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Teruggeworpen
op de
keukentafel
Vorig jaar november sloeg de crisis bij het
journalistenstel conny van den bor en Angelo van
Leemput toe. ‘We verloren beiden onze vaste baan in
de journalistiek. Hadden we ook maar niet allebei
bij de Wereldomroep moeten gaan werken.’
tekst Conny van den Bor en Angelo van Leemput beeld Maaike Putman

Regel 1

hield onze directeur met zijn gou-

voor alle

den handdruk van een bescheiden

journalistenstelletjes: je moet

nooit op dezelfde plek werken als je

acht ton de ‘gewone’ medewerkers,

partner, al was het maar om te voor-

die ook vaak met vele tienduizen-

komen dat je ’s avonds bij het eten

den euro’s het pand verlieten, een

moet uitleggen waarom je zo stond

beetje uit de spotlights van de

te grinniken met die aanstellerige

kwaadwillende media.

stagiair bij de koffieautomaat. En

De ontslagpremie betekende voor

om de financiële risico’s te spreiden

ons dat wij het – ondanks huis,

natuurlijk.

hypotheek, twee tienerkinderen

Maar ja, wat doe je als je allebei je

en meerdere krantenabonnemen-

draai hebt gevonden in een voor

aan ons feestje en dat van ruim 250
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eerder over in Villamedia magazine;
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Na 34 afscheidsborrels werd het tijd

uiteindelijk presentator van het ra-

om eens flink bij de pakken neer te

dioprogramma Wereldnet en was de

gaan zitten.

ander – ik, Angelo – redactiecoördi-

Nee wacht. Zo ging het niet. Eerst

nator van een club multiculturele en

gingen we onze zegeningen tellen

-mediale journalisten. Superbanen.

én de centen van onze ontslagver-

Totdat ons werk door het vermale-

goeding. Want – het mag best een

‘We
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op de
banen
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media.nl’

ten – toch al snel twee jaar zouden
moeten kunnen uitzingen. Weliswaar met wat dagbladen minder en
een goedkopere zorgverzekering,
maar toch. Bovendien hadden we
dubbel geluk, zo werd ons van alle
kanten verzekerd, want we waren
‘net op tijd ontslagen’. Niet alleen
qua ‘vorstelijk sociaal plan’, maar
ook vanwege de ruime WW-periode.
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is, werd er een alleszins acceptabel
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