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Apen met vraagtekens
T erecht waarschuwt Willem Kuipers in de Volksknar van 28 au-

gustus voor koppen met vraagtekens aan het eind. Kun je maar
beter niet doen. En Kuipers laat het niet bĳ een waarschuwing; in
zĳn stuk geeft hĳ ook aan hoe zulke koppen tot stand komen. De
passages daarover zĳn uitgesproken onthullend.

Kuipers noemt geen enkel concreet voorbeeld van een vraagteken-
kop, maar hĳ geeft wel feilloos aan wie de schuldige is aan zulk kop-
werk. Dat is de ‘bureau-employé’. Deze ‘functionaris’ heeft het stuk
dat hĳ (m/v) moet koppen niet gelezen, zo weet Kuipers. In plaats
van echt lezen vlooit de bureautĳger de tekst slechts na op ‘goed
bekkende zinnetjes’ teneinde snel (tussen)koppen te kunnen maken.
Daar blĳft het niet bĳ. Dezelfde ‘functionaris’ maakt koppen die de

inhoud vaak niet dekken, ook dat weet Kuipers. Bovendien ziet ‘zo’n
eindredacteur’ veel over het hoofd, zodat er nogal wat fouten in het
stuk blĳven staan. En in zĳn ‘opperste luiheid’ begaat de bureau-em-
ployé ook nog een doodzonde: hĳ maakt de kop uit de laatste zin van
de tekst, juist dat deel waarin de auteur zĳn ‘ziel en zaligheid’ heeft
gelegd. Save our souls.
Ooit werden eindredacteuren hartelĳk collegiaal aangeduid als

‘apen met scheermessen’. We weten nu waarom.
Eric Hendriks

NASCHRIFT:
Een collega reageerde woedend op mĳn stuk over het overbodige ge-
bruik van het vraagteken in de krant. Het zĳ zo, maar net toen ik
overwoog de hand collegiaal in eigen boezem te steken, kreeg ik
in de Volkskrant de drie pagina’s onder ogen, waarin de krant uit-
pakt over een zekere Renze Klamer, die met Fidan Ekiz De wereld
draait door gaat presenteren. En wat las ik in het intro: ‘Hĳ geldt als
dé belofte van Hilversum. Wie is hĳ?’

Willem Kuipers

Marktonderzoek
‘D enk mee met nieuwe ideeën van de Volkskrant en

win een bol.com-bon.’ Het mailtje stelt dat de
Volkskrant ‘nooit stilstaat en altĳd bezig is met inno-
veren’. De abonnee wordt ‘daarom opgeroepen mee te
denken over onze nieuwe ideeën’. De onderzoekers zĳn
‘dan ook erg benieuwd wat u van ons nieuwste idee vindt
en of het aansluit bĳ uw wensen. Daarom nodigen wĳ u
uit mee te doen aan dit onderzoek.’
De abonnee opent de vragenlĳst, vult zĳn (‘uw’) leeftĳd
in en klikt op ‘Volgende’. Reactie: ‘Hartelĳk dank voor
uw bereidheid om deel te nemen. Helaas behoort u niet
tot de doelgroep. U kunt dit venster nu sluiten.’

De bejaarde mag zich abonneren, zĳn schermbril probe-
ren terug te vinden, de krant digitaal lezen en turen naar
koppen met Engelstalige woordspelingen en/of een
vraagteken. Hĳ moet zich niet inbeelden dat hĳ ‘onze
nieuwe ideeën’ snapt.
De abonnee probeert het met de helft, 38 jaar. Het sys-

teem is fraudebestendig, de respons krom: ‘Geen enquête
is toegestaan om gebruik te maken van deze gebruikers-
naam - wachtwoord combinatie.’ Letters als afzender:
SKIM. Google komt uit bĳ Global insights agency and
decision behavior experts. Een Rotterdams kantoor, een
werkwoordsvorm als naam (andermans magneetstrip ko-
piëren), geen spellingchecker in huis.
Marktonderzoek DPG Media betreurt het voorval.

‘Oprechte excuses. Uiteraard doet uw mening er toe! De
verkeerde melding is aangepast.’ Nogmaals toegang krĳ-
gen tot het anonieme onderzoek (‘u resetten’) is helaas
onmogelĳk. ‘De link die u heeft aangeklikt is uniek.’

Adriaan de Boer

Elitair
Van Cicero wordt nog weleens een observatie geciteerd die je

na dik tweeduizend jaar moeiteloos op onze tĳd kunt toe-
passen, zoals deze: Het zĳn slechte tĳden. Kinderen gehoorza-
men niet langer hun ouders en iedereen schrĳft een boek.
Cicero was een held van mĳn oude collega Han van Gessel die

in Amsterdam klassieke talen had gestudeerd en chef werd van
een nieuwe boekenbĳlage die hĳ plechtig en
tot grote vreugde van Kees Fens Cicero doop-
te, naar de bĳnaam van deze hoogwaardig-
heidsbekleder, advocaat, redenaar en – voor-
al in de Renaissance – bewonderde stilist die
eigenlĳk Marcus Tullius heette.
‘Cicero’ is vermoedelĳk afgeleid van cicer

wat ‘grauwe erwt’ of ‘wrat’ betekent.
Elitair?
Zo zou het oordeel nu kunnen luiden omdat tegenwoordig meer

mensen iets van voetbal denken te weten dan van de Oudheid.
Ook bĳ hedendaagse gymnasiasten hoef je daarvoor niet meer

aan te kloppen. Misschien hóren ze nog wel van Cicero, maar
hem lézen hoeft niet meer.

Het typeert de ongelooflĳke snelheid waarmee de klassieke
beschaving uit ons collectieve bewustzĳn is verdwenen om
ruimte te maken voor allerlei media-ongein die ook de sfeer van
een spel als De Slimste Mens op de televisie bepaalt, waar ik
ook dit seizoen weer naar gekeken heb. En ik niet alleen. Een
miljoenenpubliek volgde de intellectuele strĳd van al die Be-
kende Nederlanders en je vraagt je af waarom. Om iemand te
zien afgaan?
Alleen Maarten van Rossem leek soms zĳn bekomst te hebben

van de domme vragen en antwoorden, maar hĳ
doet als jurylid zelf aan deze vertoning mee. Het
viel me deze keer op dat sommige deelnemers in
het spoor van Van Rossem hun gedoe wisten te re-
lativeren. Bĳna alsof ze lieten weten dat je in Ne-
derland kennis of kunst nu eenmaal niet au
sérieux hoeft te nemen.
Ik ben benieuwd wat er gebeurt als Thierry

Baudet straks nipt de verkiezingen van Mark Rutte wint. Geeft
hĳ dan de grote Cicero als een Messi zĳn plaats in het openbare
leven terug? Of zal dan blĳken dat hĳ het soort politieke hui-
chelaar is dat Cicero te vuur en te zwaard bestreed?
Wat weet ú van deze wrat?

Willem Kuipers wiewiewie.nl
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In Terug van weggeweest
spreken we Volkskrantcol-
lega’s die na een buiten-
lands correspondentschap
zĳn teruggekeerd in Ne-
derland. Brandende vraag:
wat was voor hen in de
tussentĳd hier veranderd
en hoe reageerden ze
daarop?

N
atalie Righton (44),
onderzoeksjournalist bĳ de
Volkskrant, brengt twee
primeurtjes mee. Ze wilde
– en wil nog steeds, ooit,

want Pieter Klok doet het goed – de
eerste vrouwelĳke hoofdredacteur
worden van de Volkskrant, en ze is
opgehouden als presentator van
VPRO’s Buitenhof op NPO1, waar ze in
februari mee was begonnen. In de
eerste uitzending leidde haar uit-
spraak over Thierry Baudet tot een
kort geding, dat zĳ won. Ze schreef
enkele kinderboeken, begon bĳ de
krant in 2007, was unembedded
correspondent in Afghanistan tussen
2010 en 2013. Werd daarna parlemen-
tair verslaggever in Den Haag, waar
ze Halbe Zĳlstra tackelde over zĳn
contacten met Poetin in diens datsja.
Daarvoor kreeg ze De Tegel, een prĳs
die ze al eerder verwierf voor haar
werk in Afghanistan.

‘Terug van weggeweest’ betekent voor
Natalie Righton met dat mondkapje hier
inmiddels ‘Terug náár weggeweest’.
‘Ja. En ook door het niet handenschud-

den. Die Nederlanders weten niet wat ze
ermee aan moeten: onhandig zwaaien. Ik
zeg: laten we dan het salam aleikum in-
voeren, rechterhand op het hart, lichte bui-
ging. Een heel charmante manier van ie-
mand groeten. En dan noemen we het geen
islamitische groet, maar de nieuwe ge-
zondheidsgroet, beter nog: vredesgroet.’

Wat was er veranderd toen zĳ in 2013 te-
rugkwam? ‘Ik vond de rust vooral heel
fijn. Hier in de auto kon ik eigenlĳk alleen
klassieke muziek verdragen. Je kan den-
ken dat het voor mĳ na Afghanistan hier
saai was, maar voor mĳ was het daar zó
avontuurlĳk en zo gespannen geweest, dat
die oorlog onder mĳn huid was gekropen,
dat je continue stress had, het gevoel dat je
moest gaan rennen, opgejaagd werd. Je
voelde je spieren spannen, je wilde op-
staan, weg, en dat constant. Daar moest ik
vanaf.
‘Inderdaad, ik had er zelf voor gekozen.

Maar het sluipt er langzaam in, als je daar
zit. Ik kom in het donker uit een restaurant,
zegt mĳn vriend in de taxi: wie waren die
mannen met kalasjnikovs? Ik had ze ge-
zien, maar dat niet meteen alle alarmbellen
afgingen, dat het vrĳ normaal was gewor-
den voor me, dat is dus gevaarlĳk. Je raakt
kwĳt wat wel en niet normaal is. Ik merkte
bĳ mezelf: als ik hier ga blĳven, of – de
Arabische lente was net uitgebroken –
naar Syrië of die regio ga, dan is de kans
groot dat ik aan de drank raak, of de drugs,
ga scheiden, of alledrie. Dus ik moet weg.
Op dat moment besloot ik: terug naar Ne-
derland. Ik vond het fijn weer in Nederland
te zĳn. Dus niet saai, maar fijn. Precies
waar ik naar op zoek was. Rust.

‘Ik ben in Nederland opgegroeid, tweeta-
lig. We zouden naar Amerika gaan, mĳn
Engelse vader was chemicus, later tolk/
vertaler, in zĳn hart een wereldreiziger,
maar mĳn ouders zĳn voordien uit elkaar

gegaan. De wereld in, dat was ook mĳn
motivatie om de journalistiek in te gaan.
Een manier om te reizen. Zo heb ik tot
2006 bĳ hulporganisaties gewerkt, Artsen
zonder Grenzen, ICCO. Daarna wilde ik
vanuit de Rotterdamse journalistenoplei-
ding graag stage lopen op de buitenlandre-
dactie van de Volkskrant. Ik moest ook
nog even op de internet- en de politieke re-
dactie, maar op Buitenland heb ik vanaf
2007 m’n vingers blauw getikt om later te
kunnen reizen. Paul Brill heeft me een
beetje op weg geholpen. Ik wilde de vaca-
ture India wel, wat daarna Pakistan en Af-
ghanistan werd.
Pieter Broertjes wees me op de gevaren,

maar ik maakte een plan hoe het veilig kon.
Ik belde vooral vrouwen in de regio, kreeg
adviezen van mĳn toenmalige vriend Ton
Koene, fotograaf in de regio. Zo kwam ik
aan mĳn veiligheidsregels. Goed voorbe-
reid dus. Pieter ging akkoord.
‘Toen ik in Kaboel zat, ontdekte ik dat de

meeste westerlingen achter hoge, beton-
nen muren woonden, en niet zagen wat er
gebeurde. Dus ik ging met mĳn tolk buiten
eten, steeds in gepaste kleding. Ik bezocht
vrouwen die gemarteld waren, en die kon-
den vertellen hoe andere vrouwen waren
vermoord.
‘Terug in Nederland werd ik politiek

verslaggever en departementaal redacteur
voor Buitenlandse Zaken en Defensie
vooral. Rutte soms ook dus. Anders dan in
jullie tĳd was ik toen een tĳdlang de enige
vrouwelĳke collega in Den Haag. Di-
plomatiek redacteur stond op mĳn visi-

Natalie Righton Foto Jacques de Jong

Nathalie Righton, zeven jaar terug uit Afghanistan

‘Het gevoel dat je opgejaagd werd’
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tekaartje. Tip van mĳn voorganger
Theo Koelé, dat vonden ze wel deftig
klinken, zei hĳ. Dat was van 2013 tot
2019. Toen een jaartje chef Nieuws, in
Amsterdam. Begin dit jaar Buitenhof er-
bĳ, maar dat kon ik niet combineren met
chef Nieuws. Ik kreeg een rol als onder-
zoeksverslaggever. Heb ik me nog vast-
gebeten in het jokken van staatssecretaris
Barbara Visser over de marinekazerne
die niet naar Vlissingen ging. Anders dan
Halbe Zĳlstra bleef zĳ wel zitten. Maar
dat soort informatie krĳg je niet door de
telefoon. Je moet met mensen praten,
beetje rondneuzen. Erg moeilĳk werd dat
door de coronacrisis.’

N a mĳn terugkomst kwam ik op di-
verse manieren in aanraking met
Justitie. Klinkt zwaar, maar ik

kreeg een bon omdat ik door de Leidse-
straat fietste. Dat mag kennelĳk niet. Me-
vrouw, u bent lévensgevaarlĳk bezig. Ik
moest lachen. Dat had ik niet moeten
doen.
‘De tweede keer was de parkeergarage

in Den Haag. Ik rĳd stapvoets van de ene
naar de andere garage, zeg door de tele-
foon tegen de chef “Ik kom eraan”. Weer
gevaarlĳk. Hilarisch. Maar in Nederland
krĳg je dan een bon van driehonderd
euro. En, in dezelfde week, driehonderd
euro voor door rood rĳden en niet volgen
omdat ik tĳdens het volgen voor een rood
licht stopte. Dat ging om een knipperend
tramlicht. Ik mag anderen niet de schuld
geven, maar het was wel raar, net terug en

drie keer achter elkaar zo’n aanvaring. Er
zal wel iets agressiefs in mĳn gedrag heb-
ben gezeten.
‘In Kaboel was je zo gewend dingetjes

te regelen… Het ’'gevaar”-argument is
natuurlĳk bullshit, maar hier moet je je
aan de regeltjes houden. Dat is best lastig.
Voordat ik hier internet in huis aangeslo-
ten kreeg, wát een toestand. Ik had de nei-
ging: hier heb je honderd dollar, maak het
vandaag in orde. Dat kan niet in Neder-
land. Braaf, rustig wachten, mond hou-
den. Ik had kennelĳk iets overgenomen
van het gedrag in Afghanistan: ik gedroeg
me wat agressief, want alles viel toch te
regelen en te ritselen, er waren geen re-
gels, dus je moest uit je doppen kĳken.
Dát. Dit vond ik het moeilĳkste van hier
weer te integreren.’
Ze geeft desgevraagd een toelichting op

haar positie als vrouw in Afghanistan.
Het komt er eigenlĳk op neer dat ze heel

goed de touwtjes in handen wist te hou-
den, door ook mannen in haar omgeving
de baas te zĳn, door leiding te geven, re-
keningen te betalen, salarissen te ver-
strekken. Het voordeel was dat ze, anders
dan mannelĳke journalisten, ook ruim
toegang had tot vrouwen daar. ‘Ik was het
derde geslacht. Geen man, maar ook geen
vrouw, want die hebben daar een andere
rol. Ik was een soort alien voor ze, met de
privileges van een man.’
Heeft dat doorgewerkt in Nederland? Ik

had waarschĳnlĳk bovengemiddeld tes-
tosteron aangemaakt om daar te kunnen
functioneren. Daar gedroeg ik me als een
alfamannetje, vooruit, -vrouwtje. Dat
heeft me zelfs m’n relatie met Ton ge-
kost, denk ik. Als hĳ er niet bĳ was in Af-
ghanistan moest ik me toch staande hou-
den tussen de leeuwen. Als hĳ terug-
kwam moest ik weer het lieve vrouwtje
zĳn, gechargeerd gezegd. We waren niet
zo lief meer voor elkaar. Ik ben nu weer
veel zachter geworden.

‘Bĳ de Volkskrant in Den Haag was ik
lang de enige vrouw. Ik was wel bereid
mee te doen in dat toch harde, mannelĳke
spel. Ik kan het iedereen aanraden hoor.
Maar als vrouw met een gezin kan dat
toch niet. Je moet tot laat in de avond
werken. De politici wisten wel wie ik
was: beetje voor oppassen.
‘Van het glazen plafond had ik niet veel

last. Hoewel, ik ben dus geen hoofdre-
dacteur geworden, ik had wel gesollici-
teerd. Ik ben feminist. Alleen al vandaar
uit vind ik het jammer dat we geen vrou-
welĳke hoofdredacteur hebben. Dat heeft
deels toch te maken met het systeem bĳ
de krant en andere ‘mannenbedrĳven’.
We hebben hier een manier van leiding-
geven die het lastiger maakt voor vrou-
wen om serieus te worden genomen. Om-

dat ze een andere manier hebben van lei-
dinggeven.
‘Voorbeeld. Tĳdens mĳn sollicitatie als

chef Nieuws vroegen Philippe Remar-
que en Pieter Klok: welke vĳf dingen
zou jĳ doen om de krant te verbeteren? Ik
kon niet meteen vĳf dingen noemen. Wil-
de erover nadenken. Achteraf hoorde ik
dat Philippe hierdoor erg was gaan twĳ-
felen. De bedoeling is immers dat je je
erg voorbereidt op hoe je het anders gaat
doen. Honderd dagen later heb ik een do-
cumentje getikt: dit valt me op, deze vĳf
dingen moeten we anders gaan doen. Dat
vond hĳ wel mooi. Ik wil hiermee zeggen:
vrouwen kĳken wat meer even de kat uit
de boom. Wĳ slaan niet van nature ons-
zelf op de borst: ik weet wel even hoe ik
de tent hier beter moet runnen. Vaak weet
je dat namelĳk niet als je dat nog niet hebt
gedaan. Mannen zĳn sneller geneigd om
te zeggen dat ze wel weten hoe het moet,
al weten ze het ook niet. Snap je?’
Ze hadden dus een goede eerste vrou-

welĳke hoofdredacteur kunnen hebben.
‘Ik had wel gewild. Maar, eerlĳk, mĳn al-
lereerste gedachte was toen Philippe zĳn
vertrek bekend maakte: shit, net een paar
jaar te vroeg voor mĳ. Toch mĳn vinger
opgestoken, omdat niet één vrouw had
gesolliciteerd. Hartstikke teleurgesteld
toen ik het niet werd, maar misschien
komt het nog.’

Is de krant in politiek opzicht ver-
anderd? Natalie: ‘Nou, een vakbonds-
krant is het niet meer, nee. En Lodewĳk
Asscher krĳgt ook niet meer ongezien
vĳf kolommen; het moet wel ergens over
gaan. De politieke redactie zoals ik die
heb ervaren, is erg neutraal. Wĳ weten
ook niet van elkaar wat we stemmen. Ik
vertel het mĳn vrienden niet eens. We
proberen het politieke peil van nu weer

’Jammer dat ik niet
de vrouwelĳke
hoofdredacteur
kon worden’

Natalie Righton (rechts) aan het werk tussen gewapende burgerwachten in
Afghanistan. Foto Ton Koene

⊳

�



347– pagina 4

te geven en zo de lezer wĳzer te maken
over wat gaande is. Je laat dus ook mensen
aan het woord als Wilders.
‘De koers is dat je de lezer niet alleen

vertelt wat hĳ al weet. Maar ook zĳn geest
scherpt door het in context en in de tĳd te
plaatsen: waarom dingen gebeuren zoals
ze gebeuren, waarom Thierry Baudet zo’n
aanhang heeft als nu, althans virtueel in de
peilingen. Er wordt nog wel gezegd ‘linkse
krant’, maar ik ervaar dat helemaal niet zo
op de politieke redactie. In de onderwerp-
keuze van de nieuwskrant zie je wel
maatschappelĳk betrokken onderwerpen,
wat onze lezers interesseert.
‘Maar een lezersonderzoekje naar hun

stemgedrag geeft aan dat we lang niet al-
leen linkse lezers hebben. Ongeveer 50
procent van onze lezers stemt op een linkse
partĳ. Dan heb je 25 procent die op een
middenpartĳ stemt, maar dus ook onge-
veer een kwart van onze lezers stemt
rechts. Ik hoop dat ik hiermee geen gehei-
men verklap, maar zo zit het ongeveer. Dat
is nog geen verrechtsing van de krant, het
geeft wel de verrechtsing van heel Neder-
land weer. Dus ook de redactie zal geen
honderd procent meer op links stemmen.
Daarvoor hebben we ook linkse zowel als
rechtse columnisten. Lezers willen weten
wat de andere meningen zĳn. Zo kun je je
afvragen of je nog hoofdcommentaren wilt
afdrukken. Dé Volkskrant heeft toch niet
één mening?’

W ĳ van de Volksknar waarderen
hoe jĳ de woorden van de heer
Baudet hebt samengevat in jouw

eerste optreden bĳ Buitenhof. ‘Dat was in
mĳn ogen een correcte samenvatting. Ik
denk nog steeds dat hĳ bedoeld had te zeg-
gen wat ik weergaf, ook gezien zĳn eerde-
re uitspraken. Ik zei dat Baudet in de Ka-
mer opzien had gebaard met zĳn uitspraak
dat de EU een vooropgezet plan heeft om
het blanke Europese ras te vervangen door
Afrikaanse immigranten, maar volgens

Baudet bedoelde hĳ dat helemaal niet. Ik
zou nog steeds van hem willen horen wat
hĳ dan wel bedoelde. Ik had mĳn uitspraak
voorbereid, maar niet op papier – en het
was wel live. Ik had iets zorgvuldiger moe-
ten formuleren. Ik zei ''in de Kamer'', ik
had moeten zeggen: ''in de Kamer en daar-
voor''. Of dat het geen citaat maar een
parafrase was. Het winnen van de rechts-
zaak was toch een erkenning. Het was al

met al wel even heftig.
‘Er komt nogal wat op je af, zo’n eerste

uitzending. Camera’s, licht, hoe je moet
zitten. Ik had helemaal geen behoefte aan
een rel. Het was mĳn intentie niet. Na
afloop van de show kwam iedereen mĳ fe-
liciteren, niemand had in de gaten dat ik
iets verkeerds had gezegd. Dat kwam pas
een uur later, toen Baudet ineens begon te
twitteren. Het was een toevalligheid die,
als ik eerlĳk ben, liever niet had gehad in
de eerste aflevering.
‘En daarna gaan mensen dan op je schel-

den, op Instagram en Facebook. Dat had ik
zoveel mogelĳk afgeschermd omdat ik
wist dat je nare mensen achter je aan kunt
krĳgen. Maar dan nog, er sĳpelt een hoop
narigheid door. Mensen die suggereren ge-
weld te zullen gebruiken, dat is echt wel
eng hoor.
‘Het waren geen dreigementen om naar

de politie door te sturen. Wel van mensen
die wat suggereren: het zou beter zĳn als er
geen journalisten zĳn als jĳ. Of die rare
gedichten sturen waarin iemand dood gaat.
Op twee, drie gevallen na waren het dom-
me scheldpartĳen. Variërend van ''hoer''
tot ''jĳ moet ontslagen worden''. Maar die
écht niet okay waren – dat heb ik geleerd
in Afghanistan – die beantwoord ik: be-
grĳp ik goed dat u mĳ bedreigt met de
dood? Dan binden ze vaak direct in. ''Nee,
dat slaat nergens op, domme trut'', reage-
ren ze dan.’

Wil ze nog terug naar Afghanistan? ‘Ont-
zettend graag, vrienden en plekken van
toen bezoeken, het is een prachtig land.
Maar pas als het vrede is. Dat zal nog lang
duren. Eerlĳk: ik zou het nu niet durven. Ik
heb mĳn vriend Jaap, wĳ hebben ons kind,
hĳ heeft twee kinderen. Daardoor word je
verantwoordelĳker voor jezelf. Als mĳ
iets overkomt… dat moet je niet doen. Zo
ben ik ooit onder schot gehouden door

Amerikaanse militairen toen ik in een ver-
keerd, lees Afghaans pakje rondliep. Eng
hoor. Zo heb ik ook veel bomaanslagen
meegemaakt, gelukkig telkens net niet op
het verkeerde moment op de verkeerde
plek.’

Terzĳde: Natalie is in uiterst obscure Ne-
derlandse social-mediabronnen in verband
gebracht met spionageactiviteiten. ‘Wie
dan? Ik hoor dit voor het eerst. Ik heb er
niet voor gewerkt. Wat ik wel weet is dat
de MIVD míj in de gaten heeft gehouden.
Mĳn mails las, mĳn telefoon uitluisterde.

'Twee voorbeelden. Op de Nederlandse
ambassade probeerden ze uit te vissen
waar ik precies woonde in Nederland. Ze
hadden het al met een pĳltje aangegeven
op Google Maps. En in mĳn telefoon hoor-
de ik voortdurend klikjes. Dat kan ook de
Afghaanse geheime dienst zĳn geweest.
Die heeft me dat ook laten weten. Voor
mĳn veiligheid, zeiden ze dan.
‘Toen ik, terug in Nederland, mĳn dossi-

er opvroeg bĳ de AIVD en MIVD, kreeg
ik te horen dat zulke dossiers niet verstrekt
worden, of het nu wel of niet over mĳ be-
stond. Ik heb wel mensen ontmoet die voor
de MIVD werkten. Maar wat jĳ gezien
hebt, moet een kletskoekverhaaltje ge-
weest zĳn.’
Wat gaat ze doen vanaf nu? ‘Samen met

de Amerikaanse correspondent Michael
Persson de presidentsverkiezingen ver-
slaan; ik vanuit Amsterdam. Ik zal probe-
ren naar Amerika te gaan, maar de kans dat
het door de corona niet lukt, is nog groot.’

Ze is nu dus weg bĳ Buitenhof. Natalie:
‘Ik had het er niet zo naar mĳn zin. Dat
was een reden. En ik wilde weer verder
met schrĳven. Ik kan nu niet te veel vertel-
len. Misschien binnenkort.’

Maurits Schmidt

Foto Jacques de Jong

'Toen ik bĳ AIVD en MIVD

mĳn dossier opvroeg,

werd dat niet verstrekt’

⊳
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Televisiebeeld van CNN met Peter Arnett (Holy cow!) als reporter.

N aar aanleiding van de weemoe-
dige herinneringen van Bert
Vuĳsje en Rob Vreeken in de

Volksknar nummers 344 en 346 aan
de Golfoorlog-kranten van begin 1991
heb ook ik mĳn geheugen geraad-
pleegd. Al is het bĳna dertig jaar ge-
leden, deze twee nachten zĳn om
niet te vergeten.

In de eerste plaats: Rob heeft gelĳk dat
Bert de krant van 17 januari zal bedoelen,
waarin op sluitingstĳd de eerste beschie-
tingen op Bagdad werden gemeld en in
drie etappes een krant werd gemaakt met
het allerlaatste nieuws.
Rob, die avond de spin in het web bĳ

Buitenland, beschreef hoe hĳ, met z’n
kopje soep uit de kantine terug aan het
bureau, ons om half een belde op de zette-
rĳ: het was begonnen in Bagdad. De krant
was persklaar. Egbert de Boer, onze con-
tactman bĳ het grafisch bedrĳf, stond
klaar om pagina 1 naar de plaatmakerĳ te
brengen. We besloten een nieuwe voor-
pagina te maken en een halfuur later te
gaan drukken, de persen niet op volle
snelheid tot we een definitieve versie had-
den. De eerste editie werd zo actueel mo-
gelĳk gemaakt.
Rob alarmeerde betrokken correspon-

denten en verslaggevers: Paul Brill, Ben
Haveman, Maarten-Jan Heĳmans,
Frits van Veen en de Haagse redactie.
Jacomĳn de Raad en Nanda Troost

(Binnenland) volgden met bloknootjes de
rechtstreekse uitzending van CNN. Zĳ
maakten een mooie verslagje dat onder de
kop Holy cow (de beroemd geworden
uitroep van CNN-man Peter Arnett in

Bagdad) prominent op de definitieve
voorpagina kwam.Wim Jacobs kwam
supersnel naar de krant om zĳn al voorbe-
reide graphic te vervolmaken met span-
nende pĳlen die de banen van de raketten
weergaven. Die ging al in de tweede edi-
tie mee. Binnenin wisselden we een pagi-
na voor een gereedliggende over de oor-
logssituatie.
Om voor de derde en definitieve editie

ruimte op de voorpagina te winnen, heb-
ben we de advertenties opzĳ gezet. Waar-
onder: ‘4 waanzinnige weken bĳ Jac. Her-
mans’. We gingen er vanuit dat de super-
markt zo niet graag reclame zou willen
maken te midden van een complete oor-
logssfeer. Geen klachten over gehoord.
Behalve Bert Vuĳsje hebben we toenma-
lig uitgever Herman van der Zande gebeld
met het voorstel extra kranten te laten
drukken. De rond vĳftigduizend exempla-
ren werden op met name treinstations grif
verkocht.
Er waren dus drie edities in omloop en

de laatste werd ook ver buiten de Rand-
stad gesleten. Heb vernomen dat mensen
elkaar vreemd aankeken als ze in de trein
hun kranten vergeleken. Zelf werd mĳ
een paar weken later door Ben Rogmans
gevraagd om in een openbare les in de hal
van de School voor Journalistiek in
Utrecht een en ander te komen toelichten.
Ook veel studenten hadden zich verbaasd
over de diverse voorpagina’s.
Ik had het geluk er ook bĳ te zĳn toen

op zondag 24 februari de extra editie ver-
scheen, want voor hetzelfde geld was
Cees Gloudemans aan de beurt geweest.
(Cees en ik losten elkaar om de twee we-
ken af als chef Nacht. Twee weken op,

twee weken af. Jarenlang zagen we elkaar
zelden.) In feite was deze zondagkrant
minder spannend om te maken. Zeven van
de acht pagina’s waren in de loop van de
zaterdagavond geschreven, geredigeerd,
opgemaakt en in elkaar geplakt. Niet,
zoals Rob zich herinnert, allemaal over de
Golfoorlog. Er was ook binnenlands
nieuws, kunst en zelfs een sportpagina.
Toen die klaar waren konden we niets

anders doen dan met de benen op het bu-
reau wachten op de grote gebeurtenis die
het uitbrengen van de krant zou rechtvaar-
digen.
Rond twee uur was het zover. Opnieuw

kwam CNN als eerste met het grote
nieuws dat de grondoorlog tegen Irak was
begonnen. Binnen een uur was de voor-
pagina gereed; rond half vier begonnen de
persen te draaien. Vanuit de Parool-kanti-
ne leidden collega’s van de distributieaf-
deling de verspreiding in goede banen.
Pieter Broertjes, in die dagen debute-

rend als adjunct-hoofdredacteur, was de
hele avond op de krant. Rob Vreeken
denkt dat Pieter die zondag op straat gratis
kranten heeft staan uitdelen. Vermoedelĳk
is hĳ in de war met de gratis krant DAG,
in mei 2007 gelanceerd als concurrent van
De Pers, Metro en Spits. Ik zie beelden
voor me van Pieter bĳ het Amsterdamse
CS als krantenjongen, in een sjiek vuur-
rood jasje met in witte letters ‘DAG’.
Ik heb via een bevriende collega van de

opmaak een, al na anderhalf jaar
overbodig geworden, compleet DAG-pak
in de wacht weten te slepen. Lekker
warm. Dat gebruik ik nog steeds als de
tuin winterklaar moet worden gemaakt.

Jan van Capel

Nachten om niet te vergeten
Jan van Capel

https://volksknar.nl/344%20Volksknar.pdf
https://volksknar.nl/346%20Volksknar.pdf

