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Proloog 
 
De meest besproken man van Nederland zit om 05.00 uur 
rechtop in zijn bed. Voor hij gisteravond ging slapen heeft 
hij alle troep van dat bed verplaatst naar zijn bureau, dat 
nu bezaaid is met tijdschriften, een verfrommelde Hamka-zak, 
een paar geopende brieven, een paar ongeopende 
brieven, een trainingsbroek uit de tijd dat trainingsbroe- 
ken er nog uitzagen als pyjamabroeken, oordopjes en de 
zonnebril die symbool is komen te staan voor zijn balda- 
digheid (Ray-Ban, Aviator; even tijdloos als prijzig, heeft 
hij zich laten vertellen – zelf heeft hij er geen cent voor 
betaald). Sommige mensen zijn creatief met boekhou- 
den, de meest besproken man van Nederland is creatief 
met ruimte. Hij moet ook wel; hij heeft wat makelaars in 
brochures een ‘studio-appartement’ noemen maar in de 
volksmond nog steeds eenkamerwoning heet. 
Nu ja, heeft. De studio is niet van hem. Zonder be- 
staansrecht kun je geen huis kopen, zei de makelaar een 
paar jaar eerder, nog voor de meest besproken man van 
Nederland de kans had gekregen zijn imposant hoge stu- 
dieschuld te verzwijgen of op te biechten. Wat de make- 
laar bedoelde was bestaanszekerheid, niet bestaansrecht. 
Omdat hij weigert zijn geboortestad te verlaten maakt de 
meest besproken man van Nederland elke maand keurig 
1025 euro over. Daarvoor krijgt hij terug: één ruimte van 
negentien vierkante meter, met daarin een verouderde 
keuken, een bureau annex eettafel, twee stoelen, een twee- 
persoonsbed, een douche waarvan de straal vanuit elke 
hoek de wc raakt en een gaskachel van het merk Etna, die 
goed van pas zou komen als je geheime documenten wilt 
laten verdwijnen; je legt ze er een halve minuut op en weg 
zijn ze, opgegaan in vlammen, ondervond hij meermaals. 
En dat allemaal in Amsterdam Nieuw-West, ver buiten 
de Ring, waar de stilte niet vredig is maar onheilspellend, 
en waar de kansen niet voor het oprapen liggen, maar de 
lachgaspatronen wel. 
De huur is inclusief servicekosten en onderhoud van de 
studio, staat in het contract. De huisbaas zegt: er staat niet 
wannéér dat allemaal zou gebeuren, sla de kleine lettertjes 
er maar op na. Ik kom heus bij je langs, maar je bent niet 
de enige die wat van me nodig heeft. Wat denk je, vriend, 
dat de hele wereld om jou draait? 
Gelukkig is de meest besproken man van Nederland 



handig. Alleen de afzuigkap krijgt hij niet meer aan de 
praat, waardoor de enige manier om de geur van de vori- 
ge maaltijd te verjagen het maken van een nieuwe is. Vaak 
ruikt het naar gegrilde groenten. Vanochtend hangt er de 
studentikoze lucht van te lang gebakken krieltjes en tar- 
taar. 
Niet dat je hem erover zult horen klagen. Dat ligt niet 
in zijn aard. De Telegraaf mag hem dan tot ‘boegbeeld van 
de generatie-huilbaby’ hebben gebombardeerd, hij her- 
kent zich daar geen moment in. Hij is eerder een binnen- 
vetter, zo iemand wiens leed je aan zijn wallen ziet maar 
nooit aan zijn humeur merkt. Een hardwerkende burger 
bovendien, van het type waar politici zich op beroepen 
wanneer ze hun eigenbelang willen vermommen als the 
greater good. 
Hoe bar en boos de omstandigheden ook zijn, op hem 
kun je rekenen. Als hij belooft dat hij iets zal doen, dan 
doet hij het. Geen gezeik, geen smoesjes, geen uitstel, 
geen afstel. Geen mitsen, geen maren, maar gewoon: een 
man een man, een woord een woord. Anderen kunnen 
wat dat betreft een voorbeeld aan hem nemen. Hij ver- 
zaakt nooit. En ik kan het weten, want die meest bespro- 
ken man van Nederland, dat ben ik. 
 
Zo meteen wordt de Volkskrant bezorgd, met mijn onver- 
schrokken millennialtronie op de voorpagina. Het stuk 
heb ik niet gelezen. In een vlaag van overmoed hoorde ik 
mezelf tegen de journalist zeggen dat ik er blind op ver- 
trouwde dat ze mijn woorden niet zou verdraaien. En al 
zou ze dat wel doen: de voorstanders blijven voor, de te- 
genstanders tegen. Mensen veranderen gemakkelijker van 
geliefde dan van mening, ik maak me geen illusies, een 
magere knul uit Osdorp brengt daar heus geen verande- 
ring in. 
Naar de bijbehorende foto’s was ik nieuwsgieriger, die 
kreeg ik gisteravond keurig netjes toegestuurd, met de me- 
dedeling dat ‘we op de cover staan. Jeej!’ Stemvaneengene- 
ratie_148.jpeg en Stemvaneengeneratie_152.jpeg, luidden 
de namen van de bestanden, die ik hardop voorlas. Voor 
wie zich afvraagt hoe dat nou klinkt, zo’n stem van een ge- 
neratie: hees. De foto’s vielen me mee. Moeders mooiste 
zal ik niet snel worden, maar ik kom er goed vanaf. Om- 
dat ik vanaf mijn middel ben gefotografeerd zie je niet dat 
ik ‘maar’ een meter achtenzeventig ben. En oké, het blijft 
iedere keer schrikken dat mijn haarlijn alsmaar verder te- 
rugtrekt, als een gezin met jonge kinderen dat via aftand- 
se buitenwijken Amsterdam uit wordt gejaagd. Gelukkig 
maakt mijn rossige baard veel goed. Over mijn ogen mag 



ik ook niet klagen. Ze hebben de unieke gave me precies 
zo melancholisch of euforisch te laten lijken als de vrouw 
die naar me kijkt dat wenst. De een ziet in mij een gekwel- 
de kunstenaar, de ander een baldadig straatschoffie. Beide 
types komen niet overeen met de waarheid, maar als we 
maar graag genoeg willen, herkennen we allemaal weleens 
iets wat ons goed uitkomt in een ander. 
In de krant hoop ik gevoelig én stoutmoedig over te ko- 
men. Ik heb uren voor de spiegel staan oefenen – neem 
het me eens kwalijk, het is niet zo dat ik momenteel veel 
omhanden heb – en tot mijn vreugde kan ik zien dat dit 
geen verspilde tijd is geweest. Half Nederland wordt van- 
daag getrakteerd op de begripvolle blauwe pretogen van 
‘de jongeman die het sociale systeem een oplawaai gaf ’, 
zoals de Vlaamse krant De Morgen het omschreef. 
Er is de afgelopen weken nog veel meer over me gezegd 
en geschreven. Columnisten, tafeldames, onderbetaalde 
bloggers en andere beroepsduiders buitelden over elkaar 
heen om #OttoGate van context te voorzien. Sheila Sital- 
sing noemde mijn handelen in de Volkskrant ‘intrinsiek 
larmoyant’, maar prees de manier waarop ik ‘meer dan 
welke emancipatoire arbeidersbeweging ook de macht 
weghaal bij de werkgever en teruggeef aan de werkne- 
mer’. De crowdfunding die sympathisanten begonnen om 
mijn salaris te compenseren leverde tot dusver iets meer 
dan 26.000 euro op en loopt nog drie weken. De petitie 
‘Geef Otto Spanjer zijn baan terug’ is 298.000 keer onder- 
tekend, de teller staat op 3400 bij ‘Maak Otto hoofdredac- 
teur van de publieke omroep!!!’ Dat laatste is natuurlijk 
onzin – de Hollandse Publieke Omroep heeft helemaal 
geen hoofdredacteur – maar dat terzijde. Ik waardeer het 
gebaar ten zeerste. 
Een socioloog met een slecht gecentreerde auteursfoto 
schreef in een opiniestuk in de nrc dat ‘dergelijke erup- 
ties van onvrede het enige logische gevolg zijn van een 
eerste generatie die het slechter heeft dan de vorige, slech- 
ter dan hun ouders; een generatie die veroordeeld is tot 
flexwerk in een economie die gestoeld is op vastigheid. 
De hooivorken zijn weliswaar digitaal, de mechanismen 
van maatschappelijke onvrede zijn de afgelopen eeuwen 
niet wezenlijk veranderd’. Later in het stuk legde hij een 
verband tussen mijn handelen en Dabiq, het lijfblad van 
Islamitische Staat. We zouden op soortgelijke wijze mo- 
derne technologie en mediawijsheid inzetten om ons doel 
 
te bereiken. 
Nu ben ik ook socioloog, maar dit vond ik wat verge- 
zocht. 



GeenStijl hees me op het schild door te koppen met ‘Je 
suis Otto’, hoewel dat vooral leek te zijn ingegeven door 
het feit dat door mijn toedoen drie Hilversumse kopstuk- 
ken plus een verslaggever het veld moesten ruimen, waar- 
door de publieke omroep stevige imagoschade leed. 
Op de website van de collega’s van One World gaf een 
pas afgestudeerde antropoloog me een uitbrander: ‘Ner- 
gens heeft hij laten doorschemeren ook maar enige kennis 
te hebben over de eigen privileges. Otto Spanjer, een wit- 
te, heteroseksuele man van negenentwintig die naar het 
Barlaeus Gymnasium ging, staat helemaal nergens voor. 
Behalve voor zijn eigenbelang natuurlijk. Hij had veel 
kunnen doen met dit podium, maar besloot de discussie 
enkel en alleen over hemzelf te laten gaan. Zonder inter- 
sectionele benadering van de door spierwitte babyboo- 
mers veroorzaakte crisis op de arbeidsmarkt, komen we 
geen steek verder.’ 
 
Lodewijk Asscher zag er de zoveelste kans in om zijn 
stuiptrekkende partij te reanimeren. Hij zei op de radio 
onthutst te zijn en kondigde Kamervragen aan. Vervol- 
gens belde een luisteraar in om te verkondigen dat ik geen 
respect voor autoriteit heb en bovendien nog nooit met 
de voeten in de blubber heb gestaan. Ik moest maar eens 
in een fabriek gaan werken, dan zou ik wel anders piepen. 
Lui, noemde hij me. 
Nou, dat vind ik een komisch verwijt, aangezien ik in 
de zes jaar dat ik werkte omringd werd door vijftigers en 
zestigers bij wie, en ik druk me voorzichtig uit, het heilige 
vuur had plaatsgemaakt voor een schuchtere waakvlam. 
Ik las eens een interview met een Ierse vrouw, zo eentje 
met veel sproeten en een gezicht gespeend van enige sym- 
metrie, die de loterij had gewonnen. Jackpot, 3,5 miljoen 
euro op haar rekening. Vijf jaar later was ze halverwege 
de dertig en gaf ze lezingen met de insteek ‘geld maakt 
niet gelukkig’. Geen wereldnieuws, maar haar punt was: 
je kunt jezelf helemaal niet uitdagen als mens, daar heb 
je externe prikkels voor nodig. Dus na het winnen van 
die 3,5 miljoen werd ze zo dik en zelfvoldaan dat al haar 
vrienden haar lieten vallen. Ze las niets, ze ondernam 
niets, verloor haar interesse in andere mensen en kwam 
in een sociaal isolement terecht. Net op tijd zag ze dat in, 
waarna ze haar geld weggaf aan goede doelen en als no- 
made begon te leven. Nu was ze niet alleen gelukkiger dan 
ooit, ze las ook meer dan voorheen en was plotseling in ie- 
dereen geïnteresseerd, van de supermarktbediende tot de 
dronken zwerver onder de brug tot de getraumatiseerde 
Syrische vluchteling. 



Wat ik wil zeggen is: kun je nagaan wat er gebeurt als je 
een hele generatie de jackpot laat winnen? Want laten we 
wel wezen, dat is min of meer gebeurd. Elke gek kreeg een 
vast contract. Elke dwaas had plotseling een hypotheek op 
een aangenaam ruim rijtjeshuis met voor- en achtertuin. 
Elke imbeciel kreeg alle sociale zekerheden van de wereld. 
Weet je wat zekerheden met mensen doen? Ze maken ze 
gemakzuchtig, ongeïnteresseerd en zelfingenomen. Ter- 
wijl mijn generatie strijd moet leveren voor elk te factu- 
reren pestuurtje, neemt achtenvijftigjarige Ada maar weer 
een verplichte vakantiedag op. Ga maar eens na waarom 
mensen die je kent thuis zitten: bij millennials is dat stee- 
vast een burn-out, terwijl het bij onze oudere soortgeno- 
ten vaak een overbruggingsperiode is, een time-out, tot 
de baas een nieuwe plek voor ze heeft vrijgemaakt, omdat 
ze op de oude niet functioneerden. Ze ontslaan is een on- 
betaalbare exercitie. In het bankwezen noemen ze dat too 
big to fail. 
Ik wilde journalist worden en verslag doen van de we- 
reld, maar werd bij de omroep geconfronteerd met de dic- 
tatuur van de vaste contracten. Voor middelmanagers was 
het de normaalste zaak van de wereld om naar ons te ver- 
wijzen als flexibele schil. Ieder jaar worden de poppetjes 
verschoven, maar zelden of nooit worden de uitgebluste 
vijftigers vervangen. Lang tolereerde ik het obligate ge- 
dreutel in Hilversum: als je je best doet, komt je kans van- 
zelf – en ik geloofde het nog ook. Ik was achtereenvolgens 
voetveeg, loopjongen en speelbal. Ik deed dom, inhouds- 
loos werk en klaagde er nooit over. Dat leverde niets op. 
Dus bedacht ik een plan. 
 
(volgend hoofdstuk) 
 
Mijn leeftijdsgenoten stonden in een cirkel om me heen, 
alsof het een merkwaardig ritueel was, wat het in feite ook 
was: op je laatste dag bij de regionale omroep las de chef 
online een lijst voor met daarop je vijf meest gelezen ar- 
tikelen. Het was januari 2014, mijn laatste dag bij de on- 
lineredactie van de regionale omroep, en mijn chef stond 
klaar om vanaf een uitgeprint papiertje mijn greatest hits 
voor te lezen. 
#5 Bejaarde vrouw uit Monnickendam steekt eigen keu- 
ken in brand, blust brand en hervat het koken. 
 
Mijn baas was zo iemand die numero zei in plaats van 
nummer. 
#4 Vrijend stelletje op heterdaad betrapt in Alkmaars 
steegje. 



Gejoel. 
Ik wist niet waar ik moest kijken, dus keek ik omhoog. 
Het systeemplafond zag er dusdanig vies uit dat een ferme 
tik met een bezem genoeg zou zijn om ons allemaal onder 
het stof te bedelven. Gelukkig stond ik op het punt om dit 
kantoorpand in te ruilen voor een redactieruimte in de 
statige Amsterdamse grachtengordel. 
#3 Verwarde man probeert Muiderslot te bestormen, ver- 
drinkt bijna in slotgracht. 
Vanuit mijn ooghoek zag ik de hoofdredacteur lopen, 
driftig bellend als altijd. Hij was een van de weinige vijf- 
tigplussers bij de regionale omroep, en eigenlijk ook de 
enige die we serieus namen. Er waren wel wat verslagge- 
vers en presentatoren met grijs haar die zichzelf zagen als 
cultuurbewakers en elke kans aangrepen om uit te leg- 
gen hoe het hoorde. Wij zagen hen als eenzame ooms op 
een verjaardag, knikten meewarig en legden hun advie- 
zen naast ons neer. Dat zij contracten met vakantiedagen 
en ziektegeld hadden en wij als freelancers zestien euro 
per uur verdienden deed er niet toe. Wij zagen de regio- 
nale omroep als een springplank. Iedereen die aantoonde 
over enig talent te beschikken was binnen een paar jaar 
weer weg. 
Onze tijd komt nog wel, verzekerden we elkaar als er 
weer iemand vertrok. En ook: als iemand het verdient, 
ben jij het wel. 
Nu was mijn tijd eindelijk gekomen. 
Andere media zagen de regionale omroep om onver- 
klaarbare redenen ook als springplank, als ideale plek om 
het vak te leren. Alumni van de onlineredactie werkten 
steevast bij de nos, rtl, landelijke dagbladen, of een van 
de ledenomroepen. Dit terwijl we voor zover ik kon over- 
zien weinig zinnigs uitvoerden. De onlineredactie werd 
afgerekend op bezoekcijfers van de website. Urenlang 
speurden we daarom het internet af op zoek naar verha- 
len over vermiste huisdieren, kinderen of bejaarden, om 
daar vervolgens zo kort mogelijke artikelen over te tik- 
ken, als het kon voorzien van clickbaitkoppen die appel- 
leerden aan de existentiële angsten van ons publiek. De 
buurten, dorpjes en steden waarover we berichtten ken- 
den we doorgaans amper. Lachend zeiden we dan: ik heb 
ook geen idee waar het ligt. Van binding met de provin- 
cie die we versloegen was geen sprake, de haarvaten van 
de gemeenschap hadden we nog nooit van dichtbij gezien. 
Hoe dan ook, het weekblad bestempelde mijn werkerva- 
ring als waardevol en bood me een freelanceovereen- 
komst aan. 
#2 Amstelveense vrouw doet emotionele oproep: wie heeft 



mijn terminale cyperse kat gezien? 
Eigenlijk was deze freelancebaan een logische voortzet- 
ting van ons studentenbestaan. De werktijden verschilden 
nauwelijks van die in de horeca, bijna iedereen was jong, 
ambitieus en in voor een feestje. Niemand wil als hij later 
groot is bij een regionale omroep werken, maar iedereen 
zou er even gewerkt moeten hebben. We waren een soort 
gang, mijn collega’s en ik. Een roedel jonge honden die 
zich hemelbestormers waanden. 
Wij tegen het soepie. 
Onze chef was de enige dertiger: hij had toen hij de kans 
kreeg de regionale omroep niet de rug toegekeerd maar 
om promotie gevraagd. Sindsdien hield hij de enige plek 
bezet die intern gold als stapje omhoog. 
#1 Ontroerend: vermiste hond na zeventien jaar herenigd 
met baasje. 
Applaus en het gedempte geroffel van stampende gym- 
pen op de zachte vloerbedekking. Speech, riep iemand 
achter me. De groep haakte in en scandeerde mee. Speech, 
speech, speech. 
Ik keek nog even om me heen, probeerde iedereen zo 
goed mogelijk in me op te nemen, en schraapte mijn keel. 
God jongens, wat hebben we gelachen. Als dit is hoe het 
werkende leven voelt, snap ik eerlijk gezegd niet waar al 
die mensen altijd zo over zeiken. 
Waarom laat je ons dan in de steek, schalde het uit een 
mannenkeel. Judas! 
Gelach, instemmend gemompel. 
Welnu, zei ik, mijn droom gaat in vervulling. Hoe aar- 
dig ik jullie ook vind, als Barcelona belt, ga ik mijn zater- 
dagmiddagen niet langer slijten in een bierteam. En zo 
voelt het weekblad voor mij: als fc Barcelona. Kom op, de 
kans om bij het roemrucht bastion van belezen en betrok- 
ken Nederland aan de slag te gaan? Ik zou wel gek zijn als 
ik die liet schieten. 
Wat ga je er eigenlijk doen, informeerde een meisje met 
Brabantse tongval – mijn opvolger. 
Gewoon, wat nodig is. 
 
Ze trok haar wenkbrauw – een indrukwekkende streep – 
op. 
Eerst de onlinetak een beetje rechttrekken, meedenken 
over de nieuwe site, en op den duur lekker veel schrijven, 
verduidelijkte ik. 
Ze knikte. Ik hoopte dat ze niet zag hoe kinderlijk trots 
ik was. 
Ik ga jullie nooit vergeten, zei ik even later, en ik meen- 
de het: mijn eerste baan voelde als de eerste gewonnen 



slag van een oorlog, met bloedvergieten en al. Het me- 
rendeel van mijn studievrienden had helemaal geen werk. 
 

*** 
 
Webredacteur, luidde mijn functie. Ik bleek geen goed 
beeld gehad te hebben van mijn werkzaamheden en van 
het weekblad. ’s Ochtends, als ik neerplofte achter het bu- 
reau en minutenlang toekeek hoe mijn pc opstartte – elke 
dag knipperden dezelfde drie woorden op het scherm, 
loading system files – kon ik me niet geheel aan de indruk 
onttrekken dat me iets volstrekt waardeloos was aange- 
smeerd door een watervlugge straatverkoper of telemar- 
keteer. Als een veredelde secretaresse knipte en plakte ik 
artikelen van anderen in een content management system, 
om ze vervolgens te publiceren op de website en naar eer 
en geweten aan te prijzen op sociale media. Soms stond 
er ineens een oudere collega aan mijn bureau. Om te vra- 
gen hoe het kon dat de automatische spellingcontrole van 
Word het niet meer deed, of iets anders over de compu- 
ter. Zo acteerde ik op het snijvlak tussen online marke- 
ting en ict – twee doemscenario’s, samengebald in één 
baan. 
Een enkele keer schraapte ik al mijn moed bijeen en 
mailde een van de coördinatoren een idee over een artikel 
dat ik wilde schrijven. Vaak reageerden ze niet. Bij hoge 
uitzondering verscheen mijn idee maanden later in het 
tijdschrift, zij het door een ander geschreven. Maar goed, 
ik werkte wel bij het blad dat ik vroeger bij de ouders van 
klasgenoten had zien liggen. En omdat ik de kneuterige 
taakjes die mijn baan behelsde verzweeg bij borrels en ver- 
jaardagen, dachten anderen dat ik er een geslaagd bestaan 
op nahield. Dat, in combinatie met de hoop op betere tij- 
den en doorgroeimogelijkheden, hield me op mijn plek. 
 
Het weekblad lijkt erg op een elftal zaterdagvetera- 
nen. Het voornaamste verschil is dat de gemiddelde be- 
jaarde voetballer het wél doorheeft wanneer hij niet of 
niet langer tot de top behoort. De journalisten zijn stuk 
voor stuk befaamde schrijvers, sommige zelfs legenda- 
risch, maar al het talent van de wereld weerhoudt ze er 
niet van een tijdschrift te maken dat niemand wil lezen. 
Terwijl de oplage in een paar jaar daalde van tachtig- tot 
veertienduizend, bleef het zelfvertrouwen op de redac- 
tie onaangetast. In hun hoofd zijn veel van mijn colle- 
ga’s nog steeds werkzaam bij hét lijfblad van intellectueel 
en progressief Nederland. Dat intellectueel en progressief 
Nederland inmiddels massaal zijn abonnement heeft op- 



gezegd, is wel tot de afdeling sales doorgedrongen maar 
lijkt de journalisten te ontgaan. Ze zien zichzelf in ieder 
geval niet als een onderdeel van het probleem maar wij- 
zen naar falende uitgevers, wanbeleid voerende hoofd- 
redacteuren en een jonge generatie die maatschappelijk 
engagement heeft ingeruild voor het maken van spie- 
gelselfies. Wat ook wel verklaarbaar is – ik weet als geen 
ander hoe mensen reageren als je vertelt dat je bij het 
weekblad werkt. Eerst ontzag in de ogen, dan getuite lip- 
pen, zo van toe maar, waarna je mening vele malen seri- 
euzer wordt genomen, alsof ze net is ingefluisterd dat je 
een geneesmiddel tegen kanker hebt ontdekt. Als je dat 
vaak genoeg meemaakt, ga je vanzelf in je eigen mythe 
geloven. En als het blad dan minder verkoopt, kan het 
dus alleen maar aan de boze buitenwereld liggen. De le- 
zers houden van ons, is het mantra op de redactie. Elke 
keer als er iets goed gaat wordt het op bezwerende toon 
herhaald. Ik weet beter, want ik stel weleens de vervolg- 
vraag: O ja, vind je dat een goed tijdschrift, vertel dan 
eens, wanneer heb je het voor het laatst gekocht? Nou, 
poeh, daarvoor moest je toch een sprong terug in de tijd, 
haha, ik denk dat Kok nog minister-president was. 
We zijn, met andere woorden, een graatmagere, fletse 
grootvader vermomd als ijzersterk merk, dat ten onrechte 
veronderstelt dat zijn fysieke teloorgang niet gelijk is op- 
getrokken met zijn geestelijke. Het ligt niet aan ons, het 
ligt aan die boze buitenwereld, die van de ene op de an- 
dere dag is vergeten hoe geniaal wij wel niet zijn. En op 
dat zinkende schip, dat bootje waarop vrijwel alle passa- 
giers aan grootheidswaanzin lijden, daar ben ik de groot- 
ste kneus van allemaal – de webredacteur. 
Het was mijn vrije dag toen ik het mailtje ontving. Ik lag 
me in bed te verzetten tegen aanzwellende melancholie 
en me af te vragen of ik er goed aan zou doen de gordij- 
nen alsnog te openen, of dat het moment nu misschien 
gepasseerd was; kans verkeken, volgende keer beter. Uit 
een nieuwsbulletin op de radio maakte ik op dat het even 
over zessen was, en dat de Amerikaanse presidentskan- 
didaat die elk debat aangreep om iedere denkbare tegen- 
stander te schofferen zichzelf nu toch echt onmogelijk 
had gemaakt door Mexicaanse migranten uit te maken 
voor verkrachters. 
 
Het weekblad ging vol inzetten op online. Ik veerde op, 
dacht te lezen waar ik al zo lang op hoopte. Maar helaas. 
Het was handig dat we onze site en socialmediakanalen al 
jaren professioneel runden en dus veel knowhow in huis 
hadden, schreef de hoofdredacteur in de mail, die gericht 



was aan alle vaste freelancers – zij die in loondienst waren 
hadden het drie dagen eerder gehoord, tijdens een speci- 
aal ingelaste heidag, waarop ze ook waren gaan karten en 
hadden gedineerd in een oud kasteel, ergens in Drenthe. 
Het was goed voor de teamgeest geweest, hoorde ik – als 
zzp’er, vaste uren of niet, was ik niet welkom. 
De hoofdredacteur sloot zijn bericht af met de mede- 
deling dat een serieuze onlineredactie sturing nodig had, 
en dus werd een journalist van in de vijftig die als Haagse 
verslaggever al jaren zonder noemenswaardige verhalen 
terugkwam gebombardeerd tot chef internet. 
Toen ik de grote baas later vroeg waarom nu juist deze 
man, iemand die nooit enige interesse had getoond in dat 
wereldwijde web, lachte de hoofdredacteur schamper en 
zei: Ach, Heller is de enige op de redactie met een eigen 
website: hellerschrijft.nl. Dan ben je wat mij betreft ge- 
kwalificeerd voor de job. 
En zo kon het gebeuren dat de uitgerangeerde Heller 
een paar maanden later achter mijn bureau stond om mee 
te kijken hoe ik een Facebookberichtje maakte bij een 
longread van een collega, over de verduurzaming van de 
Nederlandse filmindustrie, hoe traag dat gaat maar dat er 
toch een versnelling in zicht is want er zijn allerlei initia- 
tieven, al kon ik er, drie minuten nadat ik het had gelezen, 
geen enkele van reproduceren. 
Ik copy-paste de link naar het artikel, verander de kop, 
zet er een tekstje bij, en wil net op post klikken, maar 
schrik op van een luid: Wacht! Niet doen! 
Verbaasd draai ik me om. Niemand verheft ooit zijn 
stem tegen me – daarvoor is mijn werk te onbeduidend. 
 
Het is Heller. Hij begrijpt niet waarom ik de link naar 
het artikel niet ín het tekstje zet. Ik moet onbedoeld la- 
chen, leg uit dat mensen best weten dat ze op de foto en 
de kop moeten klikken, ze brengen immers meer tijd op 
dit sociale medium door dan met hun dierbaarste vrien- 
den. Mijn nieuwe baas reageert alsof ik net heb voorge- 
steld een van zijn dochters mee uit te vragen. Hij tikt met 
een trillende vinger op het scherm van mijn zachtjes zoe- 
mende pc en beveelt: Jij gaat dat linkje er nú in plakken, 
Otto Spanjer. Zichtbaar. Voor. De. Lezer. 
Maar waarom precies? vraag ik moedeloos. 
Omdat ik het zeg, zegt hij. 
Ik probeer uit te leggen dat ik niet vervelend wil doen, 
maar dat het nou eenmaal zo werkt, en bied aan anders 
binnenkort een presentatie te geven over de werking van 
Facebook. Daarop knijpt hij met duim en wijsvinger in 
mijn bovenarm, zo hard dat ik een brullend geluid pro- 



duceer, en mijn hand ook nadat hij had losgelaten blijft 
beven. 
Dan, op barse toon: Omdat, Otto Spanjer, dit mijn site 
is, ik hierop word afgerekend, en we dus doen wat ik zeg. 
In zijn versmalde blik zie ik het: de machteloosheid, de 
angst voor de uitgang, wat zou hij in vredesnaam moeten, 
het besef dat dit zijn laatste kans is. 
 


