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Doorbellen
DE benaming ‘Steno’ is bij enkele kranten lang gebruikt voor 

de afdeling die vanaf de telefoon artikelen uittikte voor de re-
dactie. Eerst gebruikten de stenografen inderdaad nog kortschrift, 
ofwel steno. Spoedig kwam de dictafoon in zwang, een uitvinding 
van Thomas Edison, een ronddraaiende wasrol, waar een naald 
het geluidsspoor in kerfde. Bij de Volkskrant werd dat een blauwe, 
plastic manchet, waarop het geluid uit de telefoon werd omgezet 
in een groef. De dictafoon werd bij het afl uisteren met de voet 
bediend. Dan kon de dictafonist blijven doortikken.

Begin jaren zeventig werd de dictafoon een cassetterecorder, 
rechtstreeks op de telefoon aangesloten. Bij het stopzetten spoelde 
het bandje automatisch iets verder terug, zodat bij het aanzetten de 
laatste woorden nog eens werden herhaald. Handig voor de dicta-
fonist, die dan niet hoefde te zoeken.

De krant had vier, soms vijf dictafonisten. Belde 
een verslaggever of een correspondent zijn stuk 
door, dan bleven ze meeluisteren omdat de lijn 

wel eens stoorde of gewoon uitviel. Dan konden ze 
om herhaling vragen of terugbellen.
Ze moesten razendsnel kunnen tikken, blind, met 

tien vingers en foutloos. Tegen de deadline aan werd er veel ge-
vraagd van hun zenuwen. Vooral op de zondagavond als er ook de 
sport nog bij kwam. 

Een correspondent als Cor van Heugten in Eindhoven, dicteerde 
zijn berichten vanuit zijn aantekeningen. Hij veranderde nog wel 
eens wat. Ook China-correspondent Jan van der Putten wist van 
wijzigen in zijn gesproken tekst. Jan Blokker kwam het liefst te-
recht bij Truus Knoop. Die begreep hem.

Wim Salfi schberger en Cor van Staveren waren de dinosaurussen 
van de dictafoon. Truus Knoop was de laatste bij de Volkskrant. 

Tussendoor waren er oproepkrachten. ‘De leukste baan die ik 
ooit heb gehad,’ zegt Susanna Lemstra. ‘Als er niet gebeld werd, 
kon ik studeren.’

Jacques de Jong

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 13: de dictafoon

Iedereen heeft de afgelopen maand onder-
vonden dat’ie fl ink wat minder pensioen op 
de bankrekening kreeg gestort. Navraag 
leert dat veel collega’s geen idee hebben 
waardoor dat kwam. Ik probeer het daar-
om voor onze exclusieve kring nog even uit 
te leggen.

DE DALING van het netto-pensioen is 
een gevolg van de Wet Uniform Loon-

begrip. Deze wet is al in 2011 door onze 
volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Ze 
is op 1 januari 2013 van kracht geworden. 
Doel van de wet is om de salarisbriefjes 
te vereenvoudigen, waardoor er minder 
rompslomp voor werkgevers zou zijn. Die 
zouden 360 miljoen euro per jaar kunnen 
besparen aan administratieve lasten.

Een van de maatregelen is dat de werk-
gevers voortaan voor hun personeel de 
inko mensafhankelijke premie Zorgverze-
keringswet (Zvw) volledig rechtstreeks aan 
de fi scus afdragen. Deze premie bedraagt 
7,75 procent van het salaris tot een maxi-
mum van € 50.064. Voorheen werd deze 
premie bij het salaris opgeteld en daar be-
taalde de werknemer dan weer belasting 
over. Deze bijtelling is per 1 januari niet 
meer aan de orde. 

Om te voorkomen dat de fi scus inkomsten 

zou mislopen is besloten het belastingtarief 
over de eerste schijf van loon of inkomen 
voor iedereen met 3,9 procent te verhogen. 
Werknemers in loondienst merken daar-
door per saldo  niets van de operatie. Al zijn 
mensen met een hoger inkomen waarschijn-
lijk voordeliger uit dan mensen die minder 
verdienen.

En nu komt het. Gepensioneerden, zoals 
wij, en zelfstandigen krijgen de volle laag. 
Zij betalen de hogere belastingen over de 
eerste schijf (als ik onze pensioenen zo’n 
beetje inschat, kost dat tussen de 45 en 70 
euro per maand) en bovendien de volledige 
Zvw-premie, die en passant met 0,65 pro-
cent is verhoogd tot genoemde 7,75 pro-
cent (15 tot 20 euro per maand). Wij be-
talen dus 60 tot 90 euro per maand meer 
aan belasting en premies zonder dat daar 
iets tegenover staat. En dat zag je op het 
bankafschrift.

Bij de indiening van de nieuwe wet werd 
gezegd dat deze budgettair neutraal zou 
zijn. Dus de wet zou niet leiden tot een ver-
hoging of verlaging van de belasting- en 
premie-inkomsten. Mooi niet dus. Alle ge-
pensioneerden zijn naar een ruwe schatting 
met elkaar rond de twee miljard euro per 
jaar meer kwijt. De nationalise ring van de 

SNS-bank is daarmee al voor de helft be-
taald, door de ouderen dus. 

Nu is het allemaal geen echte ramp, want 
onze pensioenen zijn in dooorsnee meer 
dan redelijk te noemen en het PGB behoort 
tot de fondsen die vooralsnog de pensioe-
nen niet hoeven te verlagen. We hoeven 
dus niet te vrezen voor een verdere daling 
per 1 april.

Laten we als ouderen vooral niet klagen. 
Anders krijgen we Vk-collega Rutger Breg-
man op onze nek. Die beschouwt het ken-
nelijk als een ernstige missie om in de krant 
de ouderen keer op keer af te schilderen als 
zeer vermogende uitvreters die dag in dag 
uit op de golfbaan te vinden zijn. Lulkoek.

Maar wat echt stoort, is dat minister 
Lodewijk Asscher gewoon ontkent dat de 
ouderen het zwaarste worden getroffen door 
de verschillende maatregelen. Bovendien 
is volgens hem de inkomensdaling te wij-
ten aan de zwakke pensioenfondsen. Ter-
wijl de verlaging van de netto-pensioenen 
per 1 januari nota bene een gevolg zijn van 
puur ‘Haagse’ maatregelen. 

Een minister die onwaarheid spreekt, 
begaat een doodzonde, heb ik altijd begre-
pen. Vreemd dus dat de Tweede Kamer hem 
hiermee laat wegkomen. 

                 Jan van Capel

Pensionado’s krijgen de volle laag
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Victor Lebesque heeft op 1 
januari afscheid genomen als 
voorzitter van de Raad voor de 
Journalistiek. Hij begon op 1 ok-
tober 2010 en belandde in woe-
lig vaarwater. Hoe is het hem in 
die periode vergaan? Hoe kijkt 
hij daarop nu terug? Han van 
Gessel vroeg het hem.

Was je na je afscheid opgelucht of teleur-
gesteld in wat je allemaal voor de kiezen 
hebt gekregen?

‘Ik ben blij dat het erop zit. De laatste 
maanden was er zo veel gedonder over en 
binnen de Raad dat er geen lol meer aan 
was. De verstandhouding  tussen bestuur 
van de Stichting Raad voor de Journalis-
tiek en bemanning en secretariaat van de 
Raad was gespannen. We waren het erover 
eens dat bij de Raad iets moet veranderen 
om het imago op te krikken (en om meer 
geld te krijgen), maar over de aanpak bots-
ten bestuur en Raad. 

‘Het eerste anderhalf jaar heb ik met veel 
plezier gewerkt. Ik had vooral schik in het 
voorzitten van de zittingen, behalve door 
mij door drie vice-voorzitters. Ook de be-
middeling, samen met secretaris Daphne 
Koene, deed ik graag. Dan trokken we erop 
uit. ‘De Raad komt naar u toe’, noemden 
Daphne en ik het.’ 

Wat waren de moeilijkste hobbels?
‘Van meet af aan heb ik gemerkt dat enke-

le raadsleden wantrouwend tegenover mij 
stonden. Dit vond zijn oorzaak in de wijze 
waarop ik ben benoemd. 

‘Ik werd op een lentedag in 2010 gebeld 
door Fons van Westerloo, de voorzitter van 
het stichtingsbestuur. Pieter Broertjes had 
hem op het idee gebracht mij te vragen. Het 
was snel kat-in-het-bakkie. 

‘Een heel efficiënte procedure, typisch 
Fons (‘Dat tikken we even af’), maar som-
migen vonden het ondemocratisch en wa-
ren bang dat Fons en ik te veel ouwe-jon-
gens-krentenmik zouden zijn en dat ik naar 
het pijpen van het bestuur zou dansen. Een 
compleet ongegronde vrees. 

‘Het verdriet me dat ik in de laatste maan-
den de indruk heb gekregen dat de Raad 
naar de bliksem gaat. 

‘Vanaf het wegvallen op 1 januari vo-
rig jaar van de subsidie van OC&W is er 
een financieel tekort.  Dat neem ik niet de 
bestuursleden kwalijk (hoewel die eerder 

alerter hadden kunnen optreden, omdat het 
onheil voorzienbaar was), maar de organi-
saties die zij in het bestuur vertegenwoor-
digen: de publieke en commerciële om-
roepen, de uitgevers, de NVJ en een paar 
kleinere participanten, die de vinger op de 
knip houden. 

‘Wat is zelfregulering ze waard? Niks 
meer dan nu? Dan zal het gauw einde ver-
haal zijn.’

Je begon met ambitieuze plannen, zo-
als de mogelijkheid tot herziening van 
een raadsbeslissing, de benoeming van 
burgerraadsleden, een vereenvoudigde 
klachtenprocedure. Wat heb je kunnen 
verwezenlijken? 

‘Wat jij plannen noemt, waren besluiten 
tot vernieuwing van de Raad die al vóór 
mijn tijd waren genomen. Ik mocht ermee 
aan de slag.

‘De herzieningsprocedure vind ik te zui-
nig. Herziening kan alleen als ‘een beslis-
sing van de Raad berust op ten onrechte 
als vaststaand of aannemelijk geoordeelde 
feiten’.

‘Dat is zelden het geval. Eerder kan het 
voorkomen dat de Raad een verkeerde 
beslissing neemt, bijvoorbeeld door te ab-
soluut te zijn over het toepassen van we-
derhoor of hoe dan ook het journalistieke 
speelveld te klein maakt. Het zou beter zijn 
als er beroep mogelijk is, waarbij de zaak 
inhoudelijk opnieuw wordt bekeken. 

‘Dit is helaas een illusie. Je zou te veel 
beroepszaken krijgen, iedereen zou nog 
eens willen proberen zijn gelijk te halen. 
Dat kan de Raad met de huidige beman-

ning en zittingsfrequentie niet aan. Je zou 
kunnen denken aan het heffen van ‘grif-
fierecht’ voor beroepszaken, waarmee ca-
paciteitsuitbreiding wordt betaald. Ik vrees 
dat hiervoor niet veel handen op elkaar te 
krijgen zijn.

‘Het meebeslissen door burgerleden vind 
ik enerzijds een verrijking, omdat met een 
andere dan een (gekleurde) journalistieke 
bril naar kwesties wordt gekeken. Ander-
zijds is het soms een handicap, omdat de 
‘burgers’ geen weet hebben van de alle-
daagse journalistieke hectiek. 

‘Met de vereenvoudigde klachtenproce-
dure (filtering van zaken die op het eerste 
gezicht kansloos zijn) hebben we kunnen 
voorkomen dat redacties zich met bagatel-
zaken moeten bezighouden. Ook met de 
bemiddelingen, hoewel nog gering in aan-
tal, is aardig resultaat geboekt.’  

Minder juridisering was ook een punt. Is 
dat gelukt? Hoe viel dit bij het juridisch 
gestaalde kader dat jarenlang de Raad 
domineerde? 
‘Het verhaal over juridisering van de Raad 

is gekwek van Arendo Joustra, dat helaas 
door te veel collegae is na-gepapegaaid. 
Vroeger werd de Raad voorgezeten door 
strenge mannen uit de rechterlijke macht, 
die de ballen verstand van journalistiek 
hadden. Dat is nu anders. 
‘Mijn voorganger was Ton Herstel, een 

beminnelijke man met veel begrip voor 
de journalistieke mores. Er is helemaal 

Zie verder pagina 3

Victor Lebesque nam afscheid als voorzitter
‘Raad Journalistiek naar de bliksem’

Victor Lebesque.                  Foto Jacques de Jong
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niks juridisch aan de Raad, behalve dat 
ernaar wordt gestreefd dat uitspraken ook 
juridisch in orde zijn. Dat wij rechtbankje 
willen spelen, is een fabeltje. De Raad 
bestaat nog steeds uit -- ik citeer oud-lid 
Herman van Run --  ‘tamelijk gewone 
mensen die op grond van toereikende 
geestvermogens in staat mogen worden 
geacht naar eer en geweten te oordelen 
over de maatschappelijke behoorlijkheid 
van journalistieke gedragingen’.’

Hoe heb je de zittingen ervaren?
‘De zittingen waren het leukst van alles. 

Daar ben je heel intensief mee bezig. Je 
moet je goed voorbereiden, soms ploeterend 
met dikke dossiers. Je moet de sfeer op de 
zitting goed aanvoelen. De ene keer kan het 
wat losjes, de andere keer ietsje formeler. 
De zitting is voor de klager belangrijk. Die 
kan er zijn ei kwijt, hij vindt een luisterend 
oor.

‘Ik heb wat zaken gehad die aandacht 
trokken. Pieter Storms tegen Jort Kelder, 
mevrouw Albayrak tegen het NOS-
Journaal, de Curaçaose oud-premier 
Schotte tegen Brandpunt, Mariko Peters 
tegen HP/De Tijd, Doutzen Kroes tegen 

Nieuwe Revu. Maar de meeste klachten 
kwamen van heel gewone mensen, die zich 
genaaid voelden door een journalist.

‘Een Zeeuw klaagde bijvoorbeeld over de 
PZC, die over een klederdrachtwedstrijd 
had gepubliceerd wie de juryprijs had 
gewonnen, maar niet dat klager de 
publieksprijs in de categorie Pronkste 
wuuf en kerel had veroverd. Dat stak de 
man. Hij verscheen ter zitting in prachtige 
klederdracht, hield een vlammend betoog, 
gaf ons bij vertrek allemaal een hand en 
bedankte voor de aandacht. 

‘Zijn klacht werd ongegrond verklaard, 
omdat een redactie vrij is in de selectie 
van nieuws. In de uitspraak zegt de Raad 
wel dat het voor de volledigheid beter was 
geweest als de andere winnaars ook waren 
genoemd. Na de uitspraak kregen we een 
vriendelijke dankbrief van de Zeeuw. 

‘Kijk, voor zulke mensen doe je het.’

Hoe staat de Raad er nu voor? Leeft die 
nog of leidt die een kwijnend bestaan? 
‘De Raad staat er beroerd voor. Als er 

niet subiet meer geld komt, voorzie ik 
dat binnen afzienbare tijd het loket wordt 
gesloten.
‘Het bestuur heeft  voortvarend gewerkt 

aan een vernieuwingsplan in de hoop 

daarmee meer goodwill te veroveren. 
Enkele maatregelen zijn slecht gevallen bij 
een meerderheid van de Raad.
 ‘Om de kritiek over juridisering te pareren, 

besloot het bestuur dat er geen juristen 
meer in de Raad mochten. Na fel protest 
van de Raad is dit besluit ingetrokken. Nu 
moeten als vanouds de zittingsvoorzitters 
jurist zijn, maar de (onbetaalde) voorzitter 
van de Raad moet voortaan journalist zijn 
en mag geen jurist zijn. Hij kan dus niet 
optreden als zittingsvoorzitter.

‘Een tweede omstreden besluit is dat alleen 
klachten worden behandeld tegen media 
die de Raad erkennen. Dus wie wil klagen 
over De Telegraaf, Het Parool, Elsevier en 
andere dissidenten, blijft in de kou staan. 
'En een persorgaan dat een moeilijke 

klacht aan de broek krijgt, kan een 
reputatie-schadende uitspraak ontlopen 
door eenvoudigweg de medewerking aan 
de Raad voor de Journalistiek te staken.
‘Eén vice-voorzitter en drie raadsleden 

zijn uit onvrede over de ‘vernieuwing’ op-
gestapt en HDC Media (regionale Noord-
hollandse kranten) doet niet meer mee.
 ‘Dus: kwijnend bestaan? Kwijnender kan 

het niet.’
Han van Gessel

Vervolg van pagina 2

De voetbalwereld even corrupt als de wiel-
rennerij. Ben de Graaf schreef tussen 1963 
en 1996 voor de Volkskrant onder meer 
over voetballen. Hij zag de corruptie al 
langer gebeuren. Wat denkt hij ervan?

Natuurlijk sla ik niet van verbazing 
achterover. Zoals je weet, heb ik 
als sportverslaggever met enige re-

gelmaat dubieus gedrag gesignaleerd. Dat 
er nu eindelijk officieel wordt vastgesteld 
dat er in het voetbalwereldje heel veel 
mis is, zou je zoiets als voortschrijdend 
inzicht (maar niet van mij) kunnen noe-
men. Hetzelfde gebeurt eindelijk ook in de 
wielrennerij.

Ik sta er dus allerminst van te kijken. 
Het verbaast me alleen dat Nederlanders 
vaak zo krampachtig reageren en zichzelf 
meteen proberen vrij te pleiten. Dat zie je 
bij een ex-scheidsrechter als Dick Jol, die 
indertijd van omkoping werd verdacht en 
vrijuit ging. Je zou het Calimero-gedrag 
kunnen noemen. Wielrenner Michael 
Boogerd heeft daar volgens mij ook last 
van.

Ik zou niet meer weten wanneer ik mijn 

eerste vermoedens kreeg. Om de een of 
andere reden – het zal wel met mijn karak-
ter te maken hebben – heb ik van jongs af 
kritisch naar het voetbal gekeken. En naar 
andere sporten, nou ja, behalve misschien 
naar het biljarten. Ik versloeg (samen met 
Frans Ensink) de WK-finale van 1966 tus-
sen Engeland en West-Duitsland, waarin 
een verdacht Engels doelpunt viel met een 
Russische grensrechter in de hoofdrol. 
Sindsdien zag ik talloze wedstrijden die 
mij het gevoel gaven dat er iets of veel 
geritseld was.

Bert Wagendorp herinnert in zijn column 

over matchfixing aan een paar zielige 
momenten voor het Nederlands elftal en 
Ajax. Hij denkt zeker te weten dat de 12-1 
overwinning van Spanje op Malta in 1983 
gekocht was en Oranje de deelname aan 
het EK kostte. Ook was Ajax twee jaar 
geleden de pineut door een bizarre 7-1 
winst van Olympique Lyon bij Dynamo 
Zagreb. Toen ik die jammerklacht van 
Bert las, dacht ik meteen: echt Nederlands.

Wat gebeurde er in 1985 in het NEP-
stadion van Boedapest. Het Nederlands 
elftal speelde er voor zijn laatste kans op 
deelname aan het WK in Mexico. Tegen 
Hongarije, dat al groepswinnaar was. 
Nederland won met 1-0, maar verloor 
vervolgens de play-off tegen België en 
ging dus toch niet naar Mexico. Maar in 
het NEP-stadion (een toepasselijke naam) 
hielpen de Duitse scheidsrechter Asschen-
bacher en een viertal Hongaarse vedetten, 
onder wie de befaamde scherpschutter 
Nyilasi, ons aan het gewenste resultaat. 

Ben de Graaf reageert op rapport Europol over voetballerij

‘Ik heb een lijstje met scheidsrechters 
van wie ik corruptie vermoed’

Zie verder pagina 4

Ben 
de Graaf
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Althans, dat geloofde ik heilig, gelet op 
wat er op de grasmat gebeurde. 

Ik schreef onder meer dat Nyilasi, die ge-
heel tegen zijn gewoonte in drie opgelegde 
scoringskansen miste, wellicht in een apa-
thische stemming was gebracht door een 
gul financieel gebaar van een Nederlandse 
belanghebbende.

Dat werd me niet in dank afgenomen. 
De KNVB achtte zich aangesproken en 
eiste een soort van rectificatie van de 
Volkskrant. Ik verzette me daartegen, maar 
er rolde toch een soort rechtzetting uit de 
bus, want de azijnpisser De Graaf moest 
niet denken dat hij het Oranje-blazoen 
zomaar kon bezoedelen. Uit gesprekken 
die Matty Verkamman, een journalist van 
Trouw, later met een aantal Hongaarse 
spelers voerde, bleek dat er (via een make-

laar) wel degelijk van omkoping sprake 
was geweest.

Collega Hans van Wissen zei niet te kun-
nen geloven dat alle Hongaarse spelers in 
het complot zaten. Middenvelder Kardos 
bijvoorbeeld dwong Oranje-doelman Van 
Breukelen in de slotfase tot een fantas-
tische redding, dus die Kardos wilde echt 
niet verliezen. Nee, zei ik tegen Hans, 
maar het ging om andere spelers, zeker 
ook in de verdediging die, tegen haar ge-
woonte in, uiterst riskant de buitenspelval 
hanteerde.   

 
Ik heb sinds ik met pensioen ben, een 

lijstje opgesteld van scheidsrechters, 
van wie ik vermoed dat ze corrupt zijn. 
Er staan Duitsers op, Denen, Zweden 
en een paar Oosteuropeanen. Zij namen 
onbegrijpelijke en naar mijn mening te 
verdachte beslissingen. Ik ben er ook van 

overtuigd dat de FIFA en de UEFA, die 
verantwoordelijjk zijn voor het aanwijzen 
van scheidsrechters, de corruptie in stand 
houden in plaats van ertegen op te treden. 
Alweer een overeenkomst met de wieler-
sport – die door de UCI wordt geleid.

Wat er nu gaat gebeuren, is dat de be-
schuldigingen zich zullen concentreren 
op de Aziatische maffia en iedereen gaat 
proberen z’n straatje schoon te vegen. 
De Nederlandse minister van Sportzaken 
heeft (uiteraard) een onderzoekscommissie 
benoemd, die niets bijzonders aan het licht 
zal brengen, want eigenlijk gebeurt al het 
slechte in het buitenland.

En afgezien daarvan is het voetbal van 
ons allemaal en laten we ons plezier niet 
vergallen door een stelletje moraalridders.

Ben de Graaf

GROOT nieuws van de Volkskrant er-
gens in januari, paginagroot op de 1: 

Boer Jan schaatst 4,5 kilometer om zijn 
boerderij heen. Het had net een paar gra-
den gevroren. Nieuws!

Niet lang daarna begon hobbyist Tjerk 
Gualthérie van Weezel een rubriek als aan-
loop naar de ijstijd. Hoe koop ik schaatsen 
en waarom, van die dingen. In zijn achter-
hoofd speelde duidelijk de ‘E-tocht’.

Vorig jaar had hij er ook al op gerekend. 
Persoonlijk had hij toen in Friesland alle 
wakken en kluunplaatsen bezocht en 
gecontroleerd.  Zijn avonturen, inclusief 
graphics van alle obstakels, kwamen 

over twee pagina’s in de krant terecht. 
De volgende dag ging het dooien. Hoezo 
nieuws?

Vorige maand ook: een reportage over 
waaghalzen die altijd het eerst het ijs op 
willen, niet wetend dat ze het voor dege-
nen na hen alleen maar verprutsen. 

Bij de eerste de beste officiële schaats-
toertocht bij Wanneperveen was het ijs 
– uiteraard – tevoren al bereden. Na de 
aankondiging stormde het hele land erop 
af. Maar om half negen ‘s ochtends wist 
de ijsmeester al te melden dat het te druk 
zou worden. Het ijs zou niet goed blijven. 
‘Geduld’, maande de ijsmeester in het 

algemeen. Waarom kan dat ijs niet een 
tijdje met rust gelaten worden, tot zegen 
van iedereen. De ijsmeester liet blijken de 
media eigenlijk te vervloeken. Terecht.

Anderhalf uur na de start moest hij de 
tocht afblazen. Veel te veel publiek, ijs 
kapotgereden. Publiek zingend naar huis.

Wat is er toch met ijs? Een jaarlijks na-
tuurverschijnsel tot wereldnieuws verhe-
ven. Misschien moet de Volkskrant weer 
eens een aardrijkskundeboek raadplegen, 
hoofdstuk Klimaat. Daar staat het allemaal 
in. Geen nieuws dus.     

 Jacques de Jong

Naar aanleiding van de serie ‘Vergeten 
attributen’ komen lezers met eigen 
ervaringen uit een ver verleden. Deze 
keer oud-verslaggeefster Suzanne 
Baart.

HOE kwamen al die verhalen en foto’s 
uit een ver land toch altijd zo keurig 

terecht op de redactie van de Volkskrant 
in Amsterdam? In het verleden waren er 
natuurlijk wel de telex en de fax. Als het 
daarmee niet lukte, belde je met Cor van 
Staveren van Dictafoon. 
Nu schijnt dat met iPhone en Twitter een 

fluitje van een cent te zijn, behalve als 
je in Afghanistan bent gestationeerd. Zo 
beschreef Natalie Righton onlangs in een 
column haar strijd om internet in haar huis 
in Kabul te installeren met hulp van een 
snelle Afghaan. Staande op het dak van 
haar huis, probeerde hij de juiste hoek 
voor een antenne  te vinden, die zo verbin-
ding moest maken met zijn internetwinkel. 
Dat lukte uiteindelijk met behulp van 

touw en plakband. 
Het kon erger. In de zomer van 1975 

mocht ik – met 3000 gulden subsidie van 
Jan Pronk, toen minister van Ontwikke-
lingssamenwerking – naar de eerste We-
reldconferentie in het Jaar van de Vrouw 

in Mexico-Stad. Dat moest van de krant 
natuurlijk wel op een koopje, want ja... 
vrouwenconferentie. 
Ik zat in een eenvoudig toeristenhotel, 

vooral bevolkt door Amerikaanse tieners. 
Voor mijn verhalen kon ik van het hotel 

een schrijfmachine lenen, die ik wel moest 
delen met collega’s van Trouw en Vrij 
Nederland. We mochten de schrijfmachine 
niet meenemen naar onze kamer, dus tik-
ten we in de hotellobby, omstuwd door die 
krijsende Amerikaanse tieners.

Als het verhaal klaar was, nam ik een taxi 
naar het KLM-kantoor en leverde daar 
mijn luchtpostenvelop in. De piloot van 
het eerstvertrekkende vliegtuig naar Am-
sterdam nam hem dan mee, in de cockpit, 
denk ik.
Op Schiphol belde hij met chef Harry 

Lockefeer. Die reed dan in zijn Deux Che-
veaux naar Schiphol om in de krochten 
van de luchthaven op zoek te gaan naar 
die prachtige verhalen van mij, die ik niet 
mocht doorbellen, want te duur.
Mijn verhalen hebben toch allemaal de 

krant gehaald. Jan van der Pluijm was erg 
tevreden over het resultaat. In een tele-
gram complimenteerde hij mij en doet de 
groeten van de hele redactie. Harry Locke-
feer meldde in een ander telegram  dat een 
stuk (plus de foto’s, want die maakten we 
ook zelf) niet was aangekomen en dat ik 
de telex mocht gebruiken, maar dat werd 
in een volgend telegram meteen weer her-
roepen, want te duur.

Suzanne Baart
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