere tijden. Mensen zoeken houvast om zaken te verklaren. Toeval vinden we als mensheid moeilijk
te bevatten. Het ontstaan van een virus dat zoveel impact
heeft op ons leven is hartstikke banaal, het is verleidelijk
om daar een groter verhaal achter te zoeken.’
Lucas van Houtert, hoofdredacteur van het Brabants
Dagblad, maakte de impact van een kleine groep met een
afwijkende mening twintig jaar geleden als journalist
voor het eerst bewust mee, bij de moord op Pim Fortuyn.
‘Je zag toen dat een deel van de bevolking van de grote
meerderheid vervreemdde. Dat werd door de media
niet zo slim aangepakt. We schrokken ervoor terug om
ons met zaken zoals migratieproblematiek te bemoeien,
waardoor de Fortuyn-aanhangers zich niet vertegenwoordigd voelden. De ideale voedingsbodem voor complottheorieën en verharding in de maatschappij.’
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Het zorgt voor worstelingen bij menig journalist. We
willen laten zien wat er speelt in de samenleving, maar
geen onjuiste informatie verstrekken. Compleet negeren
van complottheoristen kan bovendien averechts werken,
omdat ze zich niet gehoord voelen en hun verhalen juist
sterker aan gaan zetten. ‘Ik vind dat we als journalisten
niet alleen de taak hebben om nieuws te brengen, maar
ook om non-nieuws te ontkrachten als het viraal gaat’,
zegt Bouma. ‘Natuurlijk moet je niet iedere hoax een
platform bieden. Maar ik geloof ook absoluut niet in het
doodzwijgen van complottheorieën.’
De oplossing volgens Bouma en veel andere collega’s
(zie ook de kaders) is om, bij het bespreken van complottheorieën, altijd te melden dat het niet klopt wat de
persoon in kwestie zegt en het liefst ook waaróm niet.
Dus de feitelijke onjuistheden uitlichten in een kader bij
een krantenartikel of in de voiceover na een voxpop of
tv-interview. Bouma: ‘Als je iemand laat roepen “Ik neem
geen vaccin want daar zit een chip in”, vind ik dat je óók
moet zeggen dat dit niet waar is. Ik ben alleen geen voorstander van factchecken als het om hele bizarre theo
rieën gaat, waarvan iedereen wel begrijpt dat het onzin
is. Ik hoop in ieder geval niet dat ik hoef te vertellen dat
er in werkelijkheid geen tunnels onder Den Haag lopen,
waar kinderen worden vastgehouden die door politici
zijn misbruikt.’
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TIPS OMGAAN MET
COMPLOTDENKERS

Trollen

In Brabants Dagblad schreef Van Houtert onlangs een
column waarin hij ervoor pleitte andersdenkenden aan
het woord te laten zonder ze meteen te bestempelen als
naïeve complotdenkers. ‘Het leverde berichten op van
beide kanten. Mensen die bang waren voor het vaccin
waren blij dat iemand dat benoemde zonder ze meteen af
te branden. Maar anderen vonden het belachelijk dat we
überhaupt een kritische blik durfden te werpen op het
vaccinatiebeleid. Mensen laten zich nogal snel meeslepen online. Daarom hebben we een paar jaar geleden de
reacties op onze site direct onder artikelen al uitgezet.’
Nog lastiger blijkt het te worden als je niet af en toe bezig
bent met dit onderwerp, maar gespecialiseerd bent in
(het debunken van) complotdenkers. Bouma kreeg vanwege zijn aanhoudende verslaggeving voor Nieuwsuur
de nodige drek over zich uitgestort op Twitter. ‘Bij de
Bodegraven-zaak werd ik bijvoorbeeld standaard neerge-
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•

Probeer je verhaal breder te zien dan de extremiteiten
die eruit springen en kijk ook naar de meningen en
behoeften van het brede midden.

•

Heb je te maken met vervelende reacties op Twitter?
Zet dan het kwaliteitsfilter aan, dat tweets van
onbetrouwbare accounts en andere narigheid er
automatisch uitfiltert. Je kunt de berichten nog
steeds zien als je wil, maar wordt er niet steeds mee
geconfronteerd.

•

Laat complottheoristen waar relevant voor je verhaal
aan het woord, maar zorg wel dat je de feiten achter
hun verhaal benoemt.

•

Geef niet aan iedere theorie die online rondwaart
aandacht. Doe er pas wat mee als het onderwerp
viraal gaat en/of impact heeft op de samenleving.

zet als “assistent van de sado pedo elite”. Internettrollen
nemen me regelmatig op de korrel. Ik ben inmiddels
behoorlijk gehard en ga regelmatig de dialoog aan. Laatst
zat ik op vakantie in de zon nog boze reacties te beantwoorden, van mensen die Ivermectine onterecht zien als
een coronamedicijn. Toen dacht ik wel: misschien moet
ik het laten bij journalistieke publicaties en niet steeds
reageren op iedere hoax op Twitter. Maar het is héél verleidelijk om iets recht te zetten als je weet hoe het zit.’
Polarisatie

Bij Brabants Dagblad ziet Van Houtert het als een taak
van journalisten om actie te ondernemen op de polarisatie die door deze tegenstellingen in de maatschappij is
ontstaan. Van Houtert: ‘We dragen daar zelf momenteel
te vaak aan bij, ook al is dat onbewust, en verzaken
daarmee onze informatieplicht. Journalistiek richt zich
te vaak op wat eruit springt. We hebben eerder oog voor
extreme meningen en groepen die het hardst schreeuwen, waardoor ze een veel groter deel van de samenleving lijken uit te maken dan het geval is. Middengroepen
moeten zich ook kunnen herkennen in het nieuws.’
Al is het nog niet zo gemakkelijk, om de aloude journalistieke mores overhoop te gooien. ‘Focussen op extremen
maakt je verhaal vaak spannender’, aldus Van Houtert.
‘Tegelijkertijd beweeg je daarmee weg van de leefwereld
van het grootste deel van je publiek. Herkenning en
nuance zijn minder sexy, toch is evenwichtige verslaggeving nu belangrijker dan ooit. Ik broed er nog op hoe we
dit bij de krant het beste kunnen aanpakken. Waarom
focussen we in dit vak zo graag op problemen en kijken
we minder naar oplossingen? Hier ligt volgens mij ook een
taak voor opleidingen en redacties die jong talent begeleiden, om daar samen het gesprek over aan te gaan.’

het vak

beeld Gerard Wessel
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Henk Blanken legt in 101 tips uit
hoe je verleidelijker en dwingender
schrijft. Deze keer: wat we kunnen
leren van onze Amerikaanse collega’s.

villamedia

50. Journalistiek draait om het achterhalen van de waarheid. Blijf tijdens
het onderzoek herhalen dat de
waarheid heilig is. Het is een mantra die je beschermt tegen de verleidingen van fictie, zeker wanneer
je iets wil leren van fictie-schrijvers
over het componeren van een verhaal of de ziel van een dialoog.
51. Een dialoog is ongeschikt om de
waarheid te laten zien. Gebruik een
dialoog vooral niet voor achtergrondinformatie. De omweg, de
metafoor en de leugen zijn altijd
beter, zegt scenarioschrijver Ger
Beukenkamp in ‘De verborgen
schrijver’. Het wezen van de dialoog is overdrijving, detail, understatement, pars pro toto en grap.
52. Informatie is saai, klagen scenarioschrijvers als Rogier Proper (‘Kill
your darlings’) en Robert McKee
(‘Story’) – maar zij bedrijven dan

UITSTELLEN, HERHA
STEL DAT WE HET NIEUWS VAN gisteren

konden brengen in de ‘kwaliteitskrant’ van dertig jaar
geleden, zouden lezers daar dan nog naar talen?
Ik denk het niet.
Het weg wapperende broadsheet-formaat, het dedain
voor human interest, de geijkte en tot op de draad versle
ten opinies – het waren, zonder dat we er erg in hadden,
de nadagen van de krant.
De eeuw van de massa liep op zijn laatste benen, net
als het massamedium dat de krant was geweest, het
dagblad dat grotelijks lak kon hebben aan zijn lezers die
immers ‘lid’ waren. Die praatten niet mee. Dus was het
niet nodig naar ze te luisteren.
Na tien of vijftien benarde jaren waarin dagbladen hun
lot struisvogelend ontkenden, kiezen ze nu voor een post
moderne aanpak. Peter Vandermeersch, voorheen NRC,
nu belangrijk bij uitgever Mediahuis, ziet de papieren
krant al verdwijnen, te beginnen, vermoed ik, op dinsdag.
Die krant wordt op maandag notoir ongeïnspireerd volge
schreven door – deeltijdbanen, lange weekenden – een

101 tips
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ook geen journalistiek. Toch is ook
in een journalistieke reconstructie
niets zo vervelend als een personage dat zegt wat hij bedoelt.
Dialoog is daarom, stelt Proper,
‘liegen of zwijgen, om het heel
boud te zeggen’.
53. Sub-tekst is wat iemand niet
zegt, maar wel bedoelt. Zoals een
politicus met meel in de mond
kan beweren dat hij ‘vooralsnog
achter de minister staat’, terwijl
ze de bewindsman spuugzat is.
Scenarioschrijvers zijn zich voortdurend bewust van de kansen die
sub-tekst biedt, maar gebruiken
dialogen in combinatie met beeld,
decor, geluiden.
54. Voor narratieve journalisten voelt
een dialoog die onder spanning
staat omdat de lezer beseft dat de
waarheid geweld wordt aangedaan, als het binnenhalen van een

scoop. Een geslaagde dialoog
is zelfs in het meest onthullende
verhaal sterker dan die onthulling.
55. Een sterke dialoog gaat altijd ook
over die dialoog, stelt Proper. Die
dialoog bevat dus metacommunicatie. Een zin als ‘Je bent mooi
als je kwaad bent’ is een klassiek
voorbeeld.
56. Kondig gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de spanningsboog
tijdig aan: als je protagonist de
oorsprong van een nieuw griepvirus kan traceren naar een markt
in China omdat hij Mandarijn blijkt
te spreken, moet je zijn Chinese
grootmoeder of zijn studie sinologie al vroeg in het verhaal verwerken, liefst terloops en subtiel. Door
zo te ‘forshadowen’ bereid je de
lezers voor op de ontknoping, die
dan niet ongeloofwaardig wordt.
57. Zoek tijdens je research altijd en
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bij al je gesprekspartners naar het
motief: waaróm doen ze wat ze
doen. Die drijfveer wordt vaak ten
onrechte over het hoofd gezien
bij klassiek feitenonderzoek en is
onmisbaar in een narratief verhaal.
58. Uit een bijzin groeit soms een
zijspoor, een sub-anekdote die
illustreert hoe een bij-personage
‘het allemaal beleefde’. Denk aan
‘Beer’, een 40-jarige hooligan
die naar het Facebook-‘feestje’ in
Haren gaat, onderweg een krat pils
koopt, volslagen lam wordt aangehouden tijdens de rellen, en met
een hoofdwond wakker wordt in
een cel. Zo’n sub-anekdote rond je
het beste meteen af. Een flash-forward is dikwijls beter dan krampachtig de chronologie te volgen
en telkens terug te moeten keren
naar Beer – dat haalt de vaart uit je
verhaal.

ALEN, SUGGEREREN
mager bezette redactie, en even slecht gelezen.
Nu generen kranten zich niet meer voor verhalen die je
vroeger beschaamd bij de kapper las. Ze kiezen vaker
voor een tegendraadse invalshoek, ook als die de laatste
politiek correcte lezers op de kast jaagt: zoals de Volkskrant bijvoorbeeld schreef dat niet overbevolking maar
krimp het grootste probleem is.
In bijna niets lijken kranten op wat ze waren, en dat is
maar goed ook. Leve de tablet. Kome de krant op maat.
Want het nieuws is wat de lezer er zelf van maakt.
Die draai is niet zonder risico. ‘Het (postmoderne) inzicht
dat de waarheid een constructie is’, schrijft Hans Boutellier in zijn boek ‘Het nieuwe westen’, ‘raakte in de sociale
media geperverteerd. Waarheid wordt een mening – en
dan kan alles waar zijn, of een complot.’
Waar blijf je dan met je sacred facts en je opinion is
free? Wat zou je nog jagen op politieke leugens als de
machtigste man op aarde je categorisch van fake news
beschuldigt, een in zotte complotten verdwaalde zeloot
als Thierry Baudet (‘Mijn meningen zijn feiten’) het

wantrouwen jegens de pers nog wat opstookt, en lezers
je beschimpen en belagen?
Toen ik tien jaar geleden tot de conclusie kwam dat ik
dagbladen niet tot ‘de nieuwe media’ had kunnen bekeren, koos ik verongelijkt – ‘Dan moeten jullie het zelf
maar weten’ – voor de radicaal andere route.
Bij toeval stuitte ik op new journalism. Ik viel als een
blok voor de charme van storytelling, als een radeloos
verliefde puber voor zijn lerares Engels. Gretig las ik Ted
Conover (die voor ‘Newjack’ undercover ging in de gevangenis SingSing), Michael Lewis (‘Liar’s Poker’, ‘The
Big Short’ en nog griezelig veel meer), en Rebecca Skloot
(lees: ‘When pets attack’).
Amerikanen leren al vroeg dat verhalen vertellen een
kwestie is van uitstellen, herhalen, suggereren en
weglaten. Wij vinden dat lastig. Vertellen is alles wat je
dacht dat journalistiek niet is: een illusie gebouwd op
manipulatie. Maar zoals een romanschrijver soms ‘de
waarheid liegt’, liegt een verhalend journalist een ‘hogere waarheid’ – en daar is geen woord van gelogen.

Seksisme tiert nog altijd welig in de media, betoogt sociaal
ondernemer en schrijver Sophie van Gool. En daardoor blijft
de ongelijkheid tussen man en vrouw in stand. ‘Er wonen 7
miljoen vrouwen in Nederland. Gewoon harder je best doen.’
tekst Raymond Krul beeld Duco de Vries

‘TE WEINIG VROUWEN DIE IN
TALKSHOWS WILLEN? ONZIN!’
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goede podcast waaruit eens te meer
blijkt hoe dominant media kunnen
zijn. Voor de thema’s waarmee
ik me bezighoud, geldt dat net zo
goed.’
Parttime paradijs

S

ophie van Gool (29) is
een vrouw met een missie. Ze wil
de ongelijkheid tussen vrouwen en
mannen de wereld uit hebben en
– als concreet uitvloeisel daarvan –
de nog altijd bestaande salariskloof
tussen de seksen elimineren. Dit
jaar publiceerde ze ‘Waarom vrouwen minder verdienen – en wat we
eraan kunnen doen’, een met veel
vaart geschreven boek waarin ze
een duizelingwekkende hoeveelheid cijfers opvoert die gezamenlijk
tot de treurig stemmende conclusie
leiden dat vrouwen in Nederland
nog altijd een achtergestelde positie
hebben.
Media spelen een niet te onderschatten rol in de beeldvorming van
bepaalde onderwerpen, vindt Van
Gool. ‘Ik luisterde laatst naar De Deventer Mediazaak, een ongelooflijk

‘‘

Met mijn
boek en
columns
ben ik een
stem in
het debat
geworden

Neem deeltijdwerk, een van de
onderwerpen die Van Gool in haar
boek uitgebreid bespreekt. ‘In artikelen in de krant en talkshows op tv
komen dan al heel snel termen als
‘balanstrutjes’ en ‘deeltijdprinsesjes’ voorbij. Waarmee de toon dus
meteen is gezet. Wat ik daar onder
andere problematisch aan vind, is
dat je op sociale media ziet dat veel
mensen die termen gaan overnemen. Voordat je het weet wordt
het hele debat erdoor bepaald.
Natuurlijk klinken die woorden
lekker, maar ze maken het debat
simplistisch. Ik vraag me dan echt
af waarom mensen ze maar blijven
herhalen. Columnisten worden niet
gehinderd door enige feitenkennis
en houden daardoor bepaalde
frames in stand.’
De werkelijkheid van het deeltijdwerk is zoveel complexer dan het
terugbrengen tot het frame van de
luie, verwende vrouw die liever
naar yoga dan naar het werk gaat,
betoogt Van Gool. ‘Het heersende
beeld in de media strookt niet met
de cijfers. Het grootste deel van de
vrouwen dat financieel afhankelijk is, bestaat uit alleenstaande
moeders of laag opgeleide vrouwen
die een slecht betaalde deeltijdbaan
hebben. Als je het onderwerp als
journalist vanuit die invalshoek
benadert, ontstaat een heel ander
beeld van de problematiek.’
Journalist Liesbeth Staats maakte
voor de KRO-NCRV de docuserie
‘Waarom werken vrouwen niet?’
waarin ze een volgens de website
van het tv-programma ‘oer-Hollands fenomeen onderzoekt: het
parttime paradijs’. Van Gool hield
het slechts één aflevering vol,
vertelt ze met nauwelijks verholen
ergernis. ‘Alleen al die titel, het is
allemaal erg rolbevestigend. En het

wordt zo bij de vrouw neergelegd,
de makers individualiseren het probleem en de vrouw is de zondebok.
Terwijl de man ook iets kan doen,
of de overheid, bijvoorbeeld door
kinderopvang gratis te maken.’
Hardnekkig seksisme

In een onderzoek dat De Groene
Amsterdammer eerder dit jaar
uitvoerde in samenwerking met de
Universiteit Utrecht, kwam naar
voren dat 10 procent van alle tweets
gericht aan vrouwelijke politici haat
of agressie bevatten. Daarnaast
analyseerden de onderzoekers 245
interviews uit kranten en tijdschriften met politici. Conclusie: journalisten bevragen en beschrijven
mannen en vrouwen nog altijd verschillend. ‘Op zowel sociale als in
klassieke media is seksisme hardnekkig, variërend van uitgesproken
misogynie tot subtieler, alledaags
seksisme’, schrijft De Groene.
Van Gool vindt het een sterk staaltje
datajournalistiek dat laat zien dat
vrouwen en meisjes veel meer risico
lopen in het publieke domein. ‘Als
je dat leest, begrijp je ook beter
waarom sommige vrouwen zich
terugtrekken uit het publieke
debat. Soms is de bejegening heel
grof, maar het seksisme is ook vaak
subtiel, dan wordt het bijvoorbeeld
verpakt in een compliment. “O wat
is het toch een leuke dame”, lees je
dan. “Of wat heeft ze mooie schoenen.” Aan topvrouwen wordt altijd
gevraagd hoe ze die baan toch
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De journalistiek
is er toch
ook om
bepaalde
misstanden
aan te
kaarten

’’

DE LESSEN VAN
SOPHIE VAN GOOL
• Realiseer je hoeveel invloed je hebt als
journalist. Van de gasten die je uitnodigt en
de vragen die je stelt tot de terminologie
waarvoor je kiest, het maakt allemaal uit voor
de beeldvorming.
• Verklaren waarom in Nederland veel vrouwen
in deeltijd werken, is niet in een tweet of
column te doen. Media zouden zich er meer
bewust van moeten zijn hoe complex die
materie is. Er spelen tal van factoren mee:
economisch klimaat, beschikbaarheid van
kinderopvang, volksaard, familierelaties en ga
zo maar door.
• Naar verhouding hebben media te veel
aandacht besteed aan het vrouwenquotum.
Het overgrote deel van de vrouwen heeft er
helemaal niets aan. De problemen waar het
echt om draait blijven onderbelicht.

MEDIAGEBRUIK
‘Mijn ouders lazen de Volkskrant en Het Parool.
Zelf had ik een abonnement op Kidsweek, dus
ik was als kind al behoorlijk geïnteresseerd in
het nieuws. Nu krijg ik de Volkskrant en het
FD, omdat ik columns schrijf voor die krant. Ik
ben zelf econoom en ik vind dat het FD nog te
veel aandacht heeft voor harde economische
onderwerpen. Het kan beste wat gevarieerder,
vind ik.’

weten te combineren met hun gezin,
terwijl aan mannen die vraag bijna
nooit wordt gesteld.’
Toch kun je je afvragen of het de
taak van de journalistiek is om
bestaande rolpatronen te doorbreken. Het is nu eenmaal zo dat veel
vrouwen nog altijd het grootste deel
van de zorg voor kinderen en huishouden op zich nemen. Met dat feit
hebben journalisten te maken, dus
dan is het toch ook journalistiek
relevant om vrouwen daar vaker
naar te vragen dan mannen?
‘Nee, dat vind ik te simpel’, zegt Van
Gool. ‘Sowieso geloof ik niet in objectiviteit, journalisten nemen altijd
hun eigen achtergrond en opvattingen mee. En de journalistiek is er
toch ook om bepaalde misstanden
aan te kaarten en aan het licht te
brengen? In dat opzicht denk ik
dat media best wat bewuster bezig
mogen zijn met wie ze uitnodigen
voor interviews en hoe ze mensen
bevragen.’
Vrouwelijke experts

Het is al vaker geconcludeerd: in
talkshows en andere media komen
vrouwen te weinig aan bod. En als
ze aan bod komen, dan is dat vaak
in de rol van ervaringsdeskundige
en niet als expert. Van Gool vindt
een kwalijke zaak. Nóg kwalijker
is wanneer redacties zeggen dat de
vrouwen er niet zijn, vindt ze. Of
dat ze zeggen dat vrouwen niet willen. ‘Dat is natuurlijk onzin. Het is
gewoon een kwestie van harder je
best doen. Er wonen zo’n 7 miljoen
vrouwen in Nederland, daar zitten
er echt wel een paar tussen die in
een talkshow willen zitten. Een
programma als M slaagt er bijvoorbeeld wel in om vrouwen aan tafel
te krijgen, omdat ze er prioriteit aan
geven. Ik hoor dit trouwens in ieder
vakgebied waar ik kom. Als je dan
doorvraagt, blijkt dat het vaak blijft
bij halfslachtige pogingen – of het
nu gaat om vrouwelijke experts aan
een talkshowtafel of vrouwen in
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topposities bij grote bedrijven.’
Over dat laatste wil Van Gool ook
nog wel iets kwijt. Ze heeft zich
verbaasd over de enorme stroom
publicaties die zijn gewijd aan
het onlangs ingevoerde vrouwenquotum. ‘Dat quotum gaat over
de samenstelling van Raden van
Commissarissen, het betreft 0,0002
procent van alle vrouwen in Nederland, dat zijn er in heel Nederland
ongeveer honderdvijftig. Natuurlijk
is het goed dat het quotum er is,
maar het overgrote deel van de
vrouwen – en mannen – heeft er
helemaal niets aan. De hoeveelheid
aandacht ervoor was buitenproportioneel.’
Sinds Van Gool haar boek heeft
gepubliceerd heeft ze over media-aandacht niet te klagen. Ze
wordt veelvuldig geïnterviewd en is
als columnist aan het FD verbonden. ‘Toen ik ontslag nam bij het
consultancybedrijf waar ik werkte
en voor mezelf begon, dacht ik: oké,
als ik dingen wil veranderen moet
ik bij organisaties binnen zien te
komen. Maar dat gaat zo ongelooflijk langzaam dat ik op een gegeven
moment naar strategieën ben gaan
zoeken om meer mensen te kunnen
bereiken. Dat kan via de media. Met
mijn boek en columns ben ik een
stem in het debat geworden en daar
ben ik heel blij mee. Dan hoor ik
dat het bestuur van KPN een van
mijn artikelen heeft gelezen en dat
het rond gaat in het bedrijf. Terwijl
het binnen zo’n grote organisatie
heel moeilijk is om iets voor elkaar
te krijgen. Dus ja, het is effectief. Ik
hoop dat ik wat meer balans in de
berichtgeving over dit onderwerp
kan brengen.’

de mores
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Frits van Exter denkt met je mee over dilemma’s.
Dit keer: is het wel sjiek als een journalist naar de Raad
voor de Journalistiek stapt?

JOURNALISTEN DIE KLAGEN
OVER JOURNALISTEN

I

beeld Paul Ryding

n een poging om met één simpele
zin ons werk te karakteriseren,
roep ik wel eens: ‘De Raad is van de
journalistiek, maar voor de burger’.
Dat klopt eigenlijk niet; uit de klacht
van de Volkskrant tegen De Groene
Amsterdammer blijkt dat de Raad er
ook is voor journalisten die een klacht
hebben over andere journalisten.
Over het geschil heb ik het niet - de
Raad moet zijn werk nog doen - maar
wel over de vraag of de Raad hiervoor
bedoeld is. Enkele collega’s zeiden in
een reactie dat zij het ‘niet sjiek’ vinden
als journalisten hun problemen niet
onderling oplossen.
Een duik in ons archief (trefwoord:
‘collegiale conflicten’ ) leert dat het
uitzonderlijk is, maar wel voor komt.
Ik schreef eerder dat Peter R. de Vries
zich niet alleen vol overgave verweerde,
maar met evenveel vuur ook zelf
klachten indiende tegen collega’s die
hem in zijn beroepseer tartten.
De overige klachten lopen uiteen:
een hoofdredacteur zegt iets
denigrerends over een concurrent,
ons vakblad publiceert te kort door
de bocht over omroepsalarissen,
een redactie houdt zich niet aan de
afspraken met een freelancer en
andersom, een televisieprogramma
gebruikt ongevraagd beelden van
een ander programma, een journalist
voelt zich geschaad door een boek,
een publieke omroep brengt een
commerciële omroep in verband met
criminaliteit, een journalist meent dat
de berichtgeving over problemen bij
de voetbalclub, waar hij in zijn vrije tijd

bestuurslid is, schadelijk is voor zijn
werk ‘waarin hij contacten heeft met
hooggeplaatste personen’.
Principiëler misschien is de klacht van
het Genootschap van Hoofdredacteuren
tegen vijf journalisten van het ANP,
kaderleden van de NVJ, die collega’s
in 1980 hadden opgeroepen om
op de landelijke protestdag van de
vakbeweging alleen actienieuws te

verspreiden. Het meende dat zo’n
eenzijdige selectie van het nieuws
‘in strijd is met de geschreven
en ongeschreven regelen van de
journalistieke erecode’. De Raad gaf de
hoofdredacteuren gelijk.
Het functioneren van de media is
een belangrijk onderwerp dat in een
pluriforme samenleving de aandacht
van andere media rechtvaardigt.
Naarmate zij kritischer is, zou je ook
meer klachten van journalisten tegen
journalisten verwachten.
Of dat sjiek is doet er eigenlijk niet
toe. Voor journalisten geldt wat voor
iedereen geldt: als zij niet met het
betrokken medium tot een vergelijk
komen, kunnen zij zich tot de Raad
wenden voor een onafhankelijk oordeel.
Hoe dat ook uitpakt, zij kunnen daarna
het geschil achter zich laten. Blijven
mopperen op elkaar is in elk geval
minder sjiek.

Frits van Exter is voorzitter van de Raad
voor de Journalistiek, maar heeft geen
stem bij de beoordeling van klachten. Hij
verwoordt slechts zijn eigen mening.

de schepping
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In deze rubriek schrijven journalisten zelf iets over de totstandkoming
van hun werk. Deze keer Dick Wittenberg over zijn boek
‘Wat doen we met de spullen?’, over de afwikkeling van de
nalatenschap van een laatste ouder. ‘Zo onderbelicht.’

BOEK

Dick Wittenberg is
journalist, schrijver
en verteller van
grote verhalen over

n Van de begrafenis en de afwikkeling
van de nalatenschap van mijn moeder her
inner ik me vrijwel niks meer. Zo overwel
digend was voor mij haar overlijden en de
nasleep, dat die periode uit mijn geheugen
lijkt gewist.
Ooit moeten mijn broers en ik haar huis
hebben leeggehaald. Geen idee wat we
daar vonden. Enkele van haar bezittingen
bewaar ik bij mij thuis. Zoals een dames
horloge. Hoe belandde dat bij mij? Ik zou
het niet weten. Hebben mijn broers en ik
erom gedobbeld? Heb ik het achterover
gedrukt?
Misschien ben ik daarom zo geïnteresseerd
in wat er gebeurt tijdens de afwikkeling
van de nalatenschap van een laatste ouder.
Ik heb het zelf meegemaakt. En het ging
aan mij voorbij. Ik hoor er mensen zelden
over. Er zijn geen bibliotheken over vol
geschreven. Zo’n bewogen periode. Zo
onderbelicht.
Via vijf uitvaartbegeleiders probeer ik

alledaagse gebeurtenissen. Zijn werk
voor NRC is veelvuldig bekroond. Nu
schrijft hij voor De
Correspondent. In
2008 won hij met Jan
Banning de Bob den
Uyl Prijs voor ‘Binnen
is het donker, buiten is het licht’ en
in 2015 schreef hij
de boeken ‘Prikkeldraad’ en ‘Het gezicht
van de armoede’. Bij
De Correspondent
Uitgevers verscheen
‘Wat doen we met de
spullen? Een portret
van Nederland in één
nalatenschap’, ISBN:
9789083117683, 240
pagina’s, € 22,50.

beeld Frank Ruiter

Vijf jaar wachten
op een familie

in contact te komen met nabestaanden
van een overleden ouder die een buiten
staander durven te laten meekijken bij de
afwikkeling van de nalatenschap. Ik heb
de moed al bijna opgegeven. Tot na vijf
jaar het verlossende telefoontje komt van
een uitvaartbegeleider: ‘Ik denk dat ik een
familie voor je heb.’
Met de oudste zoon voer ik een verkennend
gesprek. Hij wil weten wat voor vlees hij in
de kuip heeft. Hoe ik te werk denk te gaan?
Is de nagedachtenis van zijn moeder bij mij
wel veilig?
Ook ik schat kansen en valkuilen in. Mag
ik overal bij zijn en alles zien? En als de
kinderen onverhoopt heibel krijgen, ben ik
dan nog altijd welkom?
Wat helpt: we zijn allemaal babyboomers,
de kinderen en ik. Geboren tussen 1945 en
1955. Groot geworden in de jaren van we
deropbouw. Onze ouders hebben de crisis
en een oorlog meegemaakt. We weten hoe
dat de sfeer in huis kleurt.
Dat het contact meteen zo vertrouwd voelt,
komt misschien ook omdat we uit dezelfde
streek komen, hetzelfde dialect spreken. Ik
ken het milieu.
Naarmate de afwikkeling van de nalaten
schap vordert, moet ik erkennen dat ik
geen vlieg op de muur ben. Ik speel een
rol in de rouwverwerking van sommige
kinderen. Zonder jou, zeggen ze tegen mij,
zouden sommige gesprekken nooit zijn
gevoerd.
Helemaal op het eind, als het boek al bijna
wordt gedrukt, maakt een van de kinderen
bezwaar. Daar reken ik niet meer op. Hij
vindt het boek te privé. Ik ben blij dat de
uitgever voor het gesprek kiest, niet voor
de confrontatie. Het boek verschijnt alsnog.
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DOCUMENTAIRES

De overtuigingen van
de journalist
Van 17 tot en met 28 november
vindt op verschillende locaties in
Amsterdam weer het documentairefestival IDFA plaats. Villamedia bekeek alvast het programma en tipt drie documentaires
waarin de vraag aan bod komt:
Hoe bepalend zijn de overtuigingen van de journalist zelf, bij de
beslissingen die hij of zij maakt?

Writing with Fire. Journalist Meera in actie

n The Name of the Game
‘Word ik beïnvloed door hem?’,
vraagt Håvard Bustnes zich af, als
hij aanwezig is bij de bruiloft van
zijn hoofdpersoon. Het antwoord
geeft hij niet. In ‘The Name of the
Game’ volgt Bustnes de eens populaire Noorse politicus Trond Giske
(Arbeiderpartiet). Het is een man
met grote ambities, tot de hashtag
Metoo opkomt. Hij is een van de vele
machtige mannen die beschuldigd
wordt van seksueel overschrijdend gedrag naar jonge vrouwen.
Partijleider Jonas Gahr Støre vraagt
hem om op te stappen, maar daar
laat Giske het niet bij zitten. In een
caravan trekt hij door het land om
de Noren te overtuigen van zijn
politieke waarde en verschijnt hij
op vele lokale bijeenkomsten. In die
buitengebieden is lang niet iedereen
overtuigd van zijn schuld.
Het meest fascinerende aan deze
documentaire is dat niets zwart-wit
is. Als kijker word je heen en weer
geslingerd. Hoe schuldig is Giske of

villamedia

‘Is Trond
Giske
vooral
geofferd
door
collega’s
en de
media?’

The Name of the Game. De Noorse
politicus Trond Giske

is hij vooral geofferd door collega’s
en de media? Dat Bustnes zich hardop afvraagt of hij zich als maker niet
laat gebruiken, zorgt voor een extra
laag. Hij wil dicht bij Giske komen
en hem begrijpen, maar tegelijk
zo objectief mogelijk blijven. De
duidelijk uitgesproken worsteling
die daardoor ontstaat, geeft stof tot
nadenken.

n Writing with Fire
De Indiase vrouwen van de krant
Khabar Lahariya (wat ‘Golven van
nieuws’ betekent) willen juist hun
persoonlijke visie verweven met
journalistiek. Ze behoren allemaal
tot de Dalits, een groep mensen die
in India onderaan de maatschappelijke ladder staat. Als zij in 2002 een
krant oprichten, verwacht niemand
daar iets van. Maar uiteindelijk
zorgt dat kleine clubje vrouwen
voor een revolutie, met reportages
op YouTube die miljoenen keren
worden bekeken. De geweldige documentaire ‘Writing with Fire’ van
Sushmit Ghosh en Rintu Thomas
volgt hun opkomst.
Ze laten zien hoe Khabar Lahariya
bericht over de vele verkrachtingen van Dalit-vrouwen, de slechte
omstandigheden waarin de bevolkingsgroep leeft en de dagelijkse
discriminatie waar ze mee te maken

idfa kijktips
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The Silence of the Mole. De Guatemalteekse
journalist Elías Barahona bij zijn getuigenis

hebben. ‘Journalist zijn geeft mij de
kracht om te vechten tegen onrecht’,
zegt reporter Suneeta. Dat doen zij
en haar collega’s met succes. Nadat
ze graven in een verkrachtingszaak
waar de politie niets aan doet, wordt
een verdachte opgepakt en berecht.
En als ze berichten over dorpen zon
der elektriciteit, plaatst de regering
elektriciteitsmasten. Maar die pres
taties zijn slechts één kant. Want
vanwege hun kritische houding
lopen de vrouwelijke journalisten

‘Journalist
zijn geeft
mij de
kracht om
te vechten
tegen
onrecht’

veel gevaar (de afgelopen jaren zijn
tientallen journalisten vermoord in
India), ze worden lang niet altijd se
rieus genomen door geïnterviewden
en hun echtgenoten zeuren dat ze te
weinig in huis doen. Toch gaan ze
door. Overal waar ze komen blijven
ze kritisch doorvragen en strijden
ze voor de rechten van de Dalit en
- vooral - voor de vrouwen van die
bevolkingsgroep. ‘Journalistiek is
de essentie van democratie’, vindt
reporter Meera. Met haar moedige
collega’s laat ze zien hoe belangrijk
het is dat de verhalen van alle men
sen verteld worden in India.
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n The Silence of the Mole
Moedig was ook de Guatemal
teekse journalist Elías Barahona.
‘The Silence of the Mole’ (Anaïs
Taracena) begint als hij hoog
bejaard getuigt tegen de overheid,
die tijdens de Guatemalteekse
burgeroorlog (tussen 1960 en 1996)
de mensenrechten op grove wijze
schond. Zijn getuigenis is waar
devol, omdat hij in die periode op
ongekende wijze wist te infiltreren
als persofficier op het ministerie
van Binnenlandse Zaken.
Twee weken na zijn getuigenis
overlijdt Barahona, maar maakster
Anaïs Taracena construeert via
eerder opgenomen interviews en
gesprekken met andere betrokke
nen hoe groot de impact was van
zijn spionagewerkzaamheden. Dat
vrienden dachten dat hij overge
lopen was naar de vijand en niets
meer met hem te maken wilden
hebben, zorgde voor eenzaamheid.
Bovendien zou hij zeker vermoord
worden als de regering zou ont
dekken dat hij informatie door
speelde. Tegelijk bleken zijn daden
uiteindelijk soms levensreddend.
Hij kon belangrijke gegevens
doorgeven aan een klein groepje
vertrouwelingen, waardoor men
sen op de dodenlijst op tijd konden
vluchten.
Taracena schetst via interviews
met bekenden van Barahona
én een minieme hoeveelheid
videobeelden een verschrikkelijke
tijd vol geweld, ontvoeringen en
martelingen. In combinatie met
haar gedragen ingesproken voice
overs is de documentaire vaak
loodzwaar om naar te kijken en
qua structuur soms wat warrig.
Maar de film heeft een belangrijke
boodschap: de moedige daad van
een journalist die besloot om alles
te riskeren, mag niet vergeten
worden.
Rianne van der Molen
IDFA vindt van 17-28 november
plaats op verschillende locaties in
Amsterdam. Informatie: idfa.nl
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BOEK

Beeldvorming
als rode draad
n Ophef verkoopt. Dat weten de
parlementair redacteuren Thijs
Broer en Peter Kee van de talkshow
Op1 als geen ander. Dus promootten
zij vooral het CDA-nieuwtje uit hun
nieuwe boek ‘Code Rood’ – een
reconstructie over hoe het coronabeleid in de achterkamertjes tot stand
kwam.
‘Het net uitgekomen boek deed
gelijk al wat stof opwaaien’, ronkte
het radioprogramma de Nieuws BV,
waar Kee voor werkt. Bij Op1 ‘onthulde’ hij daarvoor al het CDA-plan
voor een negatieve campagne. Op
een (na betere bestudering) nogal
kneuterige wijze fantaseerden de
christendemocraten over een aanval
op VVD-leider Mark Rutte tijdens de
verkiezingen.
Het vage plan strandde, maar werd
eind oktober toch nieuws tijdens de
lancering van het boek. En eigenlijk is het een beetje jammer dat
daardoor nauwelijks meer wordt
gesproken over de overkoepelende
analyse die ‘Code Rood’ schetst.
Want die is ronduit onthutsend. In
een vlot geschreven boek rijst het
beeld van een land waar niemand
de baas is, waardoor al snel de sterkste en mediageniekste polderaars
hun zin krijgen.
Een land waar de bureaucratie tot in
alle haarvaten is doorgedrongen en
zo taai is dat ‘het zelfs heel moeilijk
is om een regel af te schaffen die al
afgeschaft is’. Ook in crisistijd. Maar

de auteurs beschrijven ook een
land met een overmoedige overheid die (te vaak onterecht) blaakt
van vertrouwen en waar kritische
Kamervragen snel als lastig worden
bestempeld.
In de eerste weken al komen ‘taaie
patronen aan het licht’, schrijven
de auteurs op basis van honderden
achtergrondgesprekken die ze
maandenlang met betrokkenen
voerden. Steeds ontbreekt het aan
een weloverwogen strategie, blijkt
RIVM-opperhoofd Jaap van Dissel
toch wel heel eigenwijs en wordt er
onhandig gecommuniceerd.
Beeldvorming is dé rode draad
in de reconstructie. Het speciale
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie bepaalde bijvoorbeeld,
zoals eerder werd beschreven in

‘In een
vlot geschreven
boek rijst
het beeld
van een
land waar
niemand
de baas is,
waardoor
al snel de
sterkste
en mediageniekste
polderaars hun
zin krijgen.’

het boek ‘Stilte op het Binnenhof’,
welke bewindspersoon aanschuift
bij een talkshow. Als er veel ophef
was over bijvoorbeeld maatregelen
in het primair onderwijs, dan wordt
onderwijsminister Arie Slob naar
voren geschreven.
Juist omdat beeldvorming zo’n
belangrijke rol speelt in de
bestrijding van de crisis, had iets
meer reflectie op de rol van de
talkshowredacteuren zelf niet
misstaan in het boek. Er wordt
beschreven hoe oud-minister Bruno
Bruins na afloop van de show nog
een alcoholvrij biertje drinkt of hoe
Rutte enthousiast reageert op de
bitterballen en kaasstengels. ‘Oooh,
wat goed! Hmmm, heerlijk.’ Over de
onderhandelingen achter de schermen gaat het niet.
Desalniettemin geeft ‘Code Rood’,
dat leest als een trein, wel fijne
inkijkjes in de achterkamertjes van
het Binnenhof zelf.
Kim van Keken*
Code rood. Het verhaal achter het
coronabeleid. Uitgeverij Pluim. ISBN
9789493256361, 280 pagina’s,
€ 22,99.

*de recensent werkt, net als Thijs
Broer, freelance voor Vrij Nederland.

de vereniging

november 2021		

73

de maand de vernieuwing de mensen het vak de nvj	

beeld Caro Bonink

74 Smartengeld na (verbaal) geweld

75 Bestuursblog Ana Karadarevic: Vrije pers
76 Eenzijdige Werkcode ver onder de maat

78 Cao-onderhandelingen en instroom: winst voor starters en redacties
81 Column Yvonne Berkeljon: Lees!
82 Actief in de NVJ: Ingrid de Groot, freelance fotojournalist
83 NVJ Academy

mag dat zomaar?

74		

de nvj

Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen
wilt voorleggen? Mail: juridisch@nvj.nl
of kijk op nvj.nl/rechtshulp

Smartengeld na
(verbaal) geweld
Recent werkte ik als
fotograaf bij een
demonstratie. Daar werd
ik door een omstander
bedreigd en beledigd
en door een ander
werd ik uit het niets
geslagen. Een agent was
hiervan getuige en kon
de daders aanhouden,
maar sindsdien voel ik
mij onveilig en slaap ik
slecht. Ik wil daarom een
schadeclaim indienen.
Kan dat?

Ja

,

als slachtoffer van
bedreiging, belediging of mishandeling kun je schadevergoeding eisen.

Natuurlijk is het belangrijk om aangifte
te doen en bewijs van het voorval en de
schade te bewaren. Vaak worden daders
van bedreiging, belediging en zogenaamde
eenvoudige mishandeling veroordeeld tot
betaling van een geldboete of werkstraf.
In zeer ernstige gevallen volgt soms een
gevangenisstraf.
Een opgelegde straf geeft misschien enige
voldoening, maar daarmee is jouw schade
nog niet vergoed. Voor het indienen van
een schadeclaim kan een slachtoffer zich
bij aanvang in de strafprocedure ‘voegen’.
De vordering kan betrekking hebben op geleden materiële schade, zoals een vernielde camera of misgelopen inkomsten, en op
immateriële schade (ook wel smartengeld
genoemd). Maar reken je niet rijk! Smartengeld bedraagt helaas vaak niet meer dan
een paar honderd euro.
Een slachtoffer heeft wettelijk recht op
smartengeld als hij lichamelijk letsel
heeft opgelopen, zoals bij mishandeling.
Ook wanneer zijn eer of goede naam is
geschaad kan smartengeld worden toegekend. Dat is al snel het geval bij belediging.
Een derde categorie vergrijpen waarbij
de wet smartengeld mogelijk maakt is bij

‘aantasting in zijn persoon op andere wijze’.
Op deze categorie doe je een beroep bij bedreiging, maar helaas wordt schadevergoeding in deze categorie niet snel toegekend.
Van ‘aantasting van de persoon op andere
wijze’ is in ieder geval sprake als geestelijk
letsel is opgelopen. Dat kun je bijvoorbeeld
aantonen met een psychiatrisch rapport.
Bij bijvoorbeeld gevoelens van onveiligheid of stress zal je echter meestal niet beschikken over zo’n rapport dat als bewijs
kan dienen. Dat leidt soms tot onrechtvaardige situaties. Zo ontving een journalist
die via Facebook Messenger werd bedreigd met verkrachting van zijn naasten,
hiervoor geen smartengeld. De rechtbank
Amsterdam kon zich goed voorstellen dat
de journalist hierdoor gevoelens van angst
en onveiligheid had, maar dat was niet
voldoende om smartengeld toe te kennen.
Volgens de rechter was namelijk onvoldoende aangetoond dat door de bedreiging
ook echt psychisch letsel was ontstaan.
Het is dus zeker mogelijk om smartengeld
te vorderen bij mishandeling, belediging
en bedreiging. Wel is het soms moeilijk om
de schade aan te tonen en is het bedrag
geregeld laag. Omdat het proces verder
relatief eenvoudig is - je hoeft slechts een
voegingsformulier in te vullen - kan het
toch de moeite waard zijn.
RUTMER BREKHOFF,
NVJ ADVOCATEN & JURISTEN
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Ana Karadarevic
Ana_Medusa

VRIJE PERS
Dat journalisten wereldwijd
onder vuur liggen, is geen
nieuws. Toch blijven we
het als vereniging hebben
over de steeds moeilijkere
omstandigheden
waaronder journalisten
wereldwijd werken. Al was
het maar om te voorkomen
dat we intimidatie, geweld
en tegenwerking normaal
gaan vinden.

H

et regime Lukashenka beschouwt journalisten als een
tumor die verwijderd moet
worden, vertelde Andrei
Bastunets, de voorzitter van
de Belarussische journalistenvereniging.
Hij was op 8 oktober via Zoom aanwezig
bij de jaarvergadering van de Europese
Federatie van Journalisten (EFJ). Deze
vergadering, met als thema ‘Journalisten
beter beschermen’, vond plaats in Zagreb,
de hoofdstad van Kroatië. De media daar
hebben de afgelopen jaren veel te maken
met SLAPPS, rechtszaken aangespannen
door onder andere ex-politici die journalisten beschuldigen van smaad, met als doel
om hen te intimideren en hen het werken
onmogelijk te maken, volgens EFJ.
Niet alleen journalisten in Kroatië hebben
met flinke tegenwind te maken, ook op de
rest van de Balkan is het bal. De premier

beeld tijdens demonstraties, soms gaan
agenten zo ver dat ze journalisten fysiek
aanvallen.
Overigens spraken de deelnemers aan
de jaarvergadering in Zagreb niet alleen
over Europese vakgenoten. Er was ook
aandacht voor journalisten in andere delen
van de wereld. Een meerderheid van de
aanwezige journalistenverenigingen nam
een resolutie aan over de bescherming van
journalisten tegen cyber snooping door
overheden. De aanleiding is de kwestie
rond spionagesoftware Pegasus, dat
gebruikt is door overheden om minstens
189 journalisten te bespioneren via hun
smartphones.
beeld Truus van Gog

van Slovenië, Janez Janša, voert naar
eigen zeggen oorlog met de media. In alle
landen in de regio worden mediawerkers
steeds vaker geconfronteerd met geweld en
intimidatie. Tijdens demonstraties in Montenegro tegen coronamaatregelen worden
verslaggevers aangevallen door demonstranten. Ook vindt er steeds meer online
intimidatie plaats, waarvan vrouwelijke
journalisten in toenemende mate het doelwit zijn, bijvoorbeeld in Noord-Macedonië.
Maar denk niet dat alleen journalisten in
Balkanlanden onder vuur liggen. Franse
politieagenten hinderen fotografen en
cameramensen bij het vastleggen van

Dat we hier überhaupt iets van weten is
te danken aan een groep van meer dan
80 onderzoeksjournalisten, aangestuurd
door het consortium Forbidden Stories.
De betrokken journalisten wonnen op 14
oktober de Daphne Caruana Galizia-prijs
voor journalistiek. Deze prijs is opgedragen aan de Maltese onderzoeksjournalist
Daphne Caruana Galizia, die corruptiezaken onderzocht en vermoord werd in 2017.
De prijsuitreiking vond plaats in Brussel,
in de Anna Politkovskaya-perszaal van het
Europees Parlement.
Met de prijs laat het Europees Parlement
naar eigen zeggen zien dat het pal staat
voor onderzoeksjournalistiek en het
belang van een vrije pers. Mooie woorden,
maar het wrange is: ook journalisten in
EU-landen zijn afgeluisterd. De Hongaarse
overheid maakt zelfs actief gebruik van de
spionagesoftware. Dit blijkt uit het onderzoek van prijswinnaar Forbidden Stories.
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Na lange gesprekken aan de onderhandelingstafel met de Mediafederatie
(de vertegenwoordiger van de Nederlandse uitgeefsector), lag er deze zomer een
‘Werkcode Freelance Journalisten’ van DPG en Mediahuis. Deze code is weliswaar
een aanzet tot het beter en eerlijker maken van de tarieven, maar het blijft nog achter
bij wat een passende beloning voor journalistiek werk moet zijn. De NVJ wil daarom
verder blijven onderhandelen, maar de uitgevers hebben de deur dichtgedaan.

.

Eenzijdige
Werkcode
ver
onder
de maat

O

p lang aandringen van de NVJ hebben
de grote mediaconcerns gedurende het
afgelopen jaar intensieve gesprekken met
de NVJ gevoerd over de invoering van een
‘Werkcode’ voor freelance journalisten.
Onlangs is er een eind gekomen aan de onderhandelingen, zonder een voor de NVJ en haar leden bevredigend
eindresultaat. De mediaconcerns gaan nu eenzijdig een
eigen ‘Werkcode’ invoeren met een te geringe financiële
vooruitgang voor freelancers.
NVJ-secretaris Milen van Boldrik: “De twee grote uitgevers Mediahuis en DPG Media zeggen nu feitelijk: ‘take it,
or leave it’, terwijl er nog steeds haken en ogen aan hun
Werkcode zitten. Zij vinden het pakket goed zoals het is,
ook al is het te mager en zijn de daadwerkelijke invoering
van nieuwe tarieven niet onafhankelijk controleerbaar.
Meer dan ooit is het belangrijk voor de NVJ en haar
leden om zich te blijven inzetten voor betere tarieven en
voorwaarden.”

Media- Eindbod
concerns Het eindbod van Mediahuis en DPG Media houdt onder
stoppen meer in dat er een minimum-uurtarief van 24 euro voor
onder- een startende freelancer komt. Dat is ruim 20 procent lahande- ger dan het minimumtarief wat de NVJ in de Fair Practice
met de Publieke Omroepen heeft kunnen afspreken.
lingen Code
Daarnaast wordt er een indexatie ingevoerd van freelanminimale ce tarieven conform de cao-loonsverhoging. Gezien het
tarieven feit dat veel freelance tarieven al jaren niet geïndexeerd
voor zijn, is dit slechts een bescheiden winst.
freelance Verder ontbreekt er in de ‘Werkcode’ een rekenformule
jour- op basis waarvan de freelancers met een woord- of opnalisten drachttarief kunnen controleren of die aan de minimumvoorwaarden voldoen.
De conclusie: de door de mediaconcerns voorgestelde
‘Werkcode’ staat nog te ver weg van een redelijke ondergrens voor freelance journalistiek werk.

Ernstige bedenkingen

Een andere zaak waarin de ‘Werkcode’ niet voorziet,
is die van de leveringsvoorwaarden die de uitgevers
hanteren. Vaak kan er niet onderhandeld worden over de
tarieven en moet de freelancer een modelovereenkomst
met knellende voorwaarden ondertekenen. Zo wordt er
bijvoorbeeld door de uitgevers eenzijdig opgelegd dat

werkcode
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beeld Shutterstock

Bij freelancen is het de bedoeling
dat er over een prijs kan worden
onderhandeld. Dat is momenteel
niet of nauwelijks het geval. De
uitgeverijen stellen uur-, woord-,
foto- en opdrachttarieven vast
die ver onder de marktwaarde
liggen van professionals in de
mediawereld, waarover niet
onderhandeld kan worden.

Journalistieke verschraling dreigt

artikelen en foto’s van freelancers zonder voorafgaand
overleg en zonder extra vergoeding in meerdere titels offen online mogen worden doorgeplaatst. Het artikel of de
foto voor een specifiek medium belandt daarmee in een
grote bak waar alle aangesloten media van de uitgeverij
uit mogen plukken. Milen van Boldrik: “We hebben ernstige bedenkingen bij deze leveringsvoorwaarden. Daar
waar een freelance (foto)journalist in het verleden aan
meerdere titels een foto of verhaal kwijt kon, ziet deze nu
tegen dezelfde prijs - of in de meest gunstige gevallen een
geringe opslag - zijn foto of artikel in een belangrijk deel
van zijn potentiële afzetgebied gepubliceerd worden.”

Een verbetering van de tarieven en voorwaarden die
in de eenzijdig door uitgevers ingevoerde ‘Werkcode’
staan, is niet alleen van belang voor de financiële positie
van freelancers, zegt Milen van Boldrik. “Als zij geen
normaal bestaan kunnen opbouwen door hun journalistieke werk, dan zijn ze gedwongen om andere inkomstenbronnen buiten de sector te vinden. Je praat dan over
een uitstroom van journalistiek talent. Freelancers en
journalisten in vaste dienst zorgen samen voor kwalitatief hoogstaande journalistiek. Iets waar de samenleving
behoefte aan heeft. Als freelance journalisten noodgedwongen afhaken, dreigt het gevaar voor een journalistieke verschraling. Freelancers moeten zich gaan
organiseren en opkomen voor hun recht op een eerlijke
onderhandelingspositie. Daar gaan wij ze bij helpen.”
De NVJ roept freelancers op om de krachten te bundelen.
Contacteer Milen van Boldrik: mvanboldrik@nvj.nl of Lisa
Koetsenruijter: lkoetsenruijter@nvj.nl
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De onderhandelingen voor zowel een nieuwe cao
voor de Publieke Omroep als een cao voor het
Uitgeverijbedrijf zijn eind oktober van start gegaan.
Voor startende journalisten lijkt een cao-traject
misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar een
betere instroming is nou juist een springplank
naar een zekerder toekomst. Daarom staat dit
onderwerp hoog op onze agenda. Dan gaat het over
zowel beloning als over een verdere ontwikkeling
en begeleiding. 6 vragen en antwoorden over
onderhandelen en het belang van een goede instroom.

Winst voor
starters én
redacties
1. Waarom staat een goede instroom als
onderwerp hoog op de agenda?

Willen we onafhankelijke journalistiek
blijven bedrijven, dan moeten we de journalistieke infrastructuur in stand houden.
We proberen werkgevers ervan te doordringen dat we een gezamenlijke taak hierin
hebben. Jong talent zorgt voor nieuwe
vitaliteit. Een jonge journalist moet met
begeleiding van ervaren collega’s kunnen
spitten, analyseren en kritisch kunnen
zijn om er zo voor te zorgen dat die enorme
waarde van onafhankelijke journalistiek
overeind blijft. Dat is pure winst voor zowel
starters als redacties.
2. Wat wil de NVJ tijdens deze
onderhandelingen bespreken?

Allereerst moeten we onderscheid maken
tussen de cao Publieke Omroep en de cao
Uitgeverijbedrijf. In beide gevallen willen
we de nieuwe instroom van jonge journalisten bevorderen. Het uiteindelijke doel is
de starter met voldoende begeleiding klaar
te stomen voor een carrièrebestendige
toekomst binnen de omroep of het uitgeverijbedrijf. In beide gevallen wil de NVJ

TIPS VOOR INSTROMERS:
• Maak vooraf afspraken met je
begeleider over je wensen en een
leerplan en kijk ook naar je eigen
toekomst en waar je naar toe wil
groeien;
• Vraag of er extra scholing mogelijk is;
• Plan structurele overlegmomenten
in en wees niet bang om je eigen
ervaringen in te brengen;
• Laat gedurende je contractperiode van
je horen en laat je gezicht zien, ook op
andere redacties binnen het concern;
• Laat bij twijfel je contract of
loonstrook checken door de NVJ;
• Wees niet bang om te onderhandelen.
Kijk voor tips en hoe je dit aanpakt
op: Slim onderhandelen doe je zo,
te vinden op nvj.nl onder Thema’s,
Starterskit.

afspraken maken over de schaalindeling
en salariëring. Dat betekent binnen deze
onderhandelingen:
• Uitgeverijbedrijf: contracten voor minimaal één jaar met een structurele begeleiding door ervaren collega’s. Daarbij pleiten
we voor wat betreft inschaling: dagblad
– schaal 5, publieksbladen – schaal 2; vaktijdschriften – schaal B en huis-aan-huisbladen – schaal C. Deze indeling kun je
terugvinden onder cao voor het Uitgeverijbedrijf – Deel II Journalistiek op de website
van Uitgeverijbedrijf.nl.
• Publieke Omroep: een starter mag
voor een maximumperiode van één jaar
en slechts eenmalig in de functieschaal F
worden geplaatst en stroomt daarna door
naar schaal G. Je kunt deze indeling terugvinden op de website van de NVJ onder de
rubriek Thema’s, Werknemerschap, cao
omroep.
3.Wat verdient een startende journalist
eigenlijk?

Omdat de onderhandelingen voor een
nieuwe cao nu gaande zijn, baseren we
ons op de huidige cao’s. Om wat richt-

cao’s en instroom
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ontwikkelen en meewerken
aan interessante projecten.”
3. In welke schaal zit je en
heb je je daar van tevoren
over geïnformeerd?

“Ik ben meteen in schaal G
gezet, wat bijna 400 euro meer
is dan schaal F. Ik heb aan collega’s van Nieuwsuur gevraagd
wat een conform startsalaris is
en aan vrienden van school die
ook net een baan hebben.”
4. Wat is de samenstelling
van je redactie?

EN HOE GAAT DE
PUBLIEKE OMROEP
OM MET STARTERS?
We vroegen het aan
Steef Bouwman, 23 en
net afgestudeerd aan de
School voor de Journalistiek
in Utrecht, die na zijn
stage bij Nieuwsuur door
is gegaan met freelancen
voor Nieuwsuur en nu
als redacteur in dienst is
getreden bij NOS Stories.

1. Wat voor contract heb
je gekregen en kon je
onderhandelen?

“Een jaarcontract van 36 uur
per week, met 13de maand,
pensioen en regelmatig kansen
om jezelf te ontwikkelen door
trainingen en cursussen. Het
ging eigenlijk best vanzelf, ook
doordat ze me al kenden van
het freelancen.”
2. Wat vind je het voordeel
van dit contract?

“Je bent ergens binnen, je kunt
je gezicht laten zien en contacten en ervaringen opdoen.
Als freelancer vul je toch iets
meer de gaten op. Als vaste
werknemer daarentegen, kan
je jezelf denk ik sneller verder

“NOS Stories is super divers en
de jongste redactie van de NOS.
Iedereen is tussen de 20 en 30
en qua achtergronden kan ik
echt zeggen dat we een goede
afspiegeling zijn van het land
op dit moment.”
5. Heb je begeleiding en een
ontwikkelplan gehad?

“Niet zoals jullie dat voorstellen in cao, maar ik heb wel
een goede stage gehad en kon
daarna meteen voor Nieuwsuur
en Stories gaan freelancen. En
wat me dus nu een contract
heeft opgeleverd.”
6. Wat vind je als jonge,
beginnende journalist echt
belangrijk?

“Je bent journalist om de
samenleving te informeren,
je moet daarom goed kunnen
beginnen, een springplank
krijgen voor je carrière. Zeker
nu we in een tijd leven waarin
de journalistiek steeds belangrijker wordt. En beloond mag
worden. Dat vind ik toch wel
het belangrijkste.”
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lijnen te geven: binnen de huidige cao
Omroep is het startsalaris voor een HBO
of WO opgeleide journalist die inhoudelijk
journalistiek werk verricht € 2.731. Binnen
de cao voor het Uitgeverijbedrijf is het
startsalaris afhankelijk van je opleidingsniveau. Bijvoorbeeld journalisten met een
HBO-opleiding, al dan niet met ervaring
in het bedrijfsleven of maatschappelijke
organisaties, vallen onder categorie A,
€ 2.393 bruto per maand en academici
onder categorie B, € 2.550.
4. Waarom vinden we afspraken voor
starters zo belangrijk?

Heel simpel: jonge journalisten kunnen op
deze manier werkervaring opdoen en krijgen tegelijkertijd begeleiding én een loon
conform de cao. Redacties kunnen rekenen
op een jonge vitale instroom. Zo snijdt het
mes aan twee kanten.
5. Waar moet de begeleiding van jonge
journalisten uit bestaan?

Een belangrijk gesprekspunt in beide
onderhandelingen is dat er voldoende
begeleiding is. We vinden dat een starter
een vaste begeleider moet hebben en dat
er een ontwikkelplan wordt opgesteld.
Hierin staat concreet vermeld wat de taken
en verwachtingen zijn. De bedoeling is
dat de starter aan het einde van het jaar
zelfstandig kan functioneren. Een groot
pluspunt van begeleiding is dat afgestudeerden samenwerken met collega’s die het
vak door en door kennen. Als starter leer
je samenwerken, brainstormen en kun je
samen met je begeleider je input evalueren
en verbeteren. Daarnaast kun je veel leren
van alle ins & outs en ontwikkelingen op
redacties die tijdens de opleiding misschien minder aan bod zijn gekomen.
6. In de onderhandelingen wordt
gesproken over maximaal een jaar. Wat
gebeurt er op de langere termijn?

Een goed opgeleide journalist betekent een
betere uitoefening van het vak. Investeren
in jonge journalisten is dus investeren in
de toekomst. Een werkgever die investeert
in een werknemer zal deze niet zomaar
laten gaan. Vandaar dat wij ons niet alleen
focussen op beloning, maar dus ook op
goede begeleiding en werkzekerheid.

Speciaal
voor zzp’ers
in de media:

50%

:00:
00

Maak nu kennis
met het online
cursusaanbod van
NVJ Academy

00

korting!

Blijf
leren!
Wil je je kennis vergroten zonder dat je daarvoor je
huis uit hoeft? Ga aan de slag met een van onze
online cursussen.
Een goed moment om je te verdiepen in het maken
van een podcast, het leren filmen met je smartphone,
orde brengen in je boekhouding en nog veel meer!
Ga voor het online én het reguliere aanbod naar
NVJ.nl/academy

Academy

Er is zoveel
interactie onderling,
dat je soms zelfs even
vergeet dat het een
online cursus is
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Yvonne Berkeljon is advocaat van de NVJ
yberkeljon@nvj.nl

LEES!
“Agente terecht ontslagen
na informeren media
over ongewenst seksueel
gedrag” luidt de kop van
een stuk op nrc.nl van
14 oktober. En, zo meldt
het artikel: “Deze zomer
oordeelde de rechtbank
Midden-Nederland dat
haar 51-jarige teamchef
daarentegen ten onrechte
met strafontslag is gestuurd
door de politie. Hij werd
de laan uit gestuurd voor
de manier waarop hij
omging met de vrouwelijke
ondergeschikte.” Een
paar dagen later meldt
de site Rechtspraak.nl:
“Volkskrant-redacteur ten
onrechte ontslagen.”

beeld Truus van Gog

U

weet het misschien nog wel:
dat was de boekenrecensent van de Volkskrant die
werd ontslagen wegens een
ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Hij zou (vrouwelijke) auteurs van
door hem te recenseren boeken te amicaal
hebben bejegend (geen fysieke toenadering) en daarover hebben gelogen. Het Hof
vindt in hoger beroep het ontslag onterecht
en kent de man een schadevergoeding toe
van € 370.000. Zo, fraai is dat… Moeten we
de vraag van Loes Reijmer (de Volkskrant
16 oktober): “Vier jaar na #MeToo: zijn we
iets opgeschoten?”, echt negatief beantwoorden? Voor een antwoord op die vraag
moet je wel de uitspraken helemaal lezen.
Dan blijkt pas hoe het echt zit. De hoofdagente had de kwestie (bijgestaan door een
vertrouwenspersoon) al bij de korpsleiding
gemeld, en daarover zelf gezegd dat de

melding adequaat werd opgepakt. Dat zij
desondanks contact met NRC heeft gezocht
en daarbij niet alleen de twee whatsapp
berichten waaruit het seksuele ongewenste
gedrag zou moeten blijken, maar ook nog
andere vertrouwelijke politie-informatie
met de media heeft gedeeld, wordt haar
fataal. Dat is toch echt wat anders dan ‘ontslag wegens informeren van de media over
ongewenst seksueel gedrag’. Uit de zaak
van haar ontslagen (donkere) teamchef,
wiens ontslag wordt teruggedraaid, blijkt
dat de hoofdagente zich ook jegens hem
(opgeslagen als “dropveter” in haar telefoon) seksueel intimiderend had gedragen.
En dan de recensent. Het Hof vindt dat
de Volkskrant het onderzoek volstrekt
onzorgvuldig heeft uitgevoerd. De
uitkomsten van het intern onderzoek
werden niet op voorhand met betrokkene
gedeeld, waardoor hij zich niet adequaat
heeft kunnen verweren. En nog voordat
het onafhankelijk extern onderzoek was
gestart, werd al gecommuniceerd dat
DPG Media had besloten de recensent
te ontslaan. Dat kan dus niet en het
ontslag had daarom niet gemogen.
Omdat de rechter herstel van de
arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk
acht, komt er een forse schadevergoeding
uit, waarbij het te verwachten
inkomensverlies een doorslaggevende
rol speelt. De rechter stelt wel vast dat de
recensent bij de van hem afhankelijke
auteurs (“hij kan je maken of breken, dus
je houdt de deur wel een beetje open…”)
een gevoel van onbehagen en onveiligheid
heeft veroorzaakt. Het gaat zoals vaker om
macht en afhankelijkheid en niet om seks.
Maar toch goed blijven lezen. Er is meestal
meer aan de hand.

actief in de NVJ
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Meer dan 115 actieve leden helpen mee aan het tot
stand komen van onze strategie en activiteiten.
Wie zijn die actieve leden eigenlijk en waarom doen
zij dit werk? Vrijwilligers over hun werk voor de NVJ
en hun inspiraties. Dit keer: Ingrid de Groot.

beeld Caro Bonink

Wie:
INGRID DE GROOT (1958)
Wat:
FREELANCE FOTOJOURNALIST
Lid sinds:
2006
Actief voor de NVJ:
OUD-BESTUURSLID NVF
(2012-2020)
Hoeveel uur ben je ermee kwijt?:
FLEXIBEL
Inspirator:
SALVADOR ALLENDE EN ZIJN
TEKST UIT 1972: ‘Er zal
een nieuwe maatschappij
geboren worden waarin
iedereen volwaardig burger
zal zijn, waar geen eerste-,
tweede- en derderangs
burgers meer bestaan.’

Wat doe je voor de NVJ?

‘Ik ben jarenlang actief geweest als
bestuurslid voor de NVF, zo heb ik
bijvoorbeeld verslagen gemaakt van de
vergaderingen. Een flinke, maar leuke
klus. Daarnaast heb ik meegedacht
over de nieuwe structuur. Het bestuur
voelde voor mij echt als een goed team,
we vulden elkaar mooi aan en hadden
allemaal kennis van een ander
werkveld.’

Wat is je motivatie geweest om actief te
worden?

‘In het verleden heb ik op meerdere plekken
bestuursfuncties gedaan en hier altijd veel
plezier uit gehaald. Toen ik een oproep op
de website voorbij zag komen voelde ik me
daarom ook aangesproken. Het was voor
mij een mooie manier om de organisatie te
leren kennen, me actief in te zetten en mijn
steentje bij te dragen. Want alleen samen
kunnen we een vuist maken tegen de grote
concerns.’

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

‘Op de actie Fotojournalistiek heeft een
Prijs. Het was een mooi resultaat van
een tot dan toe onbekende organisatie
die in Den Haag anderen wakker kwam
schudden. De actieve leden waren allang
op de hoogte, maar juist de mensen die
niet betrokken waren bij de NVJ werden
zo getriggerd en raakten betrokken.’

Wat hoop jij te bereiken met dit werk?

‘Ik wil meer bewustzijn creëren rondom het
belang en de aard van journalistiek. Bijvoorbeeld door jongeren van kinds af aan
leren wat journalistiek betekent voor onze
democratie. De pers wordt tegenwoordig
steeds vaker gezien als een kwade geest
en het is belangrijk dat jongeren goede en

correcte informatie krijgen over wat journalistiek is. Als leden van de NVJ kunnen
wij naar buiten toe treden, langs gaan bij
scholen en zowel jongeren als volwassenen
informeren.’
Kun je het vrijwilligerswerk aanraden?

‘Het is echt een commitment en kan veel
tijd kosten. In de nieuwe structuur waarin
wordt gewerkt vanuit thema’s, kun je
als onderdeel van de vakgroep ook een
specifiek onderwerp pakken. Je kunt je
zo gericht focussen, waardoor je met een
kleiner project aan de slag kunt gaan wat
minder tijd kost. Ook kun je makkelijker
samenwerken met andere ledengroepen.
Of je nu veel of weinig tijd hebt, iedereen
kan aan de slag!’

LAURI VAN OOSTEROM

Academy
Jouw persoonlijk
adviseur
Thomas Bruning
06 20 49 52 45
tbruning@nvj.nl
algemeen secretaris

Wais Shirbaz
06 50 23 55 77
wshirbaz@nvj.nl
secretaris Omroep,
hoofd Werkvoorwaarden
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Leden van de NVJ, NVF, Nieuwspoort, Auteursbond en
De Coöperatie ontvangen 20-50% korting.
Informatie & inschrijven: www.nvjacademy.nl 020-3039739 nvjacademy@nvj.nl

Online cursus LinkedIn Pro

Ontvang jij al veel opdrachten via LinkedIn? Zorg dat jouw LinkedIn profiel
eruit springt en creëer met gemak slimme content zodat de opdrachten naar je
toe komen.
30 november & 14 december | 10.00 – 12.00 uur | Online cursus

Starters: Toon je expertise

Leer hoe je een overtuigende eerste indruk maakt op opdrachtgevers of werkgevers door met een persoonlijk en doeltreffend verhaal onder woorden te
brengen wat je te bieden hebt.
30 november | 10.00 – 17.00 uur | Amsterdam

Uitspraaktraining Chinees – Olympische spelen Beijing 2022
Ben jij in februari 2022 betrokken bij de verslaglegging van de Olympische
Winterspelen in Beijing? Spreek je geen Chinees en wil je wel alle namen van
bijvoorbeeld sporters en locaties goed kunnen uitspreken? Dan is dit webinar
precies wat je nodig hebt.
2 december | 10.00 – 11.00 uur | Online webinar

Online cursus Schrijven voor het web

Milen van Boldrik
06 41 78 23 04
mvboldrik@nvj.nl
secretaris Zelfstandigen
en NVF a.i.

Paul Teixeira
06 57 22 99 28
pteixeira@nvj.nl
secretaris
Uitgeverijbedrijf

De masterclass is geschikt voor deelnemers die ervaring hebben met schrijven
voor het web, maar die hun vaardigheden willen bijspijkeren.
2 & 16 december | 10:00 - 12:30 uur | Online cursus

Interviews schrijven

Leer de praktische kneepjes van het interviews schrijven: hoe je je materiaal
selecteert, hoe je je tekst opbouwt en de spanning vasthoudt. Maar vooral: hoe
je gewaagdere, scherpere keuzes maakt.
7 december | 10.00 – 17.00 uur | Amsterdam

Eindredactie

Je leert hoe je teksten prikkelend kunt aanbieden door een goede kop te maken,
maar bijvoorbeeld ook door een tekst in te korten. Je leert welke hulpmiddelen
er beschikbaar zijn en waar de valkuilen voor een eindredacteur zitten.
9 december | 10.00 – 17.00 uur | Amsterdam

Training PersVeilig voor journalisten

Lisa Koetsenruijter

Deze training is gericht op journalisten die in het veld werkzaam zijn.
15 december | 10.00 – 17.00 uur | Amsterdam Sloterdijk

06 86 80 54 43
lkoetsenruijter@nvj.nl
secretaris ViP en Plus,

COLOFON

belangenbehartiger

Aan dit katern werkten mee

Zelfstandigen a.i.

Yvonne Berkeljon, Rutmer Brekhoff, Ana Karadarevic, Wais Shirbaz, Tessa Heerschop,
Milen van Boldrik, Lauri van Oosterom en Caro Bonink
(Eind)redactie Connie Wiering, Ron Bongers

Secretaris Rosa Garcia López

Vormgeving Marjolijn van Beeck

is tijdelijk niet beschikbaar

Contact 020 303 97 00 – vereniging@nvj.nl www.nvj.nl – twitter @nvj
Post Postbus 75997 1070 AZ Amsterdam
Bezoek Johannes Vermeerstraat 22 1071 DR Amsterdam

Noodnummer: 06 51 52 95 62

Dit katern valt onder redactionele verantwoordelijkheid van de NVJ. Het doel is
om leden en niet-leden van de NVJ te informeren, te inspireren en te verbinden.

Luister naar de
verhalen achter deze
foto’s in de podcast
ANP Beeldspraak
anp.nl/beeldspraak

