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DE�LAATSTE�BLADZIJDE

‘Veel mannen willen er liever
geen meisjes bij’

In�deze�rubriek�elk�weekeinde�een�necrologie�van�iemand�die�recent�is�overleden.

mijn�benoeming�tot�hoofdredacteur.�Ik�wilde�graag�richting�geven
aan�wat�ik�als�een�steunpilaar�van
de�democratie�zie:�de�journalistiek.
„Is�het�bijzonder�om�de�eerste
vrouw�te�zijn?�Ja.�Maar�ik�vond�het
vooral�leuk�dat�juist�N�RC�– de�krant
die�met�sigaren�rokende�mannen
geassocieerd�wordt�– de�primeur
had.�Wat�niet�wil�zeggen�dat�het�allemaal�van�een�leien�dakje�ging.
Boven�brieven�aan�de�PCM-top
stond�steevast�‘mijne�heren’ en�ik
merkte�ook�dat�er�in�vergaderingen
naar�mannen�beter�werd�geluisterd.�Veel�mannen�willen�er�liever
geen�meisjes�bij.�Dat�is�mij�best�teg�e�n�g�e�va�l�l�e�n�.
An�iron�fist�in�a�silk�glove,�noemde

een�PCM-topman�mij�tijdens�een
praatje�bij�de�Amerikaanse�ambassadeur.�Hij�kon�het�moeilijk�rijmen�dat
een�vrouw�die�zó�aardig�en�frêle�was
– zijn�woorden�– ook�daadkrachtig
en�standvastig�kon�zijn.�In�de�beeldvorming�rond�vrouwelijke�leiders
moet�nog�veel�veranderen.�Waarom
is�een�vrouw�bijvoorbeeld�‘z�wa�k�’ als
ze�huilt�en�een�man�‘g�e�vo�e�l�i�g�’?
„Ik�hoop�dat�N�RC�na�Peter�Vandermeersch�weer�een�vrouw�kiest.�Zelf
heb�ik�net�een�nieuwe�baan,�als
directeur�van�het�Nederlands�Fotomuseum�in�Rotterdam.�Maar�als�ze
een�beroep�op�me�zouden�doen?�Ik
zeg�nooit�nooit.”
Danielle�Pinedo

KATJA�STAARTJES�/
EERSTE�OP�TOP�MOUNT�EVEREST

Of mannen mij als gelijke behandelden?

K

atja�Staartjes�(56)�bereikte
als�eerste�Nederlandse
vrouw�de�top�van�de�Mount
Everest,�in�1999.
„Ik�studeerde�levensmiddelentechnologie�aan�de�Universiteit
van�Wageningen.�Een�paar�vrienden�gingen�wandelen�in�de�bergen,�en�vroegen�of�ik�mee�wilde.�In
die�tijd�liep�ik�hard�bij�een�atletiekvereniging.�Ik�wilde�geen�trainingen�missen,�maar�toen�ze�aandrongen,�ging�ik�overstag.
„In�die�oneindig�grote�natuur�voelde�ik�mij�nietig.�Ik�liet�mijn�gedachten�de�vrije�loop,�en�genoot�van�het
contrast�in�de�elementen.�Toen�al
merkte�ik�hoe�snel�je�een�band�opbouwt�in�de�bergen;�je�bent�van�elkaar�afhankelijk.�Niemand�draagt
een�masker.

EMILIE�GALE (1981)�en�ANICE�DAS
(1985)�waren�de�eerste�zwarte�schaatsters in�Nederland.�„In�het�begin�keken
mensen�raar�op”,�zei�Das�in�2004�tegen
NRC.�„Ze�zeiden�dat�ik�zo�mooi�over�het
ijs�danste,�omdat�zwarten�dat�goed�kunnen.�Of�dat�ik�zo�mooi�afstak�tegen�het
ijs.”

MARJOLEIN�VAN�UNEN (1962)�was�de
eerste�Nederlandse�topjudoka en�de
eerste�Nederlandse�vrouw�als�bondscoach,�bij�judo.�„Natuurlijk�zijn�er�tegens�t�a�n�d�e�r�s”,�schreef�NRC�in�1997�bij�haar
aanstelling.�„Een�strakke�mannenhand
zal�zonder�twijfel�voordelen�hebben”,
zegt�van�Unen�in�dat�interview.�„Maar
misschien�schrikt�die�vrouwen�wel�af.�Ik
geloof�dat�vrouwen�eerder�bij�een
vrouw�te�rade�gaan�bij�problemen�dan
bij�een�man.�Die�intimiteit�is�er�onder
vrouwen�meer.”
LAURA�DEKKER (1995)�is�de�jongste
ze�i�l�s�t�e�r�die�solo�rond�de�wereld�zeilde.
Op�21�januari�2012�bereikte�ze�op�een
leeftijd�van�16�jaar,�4�maanden�en�1�dag
de�haven�van�Sint�Maarten.
ANNELIES�KNOPPERS�(1946)�werd�in
1994�de�eerste�vrouwelijke�(�b�i�j�zo�n�d�e�r�)
h�o�o�g�l�e�ra�a�r�pedagogiek�en�didactiek

„Een�jaar�later�beklom�ik�de�Monte
Perdido,�een�berg�van�3.355�meter
in�de�Spaanse�Pyreneeën.�Of�klimmen�– het�was�vooral�klauteren.
Nog�steeds�zie�ik�mezelf�meer�als
een�doorgeschoten�loper�dan�als
een�klimmer.
„Vanuit�het�klauteren�ben�ik�gaan
klimmen.�Je�komt�op�een�gletsjer
en�vraagt�je�af�hoe�je�daar�overheen
kunt.�Ik�volgde�een�aantal�cursussen�en�leerde�omgaan�met�een�pickel�en�met�touwen.�Toen�ik�in�de�Himalaya�klom�was�ik�verkocht.�Daarna�ging�ik�steeds�wat�hoger.
„Op�de�Mount�Everest�maakte�ik
deel�uit�van�een�commerciële�expeditie.�We�waren�met�z’n�achttienen,
ik�was�de�enige�vrouw,�we�hadden
elkaar�nooit�eerder�ontmoet.
„Het�gemis�aan�een�gezamenlijke

voorbereiding�leidde�tot�gebrekkige�communicatie�en�moeizame�samenwerking.�Het�is�een�van�de�redenen�waarom�ik�later�in�kleine,
hechte�teams�ben�gaan�klimmen.
„Of�de�mannen�mij�als�gelijke�behandelden?�Jazeker.�Ik�presteerde
hetzelfde,�mijn�rugzak�was�even
zwaar.�De�success�rate van�vrouwen
op�Mount�Everest�is�hoger�dan�die
van�mannen.�Met�name�jonge�mannen�willen�in�hun�wedijver�nog�weleens�over�hun�grenzen�gaan.�Vrouwen�volgen�hun�intuïtie�beter.
„Zonder�grote�problemen�heb�ik
op�Hemelvaartsdag�1999�de�top
van�de�Mount�Everest�bereikt.�Een
symbolische�dag�om�op�de�top�van
de�aarde�te�staan.”
Danielle�Pinedo

van�de�lichamelijke�opvoeding�en�de
sport.
LIANE�ENGEMAN (1947)�is�de�eerste
Nederlandse�vrouw�die�p�ro�f�e�s�s�i�o�n�e�e�l
a�u�t�o�c�o�u�re�u�r�werd.�Tussen�1965�en
1973�racete�ze�op�internationaal�niveau.
Haar�vader�was�eigenaar�van�een�taxibedrijf�en�leerde�haar�autorijden.
CARINA�BENNINGA (1962)�was�in�1992
de�eerste�Nederlandse�sportvrouw�die
de�vlag�mocht�dragen tijdens�de�olympische�openingsceremonie.�Ze�maakte
van�1982�tot�1992�deel�uit�van�de�Nederlandse�hockeyploeg.�Ze�combineerde
de�topsport�met�een�studie�rechten.
Voor�deze�lijst�met�nog�levende�‘eers�t�e�n’ was�het�Atria�kennisinstituut�voor
emancipatie�en�vrouwengeschiedenis
de�belangrijkste�bron,�aangevuld�met
research�van�NRC-redacteuren.

Jan�Sampiemon�op�ongeveer�12-jarige�leeftijd,�uit�het�familiearchief

Serie�100�jaar
Vro�u�w�e�n�k�i�e�s�re�c�h�t
Deze�verhalen�komen�eraan.
Wo�8�mei:�wat�wil�de�nieuwe
feminist?
Do�9�mei:�hoe�deze�wet�er
100�jaar�geleden�kwam.
Vr�10�mei:�boekenbijlage
Za�11�mei:�vijf�redenen
waarom�we�nog�geen�vrouwelijke�premier�hebben.
Za�18�mei:�NRC�spreekt�drie
vrouwelijke�vice-premiers.
Op�13�mei spelen�in�Frascati
(�A’dam)�Khadija�Arib,�Neelie
Kroes,�Sigrid�Kaag�en�andere�vrouwelijke�politici�in�een
stuk�van�NRC�over�het�vrouwenkiesrecht.�Koop�kaarten
op�frascatitheater.nl.

Op en top een
krantenman
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ASTRID�SCHOP (1965)�was�in�1991�de
eerste�Nederlandse�die�de�Tour�Féminin,�de�Tour�de�France�voor�vrouwen,
won.�Dat�was�een�jaar�vóór�de�veel�bekendere�Leontien�van�Moorsel�de�wielerwedstrijd�voor�het�eerst�won.
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BIRGIT�DONKER�/
EERSTE�HOOFDREDACTEUR

irgit�Donker�werd�in�2006�als
eerste�vrouw�benoemd�tot
hoofdredacteur�van�een�landelijke�krant.
„Als�adolescent�droomde�ik�ervan
correspondent�te�worden�voor
een�krant.�Ik�was�geïnspireerd�geraakt�door�de�film�Reds,�(19�8�1)�,
waarin�een�Amerikaanse�journalist
naar�Rusland�gaat�om�verslag�te
doen�van�de�revolutie.�Er�bij�zijn,
wat�is�er�mooier�dan�dat?
„Mijn�droom�kwam�uit�toen�N�RC�mij
als�29-jarige�naar�Brussel�stuurde.
Ik�werkte�pas�drie�jaar�bij�de�krant
en�zag�het�als�een�blijk�van�vertrouwen.�Vijf�jaar�later�werd�ik�gevraagd
om�toe�te�treden�tot�de�hoofdredactie.�Weer�zeven�jaar�later�volgde

Pioniers
in het
kort (4)
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Journalist Jan Sampiemon (1933-2019)
las de krant niet, hij controleerde die.

W

at een land! Het was een gevleugelde uitdrukking van Jan
Sampiemon waarmee hij een
geharnast betoog over één of
andere actuele kwestie beëindigde. Het kon
over van alles gaan, want Sampiemon had
met zijn enorme parate kennis en jaloersmakende geheugen van alles verstand. Of het
nu ging over de details in de jongste ontwapeningsverdragen tussen Oost en West of de
verschillende soorten statushouders die de
Nederlandse asielprocedure inclusief uitzonderingsbepalingen kende, Sampiemon
wist het.
Afgelopen zaterdag overleed de oud-redacteur van NRC Handelsblad op 85-jarige
leeftijd thuis in zijn woonplaats Alphen aan
den Rijn. Hij werd al enige tijd geplaagd
door ouderdomsziekten.
Sampiemon had zo weggelopen kunnen
zijn uit een klassieke Amerikaanse journalistenfilm. In hemdsmouwen, das losjes geknoopt, ietwat barse stem, kranten en tijdschriften om zich heen en natuurlijk een robuuste schrijfmachine die later vervangen
werd door een beeldscherm.
Een kordate man die in zo’n Amerikaanse
film vanuit een glazen hok midden op de redactie ‘zijn’ verslaggevers erop uitstuurt en
ze pas terug wil zien als hun verhaal ‘rond’
is. Dat was ook wel een beetje de stijl van
Sampiemon. Erachteraan! Zoek het uit!
Geen genoegen nemen met „nee” als antwoord. ‘Sergeant’ werd hij gekscherend genoemd. „Ik ben ook sergeant geweest”, antwoordde hij dan droogjes.
Feiten wilde Sampiemon lezen. Feiten,
feiten en nog eens feiten. Geen impressionistisch literaire stukken waar, zoals hij dan
na lezing hoofdschuddend concludeerde,
„niets van op de zeef” was blijven liggen. En
hij hoefde al helemaal geen artikelen te lezen waarin de verslaggever zo nodig een eigen mening meende te moeten geven. Daar
waren de commentaren voor.
Jan Sampiemon kwam in 1962 bij de re-

dactie buitenland van het Algemeen Handelsblad in Amsterdam werken. In 2002 –
de officiële pensioengerechtigde leeftijd
was hij toen al ruim vier jaar gepasseerd –
verliet hij als buitenlandcommentator de in
1970 tot NRC Handelsblad gefuseerde
krant.
Maar de lezers verliet hij niet. Sampiemon
zette zijn wekelijkse column ‘De Toestand’
op de opiniepagina nog zes jaar voort. Totdat de ‘jongens en meisjes van de leiding’
zoals hij de hoofdredactie noemde, het in
2008 genoeg vonden. Zelf was hij nog lang
niet klaar.
Vanzelfsprekend ging ook zijn laatste column over geopolitiek en de rol die de grote
internationale machtsblokken daarin speelden. „Collectieve veiligheid gaat niet gepaard met wapengekletter”, waren zijn laatste maar tevens herkenbare woorden als columnist.

H

et buitenland had gedurende zijn
hele loopbaan Sampiemons interesse. Hoofdredacteur Chris Steketee
haalde de gymnasiast, die koos voor de journalistiek boven het afmaken van een studie
economie, op 29-jarige leeftijd weg van het
Haarlems Dagblad. Bij het Algemeen Han-

Jan�Sampiemon�in�1979

delsblad kwam Sampiemon als buitenlandredacteur te werken onder Hans Gruijters.
Verderop zat Hans van Mierlo. Hun drie namen zouden vier jaar later, op 15 september
1966, staan onder het „Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige
devaluatie van onze democratie”. Het was
de geboorteacte van D66. Van Mierlo en
Gruijters gingen verder de politiek in, Sampiemon, eerder kortstondig actief in de Diemense VVD, trok zich al snel terug als actieve D66’er en koos voor ‘de krant’.
En daarmee voor de stukken die het buitenland duidden. Wel veelal vanuit Nederland geschreven. Hij voelde er niets voor
om alleen op reis te gaan. Dan miste hij
zijn gezin of zijn collega’s van de krant te
veel.

S

ampiemon, zoon van een Haagse typograaf uit de Schilderswijk, had grote
bewondering voor de journalistiek zoals deze door Amerikaanse kranten als The
New York Times en de Washington Post werd
bedreven. Het was dan ook eigenlijk niet
meer dan logisch dat hij in 1974 de Nederlandse vertaling van het journalistieke heldenepos All the President’s Men van de Washington Post-verslaggevers Carl Bernstein

en Bob Woodward over het Watergateschandaal voor zijn rekening nam. „We
hoorden hem avonden en weekenden lang
boven op zijn kamer tikken”, herinnert zijn
zoon Dirk zich nog.
Als adjunct-hoofdredacteur hield hij zich
ook met de organisatie van de krant bezig.
Op dat vlak had hij zich al eerder bewezen.
In haar proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van NRC Handelsblad noemt
Pien van der Hoeven Sampiemon als één
van de „capabele journalisten met feeling
voor het vak en steady managers in de tweede en derde lijn” die een van de „sleutelfiguren” werd in de geslaagde fusie tussen de
Rotterdamse en Amsterdamse krant.
Op en top krantenman. Heeft zo iemand
ook nog tijd voor zijn gezin? Wel degelijk,
zegt zijn zoon Dirk. Maar op zijn manier.
Terwijl vrouw en twee kinderen naar de televisie keken, las hij in de stoel die naast het
scherm stond de krant. Beter gezegd: „controleerde” de krant, zoals hij zelf zei. Om
soms met een vloek op te staan, naar zijn
werkkamer te lopen en te bellen met de verantwoordelijke voor de door hem ontdekte
fout. De feiten moesten kloppen.

Mark�Kranenburg

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

