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Brief van Victor Lebesque aan de col-
lega’s (2002): 
‘De redactie heeft een brief ontvangen 
van een advocatenkantoor over het 
gebruik van het woord ‘portakabin’. 
Het is een gedeponeerde merknaam. 
Met het gebruik van dit woord of van 
bijvoorbeeld portocabin of portacabin 
voor keten die niet afkomstig zijn van 
de fabrikant die de enige echte porta-
kabin produceert, maak je inbreuk op 
het merkrecht. 
De advocaat wijst erop dat de Ne-
derlandse taal voldoende mogelijk-
heden biedt om de merknaam (of 
sterk daarmee overeenstemmende 
benamingen) te vermijden. Te denken 
valt aan: bouwkeet, mobiele unit, 
tijdelijke huisvestingseenheid, mobiel 
bouwsysteem, semi-permanente ac-
commodatie, prefab accommodatie en 
verplaatsbare eenheid. 
Allemaal knudde-synoniemen natuur-
lijk, maar je bent gewaarschuwd.’

Jeroen Trommelen
gaat internationaal.
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Victor Lebesque voorzitter Raad voor de Journalistiek:

‘Journalisten zijn vaak slechte verliezers’
werd me duidelijk dat het 
niet ging om het voorzitter-
schap van de stichting, maar 
van de raad zelf. 

 ‘Ik was stomverbaasd dat 
ik daarvoor werd gevraagd, 
maar het gesprek bleef aan-
genaam ontspannen. Twee 
uur later belde Fons me: 
‘We zijn erg enthousiast. We 
willen met jou doorgaan.’ 
Op 20 april had ik nog een 
gesprek met een van de 
vice-voorzitters en twee le-
den van de raad. ’s Avonds 
belde Fons me met het be-
richt dat ik was benoemd. 
Nog geen half uur later hing Wilco Dek-
ker aan de telefoon.’

Was Van Westerloo uit op de eerste voor-
zitter vanuit de journalistiek in plaats 
van iemand uit de hoge juristerij?

‘Ik weet niet of dit uit de koker van Fons 
kwam. Uit een stuk van december 2008 
blijkt dat er gewerkt ging worden aan ver-
betering en versterking van de raad. Een 
van de voornemens was uitbreiding van 
de professionele staf met een voorzitter, 
die voor twee dagen per week gehono-
reerd ging worden. Men wilde breken met 
de traditie dat de voorzitter uit een hoog 
rechtscollege moest komen. Er werd ge-
zocht naar een journalist met een juridi-
sche achtergrond.’

Wat haal je je nog aan op je bijna 70ste? 
Of voel je het als een erebaan?

‘Ik voel me vereerd dat ik ben uitverko-
ren, maar ik zie het niet als een erebaan. 
Het is echt werk. Ik zal flink aan de bak 
moeten. Ze betalen me niet voor niks heel 
behoorlijk.

‘Tja, ik ben wel bijna 70, maar ik voel 
me nog prima in staat om de handen uit 
de mouwen te steken. Ik hoorde hier en 
daar al: je krijgt twee dagen loon voor ze-
ven dagen werk. Nou, zo erg zal het wel 
niet zijn. Maar mocht het me wat meer tijd 
kosten, so what? Ik houd nog genoeg tijd 
over voor andere leuke dingen.’   

Wat worden je speerpunten?
‘Ik treed half september in functie. Dus 

ik onthoud me nog even van  ferme uit-
spraken. Maar ik kan wel al zeggen dat ik 

veel verwacht van de nog wat minder be-
kende mogelijkheden van klachtbehande-
ling, te weten de vereenvoudigde proce-
dure en bemiddeling. Het eerste houdt in 
dat voorzitter en secretaris elke binnenge-
komen klacht eerst inhoudelijk bekijken, 
en tevens op haalbaarheid wat bevoegd-
heid van de raad en ontvankelijkheid van 
de klager betreft. De zaken worden dus 
gefilterd.

‘Bij de Volkskrant hadden we nogal eens 
de smoor in als we voor flutzaakjes moes-
ten opdraven. Zoals, voor wie een goed ge-
heugen heeft: de zaak Mem Pra (1986).

‘Ik denk dat we heel wat zaken in aller-
eerste instantie kunnen afdoen en daar-
mee voorkomen dat de verweerders - de 
aangeklaagde journalisten - tijd moeten 
verspillen aan het schrijven van een ver-
weerschrift en aan het verschijnen op de 
zitting. 

‘Verder is er de bemiddeling door voor-
zitter en secretaris. Zie het als een soort 
kort geding. Tot nu toe is daarvan niet 
veel terechtgekomen, maar ik wil het pro-
moten. Het kan een hoop soesa voor de 
betrokkenen voorkomen.’

Ik kan nog wel iets anders noemen: 
NOVA en consorten weer binnenboord 
halen? 

‘Er worden al pogingen gedaan om de 
afvalligen tot inkeer te brengen. Voorzo-
ver ik nu weet, zijn dat Elsevier, De Tele-
graaf, NOVA en TROS Radar. Op 16 mei 
is er een gesprek van delegaties van het 

Wat een verrassend nieuws. Hoe is dat 
gegaan?

‘Ik werd gebeld door Fons van Wester-
loo. Hij is voorzitter van de stichting die 
de Raad voor de Journalistiek faciliteert. 
Daarin zitten mediaorganisaties als de 
NDP, de omroepen, de NVJ, het ANP en 
het Genootschap van Hoofdredacteuren. 
Fons wilde eens een kopje koffie met me 
drinken, want er was ‘een vacature voor 
het voorzitterschap’.

Ik dacht dat het om voorzitter van de 
stichting ging, met in mijn achterhoofd de 
wetenschap dat Fons directeur is gewor-
den van de nieuwe omroep van De Tele-
graaf en wellicht daarom wilde aftreden.  

‘Op 23 maart kwam ik bij Fons op kan-
toor. Ik keek ervan op dat daar op me za-
ten te wachten: de voorzitter van de Raad 
voor de Journalistiek Ton Herstel, secreta-
ris Daphne Koene en stichtingsbestuurslid 
Kees Boonman. Pas na een tijdje babbelen 

Victor Lebesque

Victor Lebesque gaat vanaf me-
dio september volop aan de slag 
als voorzitter van de  Raad voor de 
Journalistiek. Hij wordt de opvolger 
van oud-NCRV-voorzitter Ton Herstel. 
Voorzitter van het stichtingsbestuur 
van de raad is Fons van Westerloo.

door Han van Gessel
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Op de redactie van de Volkskrant blijkt grote belangstelling te bestaan voor de 
koersbroek, waarvoor Bert Wagendorp het voortouw heeft genomen. Eerder deed 
hij dat met het speciale, helblauwe Volkskrant-shirt, dat een doorslaand succes 
werd.

Bert Wagendorp laat weten dat zo’n broek in de winkel doorgaans  voor € 79,95 
van de hand gaat. De Volkskrant rekent € 49,95. De voorinschrijvers krijgen tien euro 
korting, zij betalen dus € 39,95. Bestellen kan volgens hem nog steeds. Ze zijn te zijner 
tijd in de kiosk boven aan de roltrappen op te halen.

Hij constateert dat de belangstelling voor het  fi etsen op de redactie groot is. Voor de 
derde keer wordt in juni weer de Hel van Waarland door de kop van Noord-Holland 
verreden, 120 kilometer. Start en fi nish in Waarland, bij collega John Volkers.

Als nieuwtje meldt Bert ook dat hij met collega Pieter Klok bezig is in België de 
nieuwe Persgroep-klassieker Kobbegem-Zottegem-Kobbegem van de grond te tillen. 
Speciaal ten behoeve van het wij-gevoel met de Belgische collega’s. Het zwaartepunt 
komt te liggen bij de Leuterberg, die driemaal genomen moet worden (met een 
stijgingspercentage van 12½). Dat gaat vermoedelijk in augustus gebeuren. Christian 
van Thillo zelf geeft mogelijk het startsein. Of het lukt, is niet zeker.

Volkskrant-koersbroek in trek

Vervolg van pagina 1 VICTOR LEBESQUE
stichtingbestuur en de raad met de desbe-
treffende hoofdredacteuren. Met samen 
eten na afl oop. Dus erg oorlogszuchtig is 
het klimaat gelukkig niet.’
 
Hoe zie jij de positie van de raad nu? 
Boegbeeld van journalistieke ethiek of 
voorportaal van de rechtbank? 

‘Ik zie de raad allereerst als een klaag-
muur voor mensen die zijn gekwetst door 
onfatsoenlijke journalistiek. Uit de uit-
spraken die de raad in een halve eeuw 
heeft gedaan, is een aantal basisregels 
over journalistiek fatsoen of noem het 
ethiek - la même chose - gedestilleerd. 
Die zijn vastgelegd in de zogenoemde 
Leidraad. Nuttig voor elke journalist om 
daar eens kennis van te nemen.

‘Waarom zou iemand de raad niet mo-
gen gebruiken als test voor de haalbaar-
heid van een zaak bij de rechter? Daar 
is niets mis mee. Maar het gebeurt niet 
vaak. Meestal is de klager tevreden met 
de genoegdoening die een gegrondverkla-
ring van zijn klacht hem geeft. Alleen wie 
uit is op schadevergoeding, moet naar de 
rechter gaan, want de raad kan geen sanc-
ties opleggen. 

‘Overigens worden de meeste klachten 
ongegrond verklaard.’

In dit verband: hoe kijk jij aan tegen de 
nieuwe media met al hun fratsen?

‘Op het internet gebeuren natuurlijk wel 
malle dingen. Je ziet er de verruwing, die 
ook in de traditionele media waarneem-
baar is. Meer media, meer concurrentie, 
moeilijke tijden. Dus denken sommigen 
in het vak dat ze er hard in moeten hak-
ken, in de verwachting daarmee een gro-
ter publiek te bereiken.

‘Je kunt alleen maar een klacht indienen 
tegen iemand die gelokaliseerd en geïden-
tifi ceerd kan worden. Dat zal vaak niet 
meevallen.

‘Ik ben een volstrekte leek wat de nieu-
we media betreft. Ik blog niet, ik twitter 
niet en ik lees ook niks op weblogs. Ik 
weet niet eens hoe dat zou moeten. Ik ben 
van plan me te laten bijscholen over die 
moderne dingen door iemand als Henk 
Blanken en ik moet ook eens met Thom 
Meens gaan praten over hoe de krant staat 

tegenover bloggers en of de krant aanspra-
kelijk is voor alle content, om maar weer 
eens zo’n verschrikkelijk jargonwoord te 
gebruiken.’

Er is bij de raad de laatste jaren al heel 
wat bijgebogen, beroepsrecht bijvoor-
beeld. Wil je nog verder gaan? 

‘Ik denk dat de raad niet veel meer kan 
dan waarin het reglement nu voorziet. De 
raad moet misschien meer dan tot nu toe 
deelnemen aan het maatschappelijk debat 
over de media. Dat behoort ook tot mijn 
takenpakket. 

‘Ik wil ook wel de discussie aangaan met 
journalisten die wel een vuistdik verweer-
schrift indienen, met een advocaat naar 
de zitting komen die dan een pleidooi 
van een uur houdt, en die vervolgens als 
ze hun gelijk niet krijgen, beweren dat de 
raad niet serieus kan worden genomen. 
Journalisten kunnen niet tegen kritiek en 
zijn vaak slechte verliezers.’

Je hebt een verleden bij de Volkskrant 
in relatie tot de raad. Hoe kijk je daar-
op terug? 

‘De Volkskrant heeft zich nimmer aan 
het gezag van de raad onttrokken. Wel 
heeft de hoofdredactie een aantal malen 

gematigd kritische geluiden laten horen. 
Dat kwam vooral voort uit ergernis over 
bagatelzaken. Klachten die echt nergens 
op sloegen, maar waar de krant wel veel 
energie in moest steken. 

‘Onze huisadvocaat Willem van Manen 
zag de raad helemaal niet zitten. Hij vond 
het amateurrechtspraak. Wie iets te klagen 
heeft over een persorgaan, moet maar met-
een naar de rechter, vond hij.

‘Ik heb daar veel met hem over gedis-
cussieerd. De speelt raad niet voor rech-
tertje, maar geeft over journalistieke ge-
dragingen slechts een mening. Die wordt 
uitgesproken door mensen van wie je mag 
verwachten dat ze een beetje verstand van 
het vak hebben. Een zaak voor de rechter 
brengen is niet voor iedereen weggelegd. 
Een kort geding kost gauw 10 tot 15 dui-
zend euro. De raad is gratis.’

En dan de hamvraag: ben je voor een 
gedragscode voor journalisten? Of zie 
je liever de directe gang naar de rechter 
voor een schadeclaim?
‘Met een code waar eigenlijk niets meer 
in staat dan wat open deuren, heb ik geen 
moeite. Maar met een code waarin abso-
lute regeltjes staan waaraan elke journa-
list zich zou dienen te houden, heb ik wel 
problemen. 

‘Een code is star, terwijl de journalistiek 
voortdurend in beweging is en zich ver-
nieuwt. Regels van journalistieke ethiek 
worden ontwikkeld in de praktijk langs de 
lijnen van maatschappelijke acceptatie.

‘In de Leidraad van de Raad voor de 
Journalistiek staat een aantal algemeen-
heden waarover nauwelijks verschil van 
mening kan bestaan, maar ook een aantal 
regeltjes waarvan ik denk: nou, dat zou in 
bepaalde gevallen wel eens anders kunnen 
zijn. Journalistieke uitglijders die vragen 
om een veroordeling tot rectifi catie en/of 
tot schadevergoeding, horen thuis bij de 
rechter.’

Han van Gessel

‘Ik zal me laten
bijscholen over 
nieuwe media’
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Milieujournalistiek is een betrek-
kelijk jong genre in de journalis-
tieke geschiedenis van de Volks-

krant. Begonnen in de jaren zestig en in 
de jaren zeventig en tachtig uitgegroeid 
tot een volwassen onderdeel van de krant. 
Club van Rome, milieuschandalen, bo-
demvervuiling, noem maar op. Jeroen 
Trommelen kan erover meepraten.
 
Je kreeg de prijs onder meer vanwege 
de samenwerking met journalisten in 
andere landen. Hoe ging dat in zijn 
werk? 

‘Die samenwerking is, ironisch genoeg, 
veroorzaakt door Trafigura. Het bedrijf 
waarover we vóór 2009 alleen op ons ei-
gen houtje stukken hadden gemaakt. Voor 
mij begint de zaak meteen na het incident 
bij Ivoorkust in 2006. Het was mijn eerste 

onderwerp als onderzoeksverslaggever.
‘Maar het hielp enorm dat ik daarvoor 

milieu had  gedaan en ook dat ik dáár-
voor ooit op de Rotterdamse redactie had 
gezeten, waar ik iets geleerd had over 
scheepvaart, olie-industrie en raffinage. 
Kennelijk was deze affaire voor mij per-
soonlijk geschapen.’

Dat was het begin, en toen?
‘Advocaten van Trafigura begonnen de 

Volkskrant in 2007  lastig te vallen met 
eisen tot rectificatie, die inhoudelijk niet 
sterk  waren en uiteindelijk ook niet zijn 
doorgezet. Maar onze advocaat, Jens  van 
den Brink, waarschuwde dat ze wel de-
gelijk kansrijk waren vanwege de  eigen-
aardige Britse smaadwetgeving, waarin 
de rijkste klager altijd wint.

‘Ik  ben toen gaan rondvragen wie nog 
meer last had van Trafigura en vond 
collega’s  in Engeland (BBC) en Noor-
wegen (NRK) en in Estland en Afrika. 

Jeroen Trommelen bekroond met internationale prijs

Knokken om je stukjes erin te krijgen
Jeroen Trommelen is 24 april in Ge-
nève samen met collega’s van de BBC 
en de Noorse omroep onderscheiden 
met de Daniel Pearl Award voor in-
ternationale onderzoeksjournalistiek. 
Zij kregen die prijs voor hun grondig 
spitwerk rond het schip Probo Koala, 
dat bij Ivoorkust giftig afval dumpte, 
en het daarbij betrokken Nederlandse 
bedrijf Trafigura. De prijs is vernoemd 
naar de Amerikaanse journalist Da-
niel Pearl, die in Pakistan voor de Wall 
Street Journal op onderzoek uit was en 
later onthoofd werd teruggevonden.

Ik kreeg  vooral nauw contact met Mei-
rion Jones van BBC-Newsnight. Hij was 
gebrand  op extra bewijs tegen Trafigura 
vanwege de smaadzaak tegen de omroep. 
Dat  extra bewijs had ik in huis via een 
van mijn bronnen. 

‘We onderhielden beiden ook goed con-
tact met Greenpeace, waar nog meer be-
wijsstukken te vinden waren. Omdat we 
zo vaak met elkaar belden, ontstond het 
plan om echt samen te  werken en daarbij 
ook The Guardian en NRK uit te nodigen. 
Uiteindelijk heeft Trafigura het dus hele-
maal over zichzelf  afgeroepen.’

Milieu stond een tijd hoog genoteerd 
bij de Volkskrant. Hoe heb je dat er-
varen?

‘O, dat moet vóór mijn tijd zijn geweest. 
Nee, serieus. Toen ik als  milieuredacteur 
begon als opvolger van Piet van Seeters 
en samen met jou, zat die redactie op 
de wetenschapsredactie. Een hele pret-
tige en collegiale redactie met fijne col-
lega’s. In dat opzicht was het heerlijk. 
Maar het betekende dat je milieu maar 
beter ‘op z’n wetenschaps’ kon op-
schrijven. In de gewone krant moest je 
knokken om de stukjes erin te  krijgen. 
Zo hoog stond het dus niet genoteerd.’   
 
Kun je je nog vinden in de milieu-on-
derwerpen in de huidige krant? 

‘Het probleem is nu kennelijk overgehe-
veld naar de economieredactie. Die maakt 
hele relevante en leuke milieustukken op 
de Groen-pagina. Maar die moet je ‘op 
z’n economies’ opschrijven, neem ik aan. 
De gewone krant zit er nog steeds  niet op 
te wachten. Ik heb overigens alle vertrou-
wen in Michael Persson. Hij heeft ver-
stand van wetenschap én milieu én eco-

nomie. In de dagkrant zie ik tegenwoordig 
weinig milieu en iets meer natuur.’

Hoe zou  het beter kunnen?
‘Simpel, denk ik. We moeten de am-

bitie hebben om de beste, nieuwste en 
diepste verslaggeving over milieu te 
brengen. Als we dat echt zouden willen, 
maken we er vanzelf ruimte en redac-
teuren voor  vrij. Ik denk dat die bran-
dende ambitie er nu niet is. Althans niet 
op  het niveau waar de beslissingen over 
mankracht en ruimte en prioriteiten wor-
den genomen. Of althans niet  genoeg.’  
 
Wil je daar zelf nog een rol in spelen?  
 ‘Ik ga er niet over, maar wil er graag 
aan meewerken. Als onderzoeksverslag-
gever heb ik naast Trafigura ook de we-
reld van  CO2-certificaten omgespit. Daar 
bleken veel maatschappijen werkzaam 
met  projectjes die echt geen klimaatcom-
pensatie verzorgden. Een verhaal of tien, 
vijftien, schat ik. Heb jij ze opgemerkt? 
Toch stonden ze erin, soms zelf op hele 
mooie plaatsen in de krant. Daar lag het 
dus niet  aan.’

Heb je enig idee hoe en waarom milieu 
in de krant degradeerde?

De Volkskrant is altijd sterk geweest 
in het volgen van de maatschappelijke 
wind. Er zijn tegenwoordig al Volks-
krant-zeildagen. Grapje. Als ik me 
niet vergis, trekt de wind  trouwens 
een beetje aan, uit de milieuhoek. De 
kunst is om dat als eerste aan  te voe-
len en dan meteen overstag te gaan.’    
 
Waar moeten volgens jou de zwaarte-
punten liggen?
‘Klimaat, energie, alle kruispunten waar 
levensstijl en beperking van fossiel ener-
giegebruik nu in botsing komen. Daar heb 
ik trouwens een boek over  geschreven: 
Stop de broeikas. Ik zou het graag aan alle 
redacteuren cadeau hebben gedaan.’

door Marieke Aarden

‘De dagkrant 
zit nog steeds 
niet op het milieu 
te wachten’

Jeroen Trommelen
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Je fietst weer rond in Amsterdam, 
waarom ben je vertrokken uit Sydney?

‘Laat ik eerst zeggen dat we (mijn man 
Tim Dekkers en ik) een mooie tijd hebben 
gehad in de grootste stad van Australië. 
Het weer daar is fantastisch. Maar altijd 
zon en blauwe lucht, hoe aangenaam ook, 
zijn uiteindelijk niet voldoende. Australië 
is erg geïsoleerd, erg op zichzelf en Eu-
ropa met zijn cultuur en zijn vrienden is 
erg ver weg. Bovendien waait er een nog-
al conservatieve wind en de zo geprezen 
no worries-cultuur is niet altijd aanwezig. 
Dus na een jaar of vier hadden we het ge-
zien en gingen we terug.’

Hoe kijk je terug op je correspondent-
schap?

‘Vooraf zei bijna iedereen dat het een 
hachelijke onderneming was om in dat 
land zonder vaste afspraken aan de slag 
te gaan. Zoveel nieuws uit Australië is er 
niet, er valt geen droge boterham te ver-
dienen, kregen we te horen. Nou, dat pak-
te even anders uit. We vielen kort na aan-
komst met onze neus in de boter met re-
delijk serieuze rassenrellen op een strand 
van Sydney, die wereldwijd de aandacht 
trokken.

In de vier jaar die we er hebben gezeten, 
werkten we voor RTL-Nieuws, het  Bel-
gische VRT journaal en soms de Deense 
publieke televisie. Ook schreef ik voor 
de Volkskrant en nog wat andere bladen, 
dus de portefeuille was goed gevuld. We 
hebben er goed van kunnen leven en onze 
financiële reserves hebben er niet onder 
geleden.’

‘Wennen aan de kantoorcultuur’
Marc van den Broek is, samen met zijn 
Tim Dekkers na viereneenhalf jaar in 
Australië het journalistieke vak te hebben 
uitgeoefend, weer terug in Nederland. 
Wat waren zijn ervaringen en waarom 
heeft hij de zon verruild voor het kille en 
sombere Nederland? 
Jacques de Jong legde hem enkele 
vragen voor.

Marc van den Broek (links) en Tim Dekkers in Sydney per fIets op weg naar hun werk. 
          Foto: archief Marc van den Broek

Veel geleerd ook?
‘Het leuke was ook dat ik samen met Tim 

voor de televisie kon gaan werken, een 
geheel andere journalistieke wereld dan 
de krant. Dat vond ik bijzonder om mee 
te maken, ik kan nu verdienstelijk monte-
ren. En hoogtepunten volop:  het bezoek 
van Willem Alexander en Máxima, pre-
mier Balkenende, reportages in de Stille 
Zuidzee op het bedreigde eiland Tuvalu. 
Dat was me allemaal niet overkomen als 
ik op de burelen van de Volkskrant was 
blijven hangen.’

Geen seconde spijt gehad?
‘Heel soms, het was weleens moeilijk in 

Sydney, ik heb wel eens flink op de stad 
gescholden als een automobilist me weer 
eens van de weg wilde drukken. Of als 
een Australiër weer eens niet terugbelde, 
hoewel hij dat wel had beloofd. Maar al 
met al, het is heel verfrissend een tijdje 
buiten Nederland te leven.’

Bevalt Nederland weer een beetje?
‘Ja hoor, het is koud, dat is wennen. En 

over fietsen gesproken: er rijden nauwe-
lijks nog auto’s in Amsterdam, een ver-
ademing in vergelijking met Sydney. Wel 
ligt Amsterdam overhoop en tot mijn ver-
bazing wordt in die zandhopen zelden ge-
werkt. Van het vermeende rechtse klimaat 
merk ik niet zo veel. Mensen zijn over het 
algemeen vriendelijk.’

Hoe verder?
‘Tja, crisis hè. Ik was er niet gerust op 

dat er voldoende werk voor zou zijn na te-
rugkeer. Suzanne Baart tipte me in januari 

over een baantje voor 28 uur op het Aca-
demisch Medisch Centrum AMC in Am-
sterdam. Beetje schrijven, beetje voor-
lichten over de wetenschap op het AMC. 
Briefje gestuurd en na een gesprekje van 
een half uur via Skype vanuit Sydney 
was het rond.  Ik was nogal verbaasd, ik 
ben al wat ouder en zo kan ik toch  in een 
nieuwe baan beginnen. De kantoorcultuur 
is wennen na vijf jaar vrijheid, maar de 
collega’s zijn vriendelijk. 

‘De Volkskrant is voorbij voor mij. Ik 
heb de afgelopen vier jaar geregeld wat 
stukken mogen schrijven en ook dankzij 
de krant is het correspondentschap een 
succes geworden. Een beetje vreemd 
was dat op de dag van onze terugkeer in 
Nederland eind maart, het reiskatern een 
groot verhaal had over het Opera House 
van Sydney. Het stuk was bedacht toen ik 
er nog zat. Het was niet leuk dat de colle-
ga’s niet even de moeite hadden genomen 
contact met me te zoeken, ik had het ver-
haal graag gemaakt als een soort afscheid. 
Tim zei echter: ‘Zet die krant uit je hoofd, 
nu begint een andere episode.’ Tim zet het 
mediabedrijf Onderste-Boven voort. Ik 
assisteer hem op mijn vrije dagen.’

Blijf je in Amsterdam of verhuis je 
na een paar jaar weer naar een ander 
land?

‘Ik sluit niets uit, maar voorlopig eerst 
Amsterdam. Als ik weer op pad ga, blijf 
ik dichter in de buurt. Binnen Europa. 
Berlijn trekt, Barcelona, Madrid, er zijn 
nog best een aantal steden waar ik een 
tijdje zou willen wonen.’

Opsporing verzocht
Enkele weken geleden publiceerden 
wij een remake van Opland naar 
aanleiding van de perikelen rond de 
overname van de Volkskrant door 
Van Thillo. De getalenteerde tekenaar 
noemde zich Fopland. Maar ondanks 
onze naspeuringen hebben we hem of 
haar niet kunnen vinden. Ook heeft 
niemand zich gemeld. Voor de gouden 
tip loven wij alsnog een boekenbon 
uit. Vrij te besteden!
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