
Anderhalve meter

Ik schrijf deze column op de dag dat Facebook me meldt dat ik vijf 

jaar geleden door Teun ben geïntroduceerd als nieuwe columnist van 

AV & Entertainment Magazine. Zo snel gaat dat. Zo ga je in iets mee 

en voordat je het weet ben je dus vijf jaar verder. Toch is het elke keer 

weer keuzes maken als je nadenkt over waar je het over gaat hebben, 

maar in tijden als deze is dat wat lastiger. Je bent véél minder op pad en 

maakt dus minder mee, maar toch is er weer iets wat ik graag kwijt wil.

Onlangs had ik een opdrachtje als live cameraman bij het Libanon Tri-

bunaal in Leidschendam, daar vond namelijk de uitspraak plaats in de 

Hariri Case. De bomaanslagen in Beiroet sloegen er ook in als het gaat 

om gerechtigheid. Ooit heb ik in opdracht van de VN een documen-

taire gemaakt in het gebouw over hoe het tribunaal werkt. Dat was een 

bijzondere opdracht. Maar goed, terug naar de live uitzending. Er wa-

ren cameraploegen van over de hele wereld en het was best druk, voor 

Coronatijd in mijn gevoel zelfs té druk. Ik ben echt niet zo’n zeur om 

iedereen op afstand te houden, maar toch ga ik er voorzichtig mee om. 

In de ochtend, tijdens de cameraopstelling, hield ik al afstand van de 

grote groep die in mijn ogen bovenop elkaar stond. Daar komt bij dat 

ze allemaal hebben gevlogen en uit veel verschillende landen komen. 

Hoog risico, schat ik dan zo in.

Het tribunaal heeft een persruimte voor de persconferentie aan het 

eind van de dag. Maar daar is door de te grote hoeveelheid mensen 

geen gebruik van gemaakt. ‘Dan doen we het wel buiten’, moeten ze 

gedacht hebben. Daar ging iedereen echter op elkaars lip staan! Geen 

anderhalve meter, écht tegen elkaar, absoluut geen ruimte. De verslag-

geefster waar ik voor draaide vroeg aan mij om ertussen te gaan staan. 

Dat heb ik geweigerd en geloof me… dat doe ik bijna nooit. Gelukkig 

had de zender een contract met Reuters en er was een cameraman die 

werkte voor die partij. Dus was het simpel om hem een kabeltje te ge-

ven en een aftak te geven.

Maar politie en BOA’s stonden gewoon toe te kijken hoe tientallen ver-

slaggevers en cameramensen bovenop elkaar stonden. Toen ik de poli-

tie er op aansprak, vertelden ze me dat het ieders eigen verantwoorde-

lijkheid is. En ik moet zeggen dat ik de minister echt heb zien en horen 

vertellen dat er boetes worden uitgedeeld aan mensen die zich niet aan 

de regels houden. Leg mij dat maar uit….
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