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Veilige taal

I N DE KRANT las ik dat de overheid opdracht heeft gegeven
om na te gaan hoe taal in de culturele sector veilig gemaakt
kan worden. Het bericht daalde in mĳ neer als Gods woord in

een ouderling.
Ik snak al bĳna mĳn hele leven naar veilige taal. Ik weet nog

hoe het begon. Ik was elf jaar, woonde in Utrecht en fietste elke
dag van huis naar mĳn school in de oude
binnenstad. Nooit dezelfde route, o, nee,
want in elke zĳstraat, voelde ik, wachtte
mĳ het avontuur.
Daardoor belandde ik regelmatig in

buurten die mĳn Duitse moeder mĳ had
ontraden. Daar konden het nette pakje
dat ik droeg, en de mooie schoenen die
zĳ altĳd met liefde voor mĳ uitzocht,
weleens opschudding veroorzaken.
En verdomd. Op een dag reed ik opgewekt een oeroud,

middeleeuws steegje bĳ de Dom binnen toen een grote knul met
veel minder mooie schoenen en een ontzettend vies pakje opdook
en mĳ hĳgend, rochelend en spugend achterna begon te zitten.
Ik stampte op de pedalen om de griezel te lossen, wat lukte,

maar zĳn woorden bleven mĳ achtervolgen. Vuile lamlul,
weergalmde het tussen de onverklaarbaar bewoonde huizen.
Vuile lamlul.
Ik heb het mĳn moeder nooit durven vertellen, maar veilig-

heidshalve meed ik voortaan de buurten waarvoor ze mĳ had
gewaarschuwd.
De taal van de knul had me zoveel angst ingeboezemd dat ik

me heel lang niet meer buiten de gebaande paden heb
gewaagd. Ik begrĳp dan ook heel goed waarom men nu eindelĳk

begonnen is om taal voor iedereen veilig
te maken, al is het voorlopig alleen maar
in de culturele sector. Andere sectoren –
het voetbal, het bankwezen, de
ambtenarĳ - komen ongetwĳfeld later
aan bod, net zo lang tot het kwaad overal
met wortel en tak is uitgeroeid.
Ik juich het van harte toe en als ik lees

dat wordt aanbevolen om uitdrukkingen
zoals ‘zwarte bladzĳde’, ‘zwarte dag’, ‘zwartrĳden’, ‘zwart
geld’, ‘zwartkĳken’ en ‘zwartwerken’ nooit meer te gebruiken,
ga ik enthousiast aan de slag.
Ik ben al uren in de weer om die vermaledĳde woorden in mĳn

Dikke van Dale zwart te lakken.
wiewiewie.nl
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Pieter Broertjes denkt uiter-
lĳk 1 september terug te ke-
ren als burgemeester van
Hilversum. Hĳ is ontslagen
uit het ziekenhuis, waar hĳ
half april werd opgenomen
wegens een hersenontste-
king. Hĳ is nu aan het revali-
deren, hetgeen enkele maan-
den kan duren.

In een kort bericht aan be-
woners, college, gemeenter-
aad en medewerkers van de
gemeente laat Broertjes we-
ten: ‘Graag wil ik alle bewo-
ners, medewerkers, collega’s
en iedereen die mĳ een hart
onder de riem heeft gestoken
de afgelopen weken, harte-

lĳk bedanken. Het is hart-
verwarmend en geeft mĳ
enorme kracht. Mĳn gene-
zing verloopt goed. De reva-
lidatie is in volle gang. De
specialisten geven aan dat
het herstel een lange weg is.
Het college en de burgemees-
ter van Blaricum Joan de
Zwart-Bloch vervangen mĳ
en dat doen zĳ uitstekend.
Een waarnemend burge-
meester kan de druk de aan-
komende tĳd voor iedereen
verminderen. Dat is een goe-
de beslissing. Ik vertrouw
erop dat ik na de zomer in
goede gezondheid terug-
keer.’

Bron: de Gooi- en Eemlander

Schermafbeelding uit de Gooi- en Eemlander waarin het herstel van
Pieter Broertjes wordt vemeld. Eerder haalde hĳ die krant met het
nieuws dat hĳ een hersenontsteking had opgelopen.

Pieter Broertjes begonnen met revalida�e

Zzp’ers in opstand tegen
uitbui�ng bij DPG Media
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‘H et kwam voor dat een zzp’er op
de krant in zeven, acht jaar niet
op vakantie was geweest. Hĳ

kon zich dat niet permitteren. In tegenstel-
ling tot mensen in vaste dienst moeten zzp’
ers sparen voor hun eigen vakantie, hun
pensioen, hun zorgverzekering.’ Gerard
Reĳn – net met pensioen als redacteur
Economie – heeft zich jarenlang als lid van
de ondernemingsraad speciaal ingezet
voor die categorie collega’s. ‘Als eindre-
dacteur kwam het voor dat je naast iemand
zat te werken die minder rechten had en
minder verdiende, zeg maar gerust werd
uitgebuit.’

De kwestie is weer aan de orde nu twee
freelancers, schrĳvend journalist Hans
Teunissen en fotograaf Peter Nicolai uitge-
ver DPG Media (onder andere de Volks-
krant, Trouw en Het Parool) voor de rech-
ter hebben gedaagd om alsnog een betere
vergoeding te krĳgen voor de verhalen en
foto’s die ze sinds 2015 voor DPG-kranten
hebben gemaakt. DPG Media heeft tot dus-
ver geweigerd met de twee in gesprek te
gaan. De vakbond NVJ steunt de actie van
de twee journalisten. De twee journalisten
merken ook op dat DPG Media vorig jaar
178 miljoen euro winst heeft gemaakt.
Gerard Reĳn kan zich aan de telefoon

nog steeds opwinden. ‘Enkele jaren gele-

den was er ook een rechtszaak van twee
freelancers tegen de Persgroep. Die kregen
van de rechter gelĳk: hun tarieven werden
met 50 procent verhoogd.’
Hĳ herinnert zich hoe hĳ bĳ zĳn aantreden

in de ondernemingsraad verbĳsterd raakte
van de werkomstandigheden van zzp’ers.
‘Ik wilde toen wel eens weten hoe die er-
voor stonden. En daar bleek dat ze veel min-
der verdienden dan eindredacteuren in vaste
dienst, die hetzelfde werk deden.’

Drieëndertig jaar werkte Gerard voor de
krant. Daarvan acht jaar in de onderne-
mingsraad, langer dan hĳ van plan was –
‘en eigenlĳk langer dan goed voor me
was’. ‘Een van mĳn termĳnen liep af op
een moment dat de ondernemingsraad een
nieuwe structuur kreeg. Eerst waren er on-
dernemingsraden en een centrale OR, maar
we gingen over naar één ondernemings-
raad. Ik ben toen toch maar aangebleven,
vooral omdat ik bang was dat anders alle
inspanningen voor de bureau-zzp’ers voor
niks zouden zĳn geweest.
‘De krant trok freelancers aan voor de bu-

reaufuncties zoals eindredactie, beeld, en
opmaak, de opiniepagina en soms zelfs
verslaggeverĳ. Dat was goedkoper. En op
het moment dat ze niet nodig waren, kon-
den ze zo worden buitengezet. Ik weet niet
van wie dat idee was gekomen, van de di-
rectie of van de hoofdredactie.
‘In die tĳd werd de krant opgezadeld met

het redactiesysteem dat de Belgen ook ge-
bruikten. Dat was veel ingewikkelder dan
het bestaande systeem. Je kon het als eind-
redacteur niet zomaar bedienen, daar was
veel ervaring voor nodig. De baan was ook
daardoor niet zeer geliefd bĳ de zittende
redactie. Toenmalig hoofdredacteur Phi-
lippe Remarque liep zo tegen een pro-
bleem op. Maar zzp’ers bleken het ei van
Columbus: ze protesteerden niet, ze waren
veel goedkoper en er waren er onuitputte-
lĳk veel van.
‘Ze werden ook ingezet voor zusterbla-

den als Trouw en Het Parool. Op zeker
moment bleek 25 procent van de redactie
zzp’er te zĳn. Tegelĳk ontstond een twee-
deling: als vaste redacteur kon je komen te
zitten naast iemand die veel minder ver-
diende voor hetzelfde werk.
‘Sommige collega’s werkten drie, vĳf,

zeven jaar op die basis. Ik kwam er een te-
gen die geheel ten einde raad bekende dat
hĳ acht jaar niet op vakantie was geweest.
‘In de ondernemingsraad hebben we de

kwestie steeds aangekaart, jaar in jaar uit.
De directie weigerde mee te werken, en
verwees consequent naar de hoofdredactie.
Maar Philippe Remarque hield de zaak ook
steeds af. Het werd voortdurend ontkend

dat mensen werden onderbetaald. Wĳ wer-
den van het kastje naar de muur gestuurd.
We hebben op een gegeven moment zelf
maar onderzocht hoeveel zzp’ ers er bĳ de
Volkskrant werkten, maar geloofden onze
eigen resultaten nauwelĳks. Pas twee jaar
later kregen we cĳfers van het bedrĳf en
bleek het nog erger.
‘We hebben er samen met de zzp’ers

vele, vele vergaderingen aan gewĳd. Ten
slotte ging ook de redactiecommissie in de
persoon van Wil Thĳssen zich ermee be-
moeien.
‘En van toen af kwam er beweging in.
‘De ommekeer kwam bĳ het aantreden

van hoofdredacteur Pieter Klok. Die be-
gon vaste krachten aan te nemen op plek-
ken waar een vacature kwam. Ik ben hem
nog erkentelĳk dat hĳ dat beleid heeft in-
gevoerd. Maar je moet toch ook mensen
die jaar in jaar uit als zzp’er hebben ge-
werkt, gewoon in vaste dienst kunnen ne-
men.’
Achteraf merkt hĳ op: ‘Het lĳkt net of ik

daar iets heb gepresteerd, terwĳl het resul-
taat after all alleen maar werd bereikt om-
dat het gezeur over de zzp’ers ze te erg
werd, en dat ik toevallig een tamelĳk hard-
nekkige zeurder was.’

Jacques de Jong

Twee freelance journalisten, die
al vele jaren werken voor DPG
Media (waaronder de Volkskrant)
hebben het bedrĳf voor de rech-
ter gedaagd omdat ze het zat
zĳn voortdurend te worden on-
derbetaald. Oud-redacteur Ge-
rard Reĳn weet daar alles van.
Hĳ pleitte jarenlang voor een be-
tere betaling van zzp’ers op de
redactie. Met resultaat.

NVJ
De Nederlandse Vereniging van Journalis-
ten NVJ staat achter de actie van Hans
Teunissen en Peter Nicolai om DPG Me-
dia (en andere mediabedrĳven zoals Me-
diahuis) voor de rechter te dagen. ‘Samen
kunnen en moeten wĳ die bedrĳven zo ver
krĳgen dat het inzetten van freelancers
geen verdienmodel meer is. Het liefst
doen we dit in overleg, maar nu deze weg
gestrand lĳkt, moeten we dit belang zicht-
baar maken door acties, rechtszaken, pu-
bliciteit en het activeren van de politiek.’

Jarenlang op de bres voor zzp’er

Gerard Reĳn

Wil Thĳssen
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Het woord

Stom van een Volkskrantverslaggever die zĳn verbazing
over iets waar hĳ nog maar net kennis van genomen had,
ving in een woord. Hĳ predikte nota bene onvervalste jour-

nalistiek. Ook in de keukenrubriek van de krant. Recepten pri-
ma, maar zoek ook even uit hoe het komt dat sardines uit blik
allemaal even lang zĳn.

En waar de koppen blĳven.
Het ging over kip. Verslaggever ontdekte dat vrĳwel alle

vleeskippen ter wereld in onvoorstelbaar korte tĳd na hun ge-

boorte tot kloeke slachtkuikens groeien. Het leek de vertraagd
afgedraaide film van een explosie. De verslaggever noemde het
kuiken daarom een plofkip.
Het woord kreeg een eigen leven. De bedenker zelf wist er

toentertĳd nog nauwelĳks iets van en dacht alleen dat zulke
kippen niet lekker konden zĳn. Die opvatting is gaan heersen.
En de overtuiging dat plofkippen lĳden en langer zouden willen
leven. Later, te laat, bleek dat plofkippen blind geproefd uitste-
kend smaken en dat verhalen over hun ellendig bestaan niet
kloppen.
De verslaggever schaamt zich voor het woord. Hĳ had zĳn on-

gefundeerde mening voor zich moeten houden. Journalisten
moeten geen mening hebben. Ja, mag wel, maar nooit in de
baas z’n tĳd.

Wouter Klootwĳk

‘Een van de mooiste dingen die ik ooit
heb gedaan’, vindt Charles Groenhuĳ-
sen (67) van de televisieserie Recht en
Herstel waarvoor hĳ met de opnamen
bezig is. Later moet er een boek van ko-
men. Charles werkte van 1975 tot 1983
bĳ de Volkskrant als verslaggever. Daar-
na ging hĳ naar de NOS. De laatste tĳd
is hĳ op woensdag te zien in de talkshow
Op1.
In de nieuwe serie onderzoekt hĳ de mo-

gelĳkheden voor herstel van de verhou-
ding tussen dader en slachtoffer, zoals me-
diation en andere vormen. Hĳ brengt zo-
wel oude als actuele zaken aan de orde. Hĳ
zegt al jaren met het plan te hebben rond-
gelopen en vindt nu de tĳd rĳp om het
daadwerkelĳk te realiseren. ‘Media schrĳ-
ven alleen over misdaad als het om de
scheiding tussen goed en kwaad gaat.’
Charles Groenhuĳsen: ‘Het grote publiek

weet niet dat er zoiets als herstelrecht be-
staat. Misdaad wekt altĳd veel boze emo-
ties op. Dat is begrĳpelĳk. Daar gaat het
meestal over in de publiciteit. In deze tele-

visieserie willen we mensen aan het woord
laten die samen proberen een andere, meer
positieve weg in te slaan. Voor veel kĳkers
zal dit een openbaring zĳn. Kan het zo
ook? De serie kan ertoe bĳdragen dat meer
slachtoffers en daders deze aanpak over-
wegen. Steeds meer betrokkenen en ook
officieren van justitie, rechters en advoca-

ten zien er het nut van in.’
Het streven is de serie vanaf het najaar

van 2021 uit te zenden op NPO1. Eerder
schreef Groenhuĳsen al over zĳn ergernis
dat alleen slecht nieuws voor de media
echt nieuws is. Hĳ bepleit een positieve
aanpak.Hĳ werkt samen met eindredacteur
Simon Vuyk. JqJ

Charles Groenhuĳsen begint met nieuw programma

Bemiddelaar tussen dader en slachtoffer

Timelapse webcam signaleert
damwanden en heel veel zand
‘En... actie!’ Op 11 december 2020 om 14:02:16 uur begint op het
Amstel Business Park Zuid een timelapse webcamera te lopen die het
parkeerterrein bestrĳkt naast de drukkerĳ, waarop Mediavaert ver-
rĳst, het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media.

Het is wat heiig tĳdens de première, het is die vrĳdagmiddag vroeg
donker, de straatverlichting brandt om 16:25:04. Een auto rĳdt weg
en komt terug.
Meer gebeurt niet in de openingsscènes, hoewel na een week de

zon mooi onder gaat en je op 2 januari de hele dag alleen sterk
vergrote regendruppels op de lens ziet. Op 3 januari geen beeld,
maar een dag later de eerste sloopactiviteiten van een klein witgroen
grĳpertje dat tempo maakt. Op 16 mei vooralsnog damwanden en
heel veel zand.

AdB

https://dpgmedia.timeboxview.com

