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KAMIEL VISSER

Kamiel Visser (22) houdt

zich bezig met

ontwikkelingen en

verhalen binnen het

onderwijs en nieuwe

media. Zijn voorkeur gaat

uit naar het schrijven van

tekst en het produceren

van audio. Met een

onderzoekend oog en

scherpe houding probeert

hij binnen zijn interesses

altijd de onderste steen

boven te halen.

TARA ELISABETH

Mijn naam is Tara

Elisabeth (20) en ik ben een

échte journalistieke

kletskous. Ik hou ervan om

met mensen in gesprek te

gaan en hierover een mooi,

aangrijpend verhaal van te

maken. Artikelen van

National Geographic lees ik

in één adem uit en ik zou

het dan ook geweldig

vinden om later hiervoor te

produceren.

DE VERSLAGGEVERS

 

EMMA ROELSE

Emma Roelse (20) schrijft

vanuit haar

nieuwsgierigheid. Als

journalist in opleiding

verdiept ze zich graag in de

menselijke verhalen achter

maatschappelijke kwesties.

Zo geeft ze haar lezers een

gezicht bij de headlines van

de dag.

RICK KRAAIJEVELD

Rick Kraaijeveld (23) is een

journalistiek student die

altijd op zoek is naar het

onbekende, het rauwe en

het pure. Hij probeert reizen

en cultuur te koppelen aan

sport en wil daarin vooral

de mens naar voren laten

komen. Hij probeert verder

te kijken dan zijn eerste

idee en wil de lezer graag

een nieuw inzicht geven.

 

SANNE VAN DER

LIST

Voor een geschreven stuk

met journalistieke

diepgang ben je bij Sanne

van der List (20) aan het

juiste adres. Vooral als het

gaat om échte verhalen die

mensen te vertellen

hebben. Met haar liefde

voor schrijven en voor

verhalen van de medemens

probeert ze anderen te

inspireren.

IZA DE BRUIN

Iza De Bruin (22) is een

journalist die zich maar

niet aan geen niche weet te

binden. Het enige wat haar

stukken gemeen hebben is

het feit dat ze iets te maken

hebben met constructieve

journalistiek. Volgens haar

is dat waar de toekomst

van dit vak ligt:

probleemoplossend denken

en zo een steentje bijdragen

aan de maatschappij.

 

RINKE VAN DER

PLAAT

Rinke van der Plaat (20) is

nieuwsgierig en

interesseert zich in een

breed scala van

onderwerpen, zoals sport,

geschiedenis en politiek.

Hij gaat het liefst op

reportage en wil overal een

kijkje nemen. Over een paar

jaar hoopt hij dit te doen in

opdracht van de grote

Nederlandse media, zoals

de NOS of het AD.

ISA MARTENS

Met een voorliefde voor

taal en maatschappelijke

onderwerpen gaat Isa

Martens (20) op zoek naar

het verhaal achter het

nieuws. Achter ieder

nieuwsberichtje, hoe klein

ook, is een groter verhaal te

ontdekken.

 

SARAH RISSEEUW

Met een frisse en kritische

blik ga ik, Sarah Risseeuw

(21 jaar), graag aan de slag

met maatschappelijk

relevante onderwerpen. Ik

kan zowel een sterke

JENNIFER SMIT

Jennifer Smit (21) schrijft

verhalen over

maatschappelijke thema's

en ontwikkelingen in de

politiek. Als aspirant

politiek journalist kijkt ze

 

GABRIËL

MELCHING

Verbouwereerd stond ik als

achtjarig jongetje langs de

kant bij de start van de

Tour de France in 2010. De

geur, de sfeer, de gruwelijk

DAAN BOEREN

Daan Boeren (21) is gek op

schrijven. Graag over

maatschappelijke

onderwerpen, maar zijn

interesse is breed. Hij

probeert altijd met open

 

“WE GAAN TE SPASTISCH MET
ONS KOLONIAAL VERLEDEN OM”

9 november 2018 14 minuten lezen door Redactie De Verslaggever• •

Bron: Pixabay CC0 Creative Commons

‘Indo? Oh, je bent dus Indonesisch’, is een zinnetje dat indo’s vaak horen. Uit onderzoek van het

Historisch Nieuwsblad blijkt dat de gemiddelde Nederlander beperkte kennis heeft van het nationale

verleden van Nederland. Het is dus niet gek dat weinig Nederlanders kennis hebben van ons koloniaal

verleden.

Tijdens het onderzoek kwam het rapportcijfer niet hoger dan een 5,2. Het gemiddelde cijfer van

jongeren tussen de 14 jaar en 18 jaar is zelfs een 4,4. Op de havo en op het vwo is het koloniaal verleden

van Nederland nog wel onderdeel in het eindexamen, op het vmbo niet meer. Teun Rijnen is

geschiedenisdocent en staat al ruim 17 jaar voor de klas. Dat de basiskennis over Nederlands-Indië uit

het examenprogramma is gehaald van het vmbo vindt hij een slechte zaak. “Geschiedenis heeft onder

andere te maken met de vorming van Nederland en daar hoort het koloniale verleden bij. Er zijn

slechte dingen gebeurd in dit verleden, maar als we jonge mensen moeten leren hoe de wereld werkt

en wat wel en niet goed is, zullen we ook de slechte kanten van de geschiedenis moeten belichten.

Immers: men leert meer van zijn fouten dan van zijn successen.” Carel Banse is indo, schreef het boek

‘Onbereikbaar Dichtbij’ waarin jongeren van de derde generatie in gesprek gaan met veteranen, die

hebben gediend in Nederlands-Indie en Nederlands Nieuw-Guinea. Hij geeft ook lezingen over

Nederlands-Indië. Volgens hem ligt het gebrek aan kennis over het koloniaal verleden ook aan het

aanbod op scholen. “Er wordt gesproken over de VOC maar er wordt niet de diepte ingegaan.” Volgens

Banse komt dat omdat in Nederland te spastisch wordt gekeken naar het verleden. “Nu staat

Nederland voorop om te wijzen op het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en naties. Dat lag in het

koloniaal tijdperk anders. Het Indonesische volk werd feitelijk 350 jaar lang onderdrukt en

ondergeschikt gemaakt. Dat is – gezien door de ogen van nu – geen mooie geschiedenis geweest en

daarom vergeten we die liever. Illustratief is dat de Nederlandse regering er meer dan 75 jaar lang over

heeft gedaan om een regeling te treffen voor de uitbetaling van achterstallig loon voor militairen uit

het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), die in de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangenen

waren.”

NEDERLANDS-INDIË

Want hoe zat dat eigenlijk ook alweer met Nederlands-Indië? Banse vertelt ons hoe het er in die tijd

aan toe ging. Indonesië was een kolonie van Nederland van 19 augustus 1816 tot 17 augustus 1945.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield Japan Nederlands-Indië bezet. Op 15 augustus 1945 capituleerde

Japan. Dit betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië.  Op 17 augustus 1945

riepen president Sukarno en en vicepresident Hatta eenzijdig de onafhankelijkheid van Indonesië uit.

Pas op 29 dec 1949 erkende het Koninkrijk der Nederlanden de onafhankelijkheid van de Republik

Indonesia. In de tussenliggende periode werden politionele acties gevoerd. Het begon allemaal met de

Verenigde Oost-Indische compagnie (VOC), dit was van 1602 tot 1800 het grootste handelsbedrijf ter

wereld. De VOC haalde specerijen als peper, kaneel, nootmuskaat, foelie en kruidnagel uit Oost-Indië.

De mensen uit Oost-Indië profiteerden hier overigens niet van. Zij verbouwden de specerijen

uitsluitend om te leveren aan de VOC. Als ze dat niet deden, werden ze hardhandig gestraft. 200 jaar

lang beheerste de VOC de handel tussen Nederland en Oost-Indië. In 1800 ging de VOC failliet maar

Nederland bleef zich bemoeien met Oost-Indië. Steeds meer Nederlanders vertrokken naar het zonnige

Indië, trouwden er met ‘inlandse vrouwen’, hielden er minnaressen op na en kregen er kinderen. De

kinderen werden indo’s genoemd. De maatschappij was in etnische lijnen opgedeeld: Hollanders,

indo’s en inlanders. Engeland en Frankrijk hadden toentertijd ook koloniën over zee, Nederland zag dat

ook wel zitten. Een kolonie stond voor macht en aanzien. De Nederlandse staat zou alle bezittingen en

schulden van de VOC op zich nemen en zo werd Indië in 1816 een kolonie van Nederland, genaamd

Nederlands-Indië.

TRAUMA

Winny Deuning (78) is een indo. Ze heeft drie kinderen en is ‘happily divorced’. Op haar twintigste

kwam ze van Indonesië naar Nederland. Haar huis is knus ingericht. Overal hangen schilderijtjes die

herinneren aan de Gordel van Smaragd. Op de glanzende zwarte piano staan souvenirtjes uit

Indonesië. Een rij olifantjes gesneden uit hout en een beeldje van een traditioneel huis van Sumatra.

Deuning neemt plaats aan de kleine, houten eettafel met een gebloemd tafelkleed. Deuning is geboren

op 6 juni 1940 in Pekalongan. Ze is een echte verhalenverteller. Ze heeft er geen moeite mee om over

haar verleden te praten. Dat Deuning alles zo goed heeft kunnen verwerken is bijzonder. “Een

psychiater zei ooit eens tegen mij: ‘mevrouw, u bent een van de weinigen die niet zo’n groot trauma

heeft overgehouden.’’’

Zelf merkt Deuning ook dat mensen niet veel van het koloniaal verleden van Nederland weten.

“Mensen begrepen destijds niet waarom ik zo goed Nederlands sprak. Als ik vertelde dat ik ook

Nederlandstalig ben opgevoed, vonden ze dat vreemd. Ik hield mensen daarom vaak voor de gek door

te zeggen dat ik aan boord Nederlands had geleerd.” Ze heeft wel extra Nederlandse lessen gevolgd om

haar grammatica op te krikken. “Vroeger vroegen mensen ook wel eens of ik niet terug moest naar

Indonesië. Tegenwoordig vragen mensen hoe het met mijn familie gaat na de aardbeving op Lombok

of de tsunami op Sulawesi. Terwijl ik daar niet eens vandaan kom.” Volgens Deuning weten mensen

ook niet hoe het zit met de rassen in Indonesië. “Het is ook een uitstervend iets, indo’s. Over tientallen

jaren zullen er geen indo’s meer zijn en dan verdwijnt die geschiedenis sowieso. Dat is zonde maar het

is niet anders. Er zal uiteindelijk een klein groepje over zijn. Mijn kinderen zijn bijvoorbeeld trots op

hun roots en dragen dat op hun kinderen over. En zij weer op hun kinderen.” Carel Banse denkt dat de

geschiedenis niet zo snel zal verdwijnen. “De tweede en derde generatie Indo’s gaat vaak op zoek naar

hun (familie)geschiedenis. Het is wel belangrijk dat dit soort verhalen nu worden geschreven want de

eerste generatie zal er straks niet meer zijn.”

JAPPENKAMPEN

Voor Deuning ligt een geel mapje op tafel. “Dit zijn kopieën van het notitieboekje van mijn vader

waarin staat wanneer hij werd gemobiliseerd, hij was een KNIL-militair. Ik, mijn moeder en mijn zus

zijn daarna geïnterneerd in een jappenkamp in Indonesië. Ik was toen drie jaar.” Er waren

verschillende kampen in Indonesië: gemengde jappenkampen met indo’s en belanda’s (nederlanders)

en andere alleen voor belanda’s. Ondanks dat Deuning zo jong was, herinnert ze zich nog een aantal

dingen over het leven in het jappenkamp. “Ik weet nog dat we eindeloos moesten lopen naar het kamp.

Ik kijk liever ook niet naar video’s van vluchtelingen. Dat doet mij heel erg denken aan die tijd. Wat ik

me verder herinner, is dat, als we niet diep genoeg bogen voor de jappen, klappen kreeg. Iedereen, ook

kinderen. Ik heb zelf nooit klappen gekregen maar als iemand werd geslagen moesten we met zijn

allen daar naar kijken. Mijn moeder fluisterde dan altijd dat ik naar de grond moest kijken maar tegen

het geluid kon je niks doen.” Ineens krijgt Deuning een glimlach op haar gezicht en gaat ze naast haar

stoel staan. “Ik kan trouwens ook nog in het Japans tot acht tellen. Van de Jappen moesten we eerst

buigen en daarna tot acht tellen en marcheren.” Deuning doet het voor. Ze maakt een diepe buiging, telt

in het Japans tot acht terwijl ze door de woonkamer marcheert. “Maar we hadden wel geluk hoor”,

gaat ze verder met haar verhaal. “Het Japanse kamphoofd was een heel sadistische man. Op een dag

moest ik bij hem langskomen. Mijn moeder was doodsbang. Het bleek uiteindelijk dat ik op zijn

dochtertje leek. Ik moest af en toe bij hem op schoot komen zitten en dan zong hij Japanse

kinderliedjes waarvan ik er ook eentje kon zingen. Mijn moeder kreeg daarom minder zwaar werk in

het kamp.” Deuning heeft uiteindelijk twee jaar in het jappenkamp gezeten. Met hulp van het Rode

Kruis vonden zij, haar moeder en zus haar vader na vier maanden weer terug.

Veel indo’s hebben trauma’s overgehouden aan de tijd in de jappenkampen. “Ik heb zelf nooit

nachtmerries gehad. Ik ging er heel nuchter mee om. Mijn vader werkte op een suikerfabriek in de

stad Madiun, in het midden van Oost-Java. Ik woonde in de stad Surabya met mijn moeder en zus.

Mijn vader kwam alleen in het weekend thuis, hij moest een lange treinreis maken die ongeveer vier

uur duurde. Als het weekend was, plaste ik van spanning in bed. Ik kon niet goed met die spanning

omgaan. Nu besef ik wel dat dit ook komt door wat ik in het kamp heb meegemaakt. Mijn zus kon

minder goed omgaan met alles wat er is gebeurd, ze had een trauma van het kampleven. Zij heeft een

jaar intern in een instelling gezeten in Oegstgeest.”

SPANNENDE JEUGD

Deuning woonde een tijdje in Thailand, toentertijd nog Siam. Rond haar zesde verhuisde Deuning met

haar ouders naar Surabaya. Ze werden opgevangen in een voormalig universiteitsgebouw. Daar

werden ze gesplitst: mannen aan de ene kant en vrouwen en kinderen aan de andere kant. Heel veilig

was het daar niet vanwege de vrijheidsstrijders. Het was een spannende jeugd. “Ik speelde in de tijd

dat ik daar woonde met jongens van mijn leeftijd. Wij kregen te horen dat we niet bij ‘de muur’

mochten spelen maar als iets niet mag dan ga je het als kind toch doen. Met een paar jongens wilden

we kijken wat er achter die muur was. Daarachter lagen allemaal lijken, ook zonder hoofd. Toen we dat

zagen, vielen we helemaal stil en waren we verstijfd. Op de terugweg naar huis zei de hele groep niets.

We dropen af en het was de laatste keer dat we samen hebben gespeeld.” Dat was overigens niet de

enige keer dat Deuning zoiets meemaakte. Er was nog een bepaalde plek waar je niet mocht spelen. Ik

ging samen met een jongen toch op die plek spelen en er waren daar allemaal gewonde soldaten.” Het

was een heftige tijd voor Deuning maar ook voor andere kinderen. “Via het Rode Kruis werd geregeld

dat kinderen die in het Jappenkamp hadden gezeten een weekje in de bergen mochten logeren. Een

‘koude neus halen’ noemden men dat. Je ging dan met een groepje kinderen de bergen in waar je

allemaal leuke dingen ging doen zoals paardrijden en zwemmen. Het was daar heerlijk koel in de

bergen. Het was echt een feest. De groep die na mij naar de berg ging, werden massaal vermoord door

de vrijheidsstrijders.” Dat was verschrikkelijk maar als kind vond Deuning de spanning soms ook wel

leuk. “De route van onze schoolbus was een veilige route. Andere routes waren soms onveilig en na een

tip kregen zij dan begeleiding van militairen. Als kind was ik dan jaloers, dat wij geen beveiliging

krijgen. Dat leek me zo spannend.”

SPIJTOPTANTEN

58 jaar geleden kwam ze met de boot naar Nederland. In de eerste instantie bleven zij in Indonesië.

“Indo-Europeanen konden kiezen: of naar Nederland gaan of in Indonesië blijven. De Nederlandse

regering raadde de Indo-Europeaan aan om in Indonesië te blijven. Mijn ouders hadden een goede

baan en hun diploma’s waren niet geldig in Nederland. We besloten om in Indonesië te blijven.” De

moeder van Deuning overleed toen ze twaalf jaar oud was. Ze bleef met haar vader en zus over.

Uiteindelijk besloten Deuning en haar vader om toch naar Nederland te komen omdat ze door haar

Europese achternaam geen werk kreeg. Samen met haar vader ging ze met de boot naar Nederland.

Haar zus bleef in Indonesië bij haar man en kwam jaren later alsnog naar Nederland. De boot die

Deuning nam, was de laatste boot die naar Nederland zou varen. “Vrouwen met kinderen en mannen

zaten apart. Het was vreselijk, ik was alleen maar zeeziek.” De sfeer op de boot was gelukkig wel

gezellig. “De solidariteit was erg groot. Iedereen zorgde voor elkaar. De bemanning deed hun best om

het gezellig te maken met onder andere spelletjes. De reis duurde een maand en de boot legde tenslotte

aan in IJmuiden. Wat Deuning het meest verwonderde? “Dat blanke mannen arbeiders waren. In

Indonesië zag je dat nooit, daar waren alleen de ‘koelies’ arbeiders. Hier waren blanke mensen ineens

koelies. Ik keek mijn ogen uit”, lacht Deuning. In Nederland aangekomen, kreeg ze te horen waar ze

moest gaan wonen. “Iedereen kreeg een kleur batch; de protestanten kregen een gele batch en gingen

naar het Noorden en de katholieken kregen de kleur groen en zij gingen naar het zuiden. Wij werden

niet opgenoemd en nadat bijna iedereen weg was, hoorden wij dat we naar Amsterdam gingen. Mijn

opa lag op sterven in Amsterdam dus ik en mijn vader mochten daarheen.”

Deuning en haar vader woonden in een contractpensioen aan de Keizersgracht. “Er woonden voor

onze komst in het contractpensioen al indo’s, in afwachting op een woning. Vaak woonden zij er al een

jaar of langer. Wij, ‘de spijtoptanten’, sloten daar later bij aan. Spijtoptanten waren mensen die in de

eerste instantie waren gebleven in Indonesië en later toch besloten om naar Nederland te komen.

Banse legt uit hoe het precies zit met die spijtoptanten. “Toen Indonesië onafhankelijk werd, moesten

alle indo’s en Nederlanders bepalen wat ze wilden doen. Wilde je blijven? Dan moest je afstand doen

van je Europese nationaliteit. Sommige mensen kozen ervoor om te blijven maar werden behandeld

als tweederangsburger. Ze konden bijvoorbeeld niet aan werk komen. De mensen die waren gebleven,

kregen spijt van hun keuze. Er is toentertijd eenmalig een periode opengesteld om alsnog naar

Nederland te kunnen gaan. Nederland voelde zich verantwoordelijk daarvoor.”

“We hadden niks toen we aankwamen in Nederland, alleen twee koffers met zomerkleding.

Winterkleding hadden we niet. We mochten daarom winterkleding uitzoeken bij de V&D. Achteraf

moesten we de reis, kleding en voorschot voor meubels terugbetalen. Ik vond Nederland koud en de

grachten stonken. Ik miste de frisse lucht en natuur in Indonesië. Er was toentertijd wel veel

werkgelegenheid, de banen lagen voor het oprapen. Ik had al snel een baan als typiste bij een

kredietbank. Ik voelde me in die tijd enorm eenzaam tot ik op een dag een groep meisjes zag die

werkten achter de ponsmachine. Het was daar enorm gezellig en van de chef mocht ik daar ook gaan

werken omdat ik zo ongelukkig was. Ik had weinig vrienden en ik had het niet naar mijn zin op werk.

Onze boot ‘de Zuiderkruis’ was de laatste boot die repatrianten vervoerden. Omdat het de laatste reis

was, werd dat op het nieuws via de televisie uitgezonden. Sommige collega’s wisten dat van mij en ik

kreeg daardoor veel aandacht. Ik voelde me net een prinses, dat was heel leuk.” Het onthaal in

Nederland vond Deuning heel fijn. “Vooral de twee gezusters in het contractpension waren heel lief.

Wij waren gewend om elke dag te douchen en Nederlanders deden dat maar één keer per week. Die

gezusters lieten ons gewoon onze gang gaan.” Naarmate de tijd verstreek waren er ook mindere kanten

aan Nederland. “We moesten 60 procent van ons gezinssalaris afstaan voor kosten en inwoning van

het contractpension.” Voor het beetje eten dat we kregen, moesten we dankbaar zijn. Soms was dat te

weinig maar iedereen hielp elkaar in het contractpension. We waren heel solidair. Een woning krijgen,

was ook lastig. Omdat mijn vader en ik geen gezin vormden, moesten we maar op kamers gaan. Ik kon

bij een van mijn collega’s in huis wonen en mijn vader zocht uiteindelijk een kamer. Toen ik jaren later

een huis kreeg toegewezen met een tuintje zeiden mensen meteen: ‘die buitenlanders krijgen altijd

voorrang.’”

DERDE GENERATIE

Voor Deuning en Banse is de geschiedenis van Nederlands-Indië erg belangrijk. Maar geldt dat ook

voor de derde generatie? Schrijver en blogger Sabina de Rozario is een indo van de derde generatie. Op

haar blog Door Blauwe Ogen schrijft ze over het indo-gevoel van de derde generaties indo’s in

Nederland. Samen met haar man woont ze op het Indonesische eiland Bali. De geschiedenis is voor

haar erg belangrijk. “Het kennen van de geschiedenis biedt context voor de mengcultuur die Indisch-

zijn is. Zelf onderzoek verrichten naar het verleden en meerdere kanten van de verhalen lezen, maakt

dat ik een eigen mening kon vormen; waarom ik bijvoorbeeld Japan bezoek maar wel kan

beargumenteren waarom ik me hier niet schuldig over voel.” In Nederland heeft men weinig kennis

over het koloniaal verleden maar hoe zit dat in Indonesië? De Rozario deed hier onderzoek naar. “Er is

niet veel interesse voor geschiedenis in Indonesië.

Voor mijn gevoel leren ze twee dingen overhet koloniale tijdperk: Nederland was

de vijand en zij zijn verjaagd in 1945. Dat Hollanders en indo’s in jappenkampen gevangen zaten. zijn

bij veel twintigers en dertigers niet bekend. Het bestaan van gemengde Indische Nederlanders weet

deze groep ook niets van af. Sterker nog: de termen Indisch en en indo bestaat niet eens in het Bahasa.”

De Rozario vindt het belangrijk dat de derde generatie indo’s zich verdiept in zijn geschiedenis. “Zodat

ze begrijpen waar hun (groot)ouders vandaan komen en waarom zij in Nederland wonen. Het is ook

belangrijk dat ze weten wat ze moeten herdenken op 15 augustus. Het kennen van de geschiedenis

maakt deel uit van de Indische identiteit, zonder deze kennis was het vormen van mijn Indische-

gevoel nagenoeg niet goed mogelijk geweest.”

Categorie: Cultuur  DELEN OP  TWITTER  FACEBOOK

DE VERSLAGGEVER

http://deverslaggever.fhj.nl/?author=283
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=284
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=285
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=289
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=292
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=290
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=294
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=295
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=298
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=296
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=291
http://deverslaggever.fhj.nl/?author=299
https://deverslaggever.fhj.nl/we-gaan-te-spastisch-met-ons-koloniaal-verleden-om/
https://deverslaggever.fhj.nl/we-gaan-te-spastisch-met-ons-koloniaal-verleden-om/
https://deverslaggever.fhj.nl/author/redactie-de-verslaggever/
https://deverslaggever.fhj.nl/category/cultuur/
http://www.twitter.com/?status=%E2%80%9CWe+gaan+te+spastisch+met+ons+koloniaal+verleden+om%E2%80%9D+on+De+Verslaggever+https%3A%2F%2Fdeverslaggever.fhj.nl%2Fwe-gaan-te-spastisch-met-ons-koloniaal-verleden-om%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdeverslaggever.fhj.nl%2Fwe-gaan-te-spastisch-met-ons-koloniaal-verleden-om%2F
http://deverslaggever.fhj.nl/wp-content/uploads/2018/11/Schermafbeelding-2018-11-09-om-13.32.01.png
http://deverslaggever.fhj.nl/wp-content/uploads/2018/11/Schermafbeelding-2018-11-09-om-13.33.13.png
https://deverslaggever.fhj.nl/


mening formuleren als

objectief naar een

onderwerp kijken. Stiekem

heb ik een grote voorliefde

voor oorlogs- en

conflictjournalistiek en

mijn droom is dan ook om

ooit de nieuwe Marie

Colvin te worden. - Bravery

is not being afraid to be

afraid. - Marie Colvin.

met een kritische en open

blik naar de wereld, en

streeft ze altijd naar

objectiviteit. Voor haar

verhalen gaat ze graag in

gesprek met de mensen

achter het nieuws, om het

nieuws zo dichterbij te

halen.

geur, de sfeer, de gruwelijk

hoge snelheden van de

deelnemers… Ik werd direct

verliefd op de wielrennerij.

Na jaren smeken mocht ik

in 2015 van mijn ouders

gaan koersen, maar ik werd

nooit een van de beteren.

Mijn doel om ooit zelf de

Tour te rijden, maakte

plaats voor een nieuwe

ambitie: als journalist

verslag doen van de

grootste wedstrijd(en) ter

wereld. Momenteel zit ik in

het derde jaar van de

opleiding journalistiek in

de hoop deze droom

werkelijkheid te maken.

Die eerder beschreven

fanpositie maakt

ondertussen plaats voor

een positieve doch

kritische kijk op de sport.

blik zijn producties aan te

pakken en hoopt zo iets

aan zijn lezers mee te

kunnen geven. Na zijn

opleiding wil hij graag

verdiepende journalistieke

verhalen maken.

SJORS VAN

MOURIK

Als journalist ben ik

toegankelijk, direct en

slagvaardig, waardoor mijn

verhalen altijd echt iets te

zeggen hebben. Interesses

heb ik voor sport en

fantasy, maar dat is zeker

niet alles waar ik me mee

bezig houd. Door me breed

te blijven oriënteren, wil ik

me optimaal manifesteren.

Wat dat betreft is geen

onderwerp mij te min,

zolang er maar een verhaal

in zit. En wanneer dat

verhaal er is, ben ik er als

de kippen bij om het te

vertellen.

IRIS MULLER

Iris Muller schrijft het liefst

verhalen over mensen. Ze

is geïnteresseerd in de

maatschappelijke positie

van de mens en welke

identiteit daarbij komt

kijken. Met een kritisch,

maar luisterend oor biedt

ze iedereen een plekje in

haar verhalen.

 

SILVIJN STOKMAN

Silvijn Stokman (20)

specialiseert zich in de

geschreven

wetenschapsjournalistiek

en heeft daarnaast een

voorliefde voor audio. Met

verhalen over recente

ontdekkingen of complexe

materie probeert hij het

algemene publiek een

handje te helpen om

wegwijs te raken in de

alomvattende wetenschap.

EVA VAN

WOERKUM

Eva van Woerkum (20)

zoekt het liefst naar het

menselijke achter een

verhaal. Dit in combinatie

met haar fascinatie voor

sociologie en psychologie,

zorgt ervoor dat ze graag de

persoonlijke gevolgen van

een actuele kwestie

aankaart in de schriftelijke

media. Hiermee geeft ze

een gezicht aan de

dagelijkse nieuwtjes.

 

WESLEY KLOP

Wesley Klop (24) is een

journalist met een

hervonden passie voor dit

prachtige vakgebied. Hij

werkt vanuit zijn eigen

interesse en

nieuwsgierigheid. Het

allerliefst duikt hij in

sociaal-maatschappelijke

thema’s. Altijd op zoek naar

het menselijke aspect. Pas

als er een waardevol

verhaal ligt, is het goed.

 

Alles wat op deze website staat is eigendom van De Verslaggever behalve
indien anders vermeld. In de journalistiek is de integriteit van het archief
belangrijk. Verzoeken om daar wijzigingen in aan te brengen, worden niet
standaard gehonoreerd. Maar dit journalistieke platform is óók een
leeromgeving voor studenten van Fontys Hogeschool Journalistiek.
Producties kunnen journalistieke manco’s vertonen of na verloop van tijd de
journalistieke relevantie verliezen. In specifieke gevallen is wijziging of
verwijdering van artikelen mogelijk. Wilt u dat een bepaald artikel gewijzigd
of verwijderd wordt, mail dan naar techdeskfhj@fontys.nl. Dan nemen wij
uw verzoek in behandeling.
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