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Sponde

W ekenlang lag ik in een sophisticated high-tech zieken-
huisbed dat me eerder aan een machine deed denken
dan aan een ‘sponde’. Ik was machteloos. Na een in-

grĳpende, ongehoord knappe operatie – mét de computer –
waarmee zowel mĳn blaas als mĳn prostaat werd verwĳderd –
mocht ik in dit bed bĳkomen, nadat een aantal buitengewoon
kundige – en aardige – verpleegkundigen
me aan een veelheid van infusen hadden
gekoppeld. Ik kon niks. Ik kon niet lezen,
ik kon niet eten – ik werd intraveneus ge-
voed – en kon al helemaal niet van de na-
tuur genieten hoewel ik de bloemen-
pracht van de Hortus om de hoek wist.
Wat te doen?
Het leven was me uit handen genomen

en dagenlang had ik er geen enkele behoeft aan me de vraag te
stellen of ik überhaupt wilde terugkeren. De doorwaakte nach-
ten, als ik smachtte van dorst maar niet kon drinken, waren een
hel totdat een verpleegkundige me kwam troosten. In mĳn som-
berste uren werd ze steeds mooier. Een engel die me naar het
paradĳs zou begeleiden.

En toen ontdekte ik de smartphone. Gek, want ik heb het ding
allang. Gebruiken deed ik het nauwelĳks. Nu ging ik op onder-
zoek uit. Er ging een wereld voor me open. Alles kwam beschik-
baar, films, muziek – uren luisterde ik naar Frank Zappa of Jos-
quin des Prés – en zelfs de poëzie bood zich in alle bescheiden-
heid aan. Een godsgeschenk, dacht ik, maar waar God heerst,
merkte ik algauw, is zĳn eeuwige vriend nooit ver weg. Satan
was niet helemaal nieuw voor me, maar in deze vorm had ik

hem nog niet ontmoet, de vleesgeworden
achterklap, roddel en kwaadsprekerĳ.
Op de smartphone, begon ik te begrĳ-

pen, hebben niet de engelen het voor het
zeggen maar de trawanten van Beëlze-
bub. Eenmaal weer op vrĳe voeten er-
voer ik het effect ervan op onze om-
gangsvormen als nieuw. Een dieptepunt
vond ik – óók in de NRC-cartoon van Ru-

ben Oppenheimer – de suggestie dat Sigrid Kaag door haar man
het Palestĳnse kwaad representeert. Hoe doortrapt kun je zĳn?
Het was me eensklaps te moede of we wereldwĳd een huive-
ringwekkende Reformatie ondergaan. Dan wacht ons ook een
meedogenloze beeldenstorm.
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Scheurĳzer
als bron van zwendel

Bovenstaand gereedschap is een metalen plaat waarlangs de kop van een
krant kon worden afgescheurd. De afbeelding stond op Facebookpagina
Amsterdam Nostalgisch met tekst van Philip Menke.
‘Iets uit mĳn duistere verleden, toen ik krantenverkoper was. Op vrĳdag-

avond verkocht ik in de kroegen van de grachtengordel de Volkskrant van
zaterdag, de eerste editie die rond 23:00 in de Wibautstraat van de persen
rolde. Een busje bracht de eerste kranten naar het verdeelpunt, op de
Prinsengracht ietsje voorbĳ cafe Het Bruine Paard, waarna ik en een klein
clubje de stad introkken om onze krantenwĳken te doen. Aan het einde van
de nacht moesten we koppen van de niet-verkochte kranten afscheuren en
inleveren, opdat er bewĳs was dat deze niet verkocht waren en we alleen de
daadwerkelĳk verkochte kranten hoefden af te rekenen.’

Ooit zag ik een sigarenwinkelier in de Amsterdamse Rivierenbuurt op de
toonbank met een liniaal in de weer om de strook eraf te scheuren en opzĳ te
leggenIk begrĳp nu dat hĳ de koper een niet-verkochte krant overhandigde.

AdB

https://www.wiewiewie.nl
https://www.volksknar.nl
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Martin Sommer (links) bevraagd door Jan Hoekema. Foto Jacques de Jong

VOOR Martin Sommer, politiek co-
lumnist, bestaan er maar twee soor-
ten mensen: mannen en vrouwen. Hĳ

heeft grote moeite met de instructie op de
Volkskrant dat personen die dat willen, be-
schreven worden als ‘hen’ en ‘hun’. Hĳ
bekende dit tĳdens een lezing in debat- en
cultuurpodium De Pletterĳ te Haarlem. Hĳ
was daar zondag 12 september als Volks-
krant-columnist en Haarlemmer uitgeno-
digd. Zĳn thema ‘Het onbehagen in de
journalistiek’.

Hĳ beschreef onder andere hoe de vrees
voor discriminatie na 1983 steeds meer tot
uitdrukking kwam in artikel 1 van de
Grondwet.
‘Gaandeweg breidde het aantal cate-

gorieën dat in artikel 1 moest worden ge-
noemd zich uit. Er mocht niet worden ge-
discrimineerd vanwege godsdienst, le-
vensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook; de
laatste toevoeging is handicap. Een merk-
waardige gelĳkenis dringt zich op met wat
in sceptische kring de befaamde ‘letterbak
van seksuele geaardheden’ wordt ge-
noemd, lbthi+. De achterstelling van geen
enkele groep mag over het hoofd worden
gezien, hoe klein ook, het is een gedrang
van jewelste om te worden gezien, ge-
noemd, en het geheel lĳkt geestig genoeg
sprekend op de standenmaatschappĳ van
eertĳds, toen het kappersgilde en het bak-
kersgilde, de broederschappen, de ordes en
de beroepsgroepen elkaar op leven en dood
bevochten om het minimaalste privilege,

een plaatsje op de eerste rĳ in de kerk of in
de buurt van de burgemeester.
‘De standenmaatschappĳ lĳkt in zekere

zin terug, en ook van deze ontwikkeling
deden wĳ als journalisten plichtsgetrouw
verslag, en, het moet gezegd, zonder al te
veel opgetrokken wenkbrauwen of ironie.
‘Zie ik het goed, dan was de beslissende

wending, met forse gevolgen voor de jour-
nalistiek, dat het recht op gelĳke behande-
ling verschoof van een objectief gegeven
naar een gevoel.’
Martin Sommer stelde vast dat vrĳheid te-

genwoordig iets anders inhoudt dan in de
tĳd na de oorlog toen vrĳheid de verlossing
uit de Duitse bezetting betekende.
‘Nu is vrĳheid iets heel anders geworden,

een particuliere, individuele toestand, na-
melĳk de vrĳheid om helemaal jezelf te
kunnen zĳn, of te worden wie je bent.
‘Wie kan dat anders uitmaken dan jĳzelf,

te worden wie je bent? Dat is het mensen-
recht, het nieuwe maatschappelĳke ideaal
waaraan de krant zich, net als de politiek,
heeft gecommitteerd. In de krant kun je dat
dagelĳks zien. Het verslag van de collec-
tieve belangenbehartiging, van vakbonds-
strĳd of landsbelang, bestaat natuurlĳk
nog wel, maar heeft qua belangstelling
plaats moeten maken voor de individuele
emotie.

‘Hoe ik mĳzelf word, is een hoofd-
onderwerp geworden, of hoe ik daarin
word tegengehouden, hetzĳ door mĳn ei-
gen psychische blokkades, of de blokkades
die anderen opwerpen. Seksualiteit, het al-

lerintiemste onderwerp, is het belangrĳks-
te publieke onderwerp geworden.
‘De journalistieke vormen zĳn het inter-

view en de reportage. Interviews gaan over
de geïnterviewde zelf. De vraag is niet
meer: “wat vindt u hiervan?”, maar “wat
doet dat met u?” En het antwoord is niet
langer “dit is mĳn standpunt”, maar “jaze-
ker, dat kwam behoorlĳk bĳ mĳ binnen”.
Niet langer opvattingen willen we weten,
maar gevoelens. Op televisie is de snik de
maatstaf geworden.

‘En de nieuwe vrĳheid werd respect. Ie-
dereen moet gewaardeerd worden om wat
hĳ is. Zo kon racisme het maatschappelĳke
hoofdonderwerp worden, want bĳ uitstek
het fenomeen dat mensen tegenhoudt om
zichzelf te ontplooien. Racisme is niet
nieuw. Wel nieuw is dat gevoelde achter-
stelling hetzelfde werd als echte achterstel-
ling. Niet te worden erkend, gewaardeerd
en gerespecteerd, hoefde niet langer te wor-
den aangetoond. Gevoelde achterstelling
werd echte achterstelling.’
In dat kader gaf Sommer als voorbeelden

de Gouden Koets ‘die nimmer meer zal rĳ-
den’, de genderneutrale toiletten van de
overheid en het ‘beste reizigers’ bĳ NS in
plaats van ‘dames en heren’.
Die subjectievering van de grondrechten

plaatst volgens Martin Sommer ook de
journalistiek voor wezenlĳke vragen. ‘Ons
ouderwetse werkgerei om tot waarheid te
komen, waren hoor en wederhoor, en
check en dubbelcheck. Die hadden tot doel
juist om tot een hogere vorm van

‘Het onbehagen van de journa-
listiek’ was de titel van de le-
zing die columnist Martin Som-
mer zondag 12 september
hield in debat- en cultuurpodi-
um De Pletterĳ te Haarlem.
Sommer is sinds 1987 verbon-
den aan de Volkskrant. Zĳn
vraag: Hoe is de rol van de
journalist vandaag de dag? Is
hĳ feitenjager, vormt hĳ een
tegenmacht tegen de gevestig-
de orde of is hĳ de bewaker
van de geldende moraal?
Jacques de Jong hoorde hem
aan.

Het onbehagen van Mar�n Sommer
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Fotograaf

E EN FOTOGRAAF had aanzien. Hĳ, zelden een zĳ,
was twee keer knap. Om de mooie, bĳzondere foto’s,

maar ook om beheersing van de technologie. Verstand
van sluitertĳd en focus.
Kwam nog bĳ het toveren in de donkere kamer.
Dan kreeg een foto van een demonstratie tegen kern-

energie een dreigende zwarte lucht. Vĳf kolom breed op
de voorpagina.

Vanzelfsprekend kon niet elke schrĳvende verslaggever op pad
over een fotograaf beschikken. En al helemaal schrĳvers niet die
zoiets onnozels als een nieuwe stofzuiger beschreven, of kousenband.
Er was nieuws over de kousenband. Verslaggever kocht de groente,

nam de bundel mee naar de redactie en smeekte de fotoredacteur om
een plaatje. Fotoredacteur mompelde dat zĳn mensen, de fotografen
van de krant, wel wat beters te doen hadden. Maar vooruit, even tus-
sendoor. Het werd een fotootje waaraan je kon zien dat de fotograaf
niet de geringste belangstelling had voor het onderwerp. Geen eer aan
te behalen.
Dat is niet meer. Een verslaggever die kousenband wil laten zien,

maakt nu zelf de foto. Hĳ stuurt hem meteen door naar de redactie
met hetzelfde apparaatje dat de haarscherpe prachtfoto maakte. Zĳn
telefoon.
Iedereen is fotograaf geworden en er zĳn hele goede bĳ gekomen.

Wouter Klootwĳk

waarheid te komen dan de particuliere
opvatting of het deelbelang. In Amerika
ligt het hele idee van hoor en wederhoor
onder vuur - en dus ook hier. Alleen zwar-
te journalisten kunnen verslag doen van
zwarte pĳn. Het gedicht The hill we climb
kon alleen maar vertaald worden door een
zwarte dichteres, en naar nu bleek ook al-
leen maar gerecenseerd door een zwarte
recensent. Dan zĳn we wel heel ver van
huis in ons gedeelde beoordelings-
vermogen.’

Ook het hoor en wederhoor telt niet
meer, volgens Martin Sommer, want dat
is een instrument van de machthebbers ge-
worden, juist om de gevoelde pĳn te relati-
veren. Bĳ de Volkskrant wordt hoor en
wederhoor wel degelĳk toegepast, zou hĳ
later toevoegen.
Zĳn conclusie: ‘Met de mensenrechten

als hoogste goed krĳgt de dilemmaloze of
consequentieloze vorm van hogere politiek
alleen maar meer wind in de zeilen. Zelf
vind ik dat een verantwoordelĳke politiek,
noch een verantwoordelĳke journalistiek
zich deze houding kan permitteren. Van
oudsher is het doel van volwassen bericht-

geving en meningvorming het zodanig van
alle kanten inlichten van de volwassen bur-
ger, van alle voors en tegens, dat hĳ zich-
zelf een oordeel kan vormen en zĳn keuze
kan maken in het stemhokje. Daar draagt de
permanente morele hoogvlakte van de

mensenrechten niet aan bĳ.
‘Tegenspraak brengt ons verder, sprak

ooit de flamboyante jazzmedewerker van
de Volkskrant Rudy Koopmans. Ik zeg het
hem graag na, maar ben er beslist niet ge-
rust op.’
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Jan van Capel is een van degenen die regelmatig van zĳn gram laat blĳken in de
brievenrubriek van de Volkskrant. Toevallig gaat deze brief over het onderwerp dat ook
Martin Sommer hierboven aanduidt. Van Capel werd op zĳn wenken bediend. In
dezelfde krant legdeWilma de Rek uit hoe het helemaal zit.
‘In het kort: wat je sekse is, wordt bepaald door je geslachtskenmerken. Wat je gender

is, maak je zelf uit (in een ideale wereld althans, in de echte vindt de omgeving er ook
wat van). Iemand kan in biologisch opzicht een vrouw zĳn en zich toch volledig man
voelen. Iemand kan in biologisch opzicht een man zĳn en zich toch volledig vrouw
voelen.
‘Iemand die zich man voelt (of hĳ nu geboren is met of zonder penis & ballen) noemen

we binair. Iemand die zich vrouw voelt (of zĳ nu geboren is met of zonder vagina)
noemen we ook binair. Iemand die zich man noch vrouw voelt, of juist net zozeer man
als vrouw, noemen we non-binair. Uiteraard is het niet altĳd zo zwart-wit als het hier nu
staat: qua sekse en gender neemt ieder individu een ander plekje in op de as van het grote
continuüm. Maar het overgrote deel van de mensheid is – of voelt zich – vooral man of
vooral vrouw. En voor een minderheid (nog best veel mensen overigens: 3 tot 6 procent
van de Nederlanders) gaat dat niet op.’
Tevreden, Jan? Red.


