
06:00 Nieuws. 06:02 NOS-Radio 1-Journaal. 09:31 
KRO's Goedemorgen Nederland Radio. 10:31 
Premtime. 11:02 Degids.fm. 12:00 NOS-Radio 1-
Journaal. 12:15 Lunch!. 13:00 NOS-Radio 1-Jour-
naal. 13:15 Lunch!. 13:30 Stand.nl. 14:04 Dit 
is de dag. 15:34 Villa VPRO. 16:31 NOS-Radio 

06:00 Nieuws. 06:05 De Heer ontwaakt!. 09:05 
TROS Gouden uren. 12:05 KRO's Tijd voor twee. 
14:05 AVRO Roodshow. 16:05 Knooppunt Kra-

06:00 Nieuws. 06:06 GIEL!. 10:06 @Work. 12:06 
Effe Ekdom. 14:06 RAB Radio. 16:06 De Coen en 

07:00 Nieuws. 07:02 De ochtend van 4. 09:02 De 
klassieken. 12:02 Licht op vier. 13:03 Muziek-
wijzer. 15:00 Haffmans' mooiste. 16:02 Viertakt 

06:00 Nieuws. 06:01 Radio 5 Nostalgia. 06:03 
Wekker-Wakker!. 07:00 Radio 5 Nostalgia presen-
teert de Evergreen Top 1000. 07:01 Wekker-Wak-
ker!. 10:04 AVRO Arbeidsvitaminen. 12:05 Open 

08:30 Omrop Fryslân Aktueel. 09:00 Muzyk yn 
bedriuw. 11:00 Omnium. 12:00 Omrop Fryslân 
Aktueel. 13:00 RNC. 13:30 Noardewyn. 16:00 Om-

06.00 Snelweg  07.00 De Ochtendeditie. Deze 
week weer gepresenteerd! Door Jelmer Schuur-
man. De bewoners van het Oekraïnehuis worden 
wakker. 09.00 Wens, verzoekplatenprogramma. 
Presentatie: Evert ten Ham.  10.00 Opening van 
het Oekraïnehuis 2010 door Andries Knevel. Live 
verslag. Evert ten Ham praat hierna door met 
Andries Knevel over de Dorcas Voedselactie. Tus-
sendoor wordt er regelmatig geschakeld met 
het Oekraïnehuis.  12.00 Lunch. Gepresenteerd 
door Wilfred Hardeman. Veel muziek met af 
en toe contact met het Oekraïnehuis.13.00 Mu-
ziekmiddag. Deze week gepresenteerd door oud 
Oekraïnehuis-bewoner Tim Hendriks. Met veel 
aandacht voor de acties van de nieuwe bewoners 
in het Oekraïnehuis. 16.00 De Dag Van Vandaag 
met Wilfred Hardeman. De actualiteiten uit kerk 
en samenleving afgewisseld met live verslag uit 

De NOS verspreidt sinds donderdag 
nieuwsbulletins via Twitter. De speci-
aal voor het sociale medium gemaakte 
berichten zijn via het Twitteraccount 
@NOSHeadlines te beluisteren, maak-

De bulletins gaan op werkdagen 
van ’s ochtends zeven uur tot ’s avonds 
zeven uur op elk heel uur de site op en 
in het weekeinde vanaf acht uur ’s 
ochtends tot drie uur in de middag. 
Het is al langer mogelijk via Twitter 
radiofragmenten te beluisteren, maar 
het is volgens de NOS voor het eerst 
dat audionieuws structureel via zoge-

ANP-fotograaf Robin Utrecht is uitge-
roepen tot winnaar van de National 
Geographic fotowedstrijd in de cate-
gorie mens. Hij won de prijs met een 
portretfoto van een huilende jongen 

Utrecht maakte de foto begin dit 
jaar toen hij een reportage maakte 
van het besnijdenisritueel binnen de 
Xhosa-stam in Zuid-Afrika. ‘Deze op-
name heeft alle elementen van een 
fotografisch cliché in zich’, oordeelde 
de jury. ‘Toch slaagt de fotograaf erin 
het beeld te verheffen tot een niet-
sentimenteel, krachtig journalistiek 
portret dat mede door de gesloten 

De Belgische natuurfotograaf Jonny 
Verheyden won de eerste prijs in de 
categorie dier, Wijnand van Till uit 
Utrecht werd winnaar in de categorie 
landschap en de Amsterdamse Anne-
marijne Bax won met haar luchtop-
name de eerste prijs in de categorie 

Deedee Derksen drinkt een kopje thee in een restaurant in Herat in West-Afghanistan in juli 2009. Foto: privé-collectie Deedee Derksen

Het was niet alleen oorlog, maar 
ook feest in Kabul, de hoofd-
stad van Afghanistan. Om de 

paar dagen ontving correspondent 
Deedee Derksen wel uitnodigingen in 
haar emailbox voor een haringparty 
op de Nederlandse ambassade, een 
gemaskerd bal bij de Amerikanen of 
een pantomimeoptreden op de Brit-
se ambassade. ‘Elke gelegenheid om 
gesmokkelde biertjes te drinken en 
nieuwe moves op de dansvloer uit te 
proberen grijpen we aan’, schrijft ze 
in Thee met de taliban.

In dit nieuwe boek maakt ze de 
balans op van vier jaar verslaggeving 
in Afghanistan, waarvan zo’n twee 
jaar als Nederlands enige vaste cor-
respondent, in dienst voor Nova en de 
Volkskrant. Inmiddels woont ze in Brus-
sel, maar haar Afghanistanavontuur 
is daarmee niet voorbij. De afgelopen 
jaren hebben haar leven veranderd, 
zegt ze telefonisch vanuit haar nieuwe 
woonplek. De komende drie jaar is ze 
van plan te promoveren aan King’s 
College in Londen op de reïntegratie 
van de taliban in de Afghaanse samen-
leving. Voor haar onderzoek is ze van 
plan terug naar Afghanistan te gaan 
en diepgaande gesprekken te voeren 
met talibanstrijders. Opnieuw.

Maar eerst: hoe zit het met dat 
feestende Kabul? ,,Er zijn heel veel 
westerlingen in Afghanistan, waarvan 
de meesten in Kabul zitten: vooral 
militairen en diplomaten, maar soms 
ook hulpverleners. Zij zijn onderwor-
pen aan stringente veiligheidsmaatre-
gelen. Vaak mogen ze de stad niet uit 
en binnen de stad alleen in gepant-
serde auto’s rondrijden. Journalisten 
mogen meer, want zij moeten die 
oorlog verslaan. Maar als zij in Kabul 
wonen, trekken ook zij al snel naar de 
rest van de Westerse gemeenschap. 
Ik heb dat opgeschreven om aan te 
geven hoe geïsoleerd de Westerlingen 
zijn van de Afghaanse bevolking.”

Derksen heeft in Afghanistan de 
grenzen van het mogelijke opgezocht. 
Ze trok op met Amerikaanse en Neder-
landse troepen, sprak met Afghaanse 
krijgsheren, gouverneurs, maar ook 
met gewone mannen, vrouwen en 
zelfs talibancommandanten. 

,,Omdat wij als Westerse journalisten 
in Afghanistan doelwit zijn geworden 
van ontvoering en executie, hebben 
we de neiging om dicht bij andere 
westerlingen te blijven. Dat betekent 
ook dat je al snel alleen praat met 
andere westerlingen en met slachtof-
fers van de taliban. Je praat niet snel 
met mensen die vóór de taliban zijn of 
met talibanstrijders zelf. Als je dat wel 
doet - en het is mij gelukt om dat vrij 
uitvoerig te doen - dan gaat het beeld 
kantelen.”

Welke gesprekken gaven jou een heel ander 
beeld van het conflict in Afghanistan?
,,Toen ik eenmaal met de taliban sprak 
over de reden dat zij waren begonnen 
te vechten, bleek dat er heel veel 
lagen in het conflict zaten. Zij voch-
ten vaak al dertig jaar. Je merkt dat 
de lokale politiek heel gewelddadig is 
geworden. Conflicten begonnen vaak 
heel klein - met het overspel van een 
vrouw, een ruzie over een irrigatieka-
naal - en escaleerden steeds verder.”
,,Als daar totaal geen oplossing voor 
komt, omdat elke vorm van recht-
spraak ontbreekt, is je enige toevlucht 
om - als jij wordt lastig gevallen door 
een lokale politieagent die elke keer je 
huis binnenvalt of je vrouw lastigvalt 
- de wapens op te pakken. Dit is een 
simpel beeld, maar je kunt zeggen dat 
religieus extremisme maar één van 
de vele factoren is. Voor de rest heeft 
het te maken met het ontbreken van 
onder andere veiligheid, rechtspraak 
en goede voorzieningen.”

,,Ik zeg niet dat de taliban good guys 
zijn. Helemaal niet. Maar de eerste 
reactie in Nederland is: zij stenigen 
vrouwen en hakken mensen de han-
den of hoofden af. Dan zeg ik: ja, dat 
doen ze, maar dat doen heel veel ande-
ren in Afghanistan ook. Zij zijn niet de 
enige religieus-extremisten. En helaas 
is het Westen ervoor verantwoordelijk 
dat heel veel religieus-extremisten en 
geweldplegers nu in het parlement en 
in de regering zitten.”

Je beschrijft dat je een zitting van het Af-
ghaanse parlement bijwoont en er krijgshe-
ren ziet die een grote rol speelden in de Af-
ghaanse burgeroorlog in de jaren negentig.

,,Dat was een bizar moment. Ik had 
natuurlijk veel boeken gelezen voor-
dat ik naar Afghanistan ging, over de 
jaren tachtig, toen Amerika religieuze 
verzetsstrijders steunde in hun strijd 
tegen de communisten. Dan denk je 
toch: dat is de geschiedenis van Afgha-
nistan. Maar dan kom je in het parle-
ment en dan zitten die mensen daar 
gewoon. Waarschijnlijk wordt een 
krijgsheer die Sayyaf heet de voorzit-
ter van het nieuwe parlement. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat hij een ver-
schrikkelijke oorlogsmisdadiger is en 
nog altijd verantwoordelijk voor heel 
veel intimidatie en criminaliteit. Hoe 

kun je een geloofwaardige regering 
opbouwen met dit soort mensen? Wat 
ik het Westen aanreken, is dat ze niet 
genoeg heeft nagedacht. Ze heeft de 
eerste de beste krijgsheren gesteund 
die voorhanden waren. In een veel 
eerder stadium had hierover in de me-
dia moeten worden geschreven. Maar 
we zijn negen jaar verder. Is het te 
laat? Ik vrees van wel.”

Hoe voorkom je dat je tijdens een interview 
met de taliban wordt ontvoerd, zoals meer-
dere journalisten is overkomen?
,,Dat is heel moeilijk. Je kunt kijken: 
er zijn in dit gebied de afgelopen tijd 
zoveel aanvallen geweest. Je belt eens 
met de gouverneur in zo’n gebied: wat 
zegt hij? Maar het blijft een sprong in 
het duister.”

In het begin van het boek beschrijf je het 
moment dat het toch bijna gebeurt.
,,Dat was op het nippertje. Een paar 
dagen later zijn er op diezelfde plek 
drie hulpverleners doodgeschoten. 
En een paar maanden later is er een 
New York Times-verslaggever ontvoerd. 
Ik ging naar Logar, net onder Kabul, 
een plek die als rustig bekend stond. 
We wisten wel dat het er een beetje 
rommelde, maar dat het er zo erg was, 
was in Kabul helemaal niet duidelijk. 
Dan zie je hoe weinig kennis er van 
Afghanistan is op zo’n plek.”

,,Toen wij in het provinciecentrum 
waren, bleek al snel dat de taliban ons 
in de smiezen hadden. De tolk met 
wie ik er was - hij heeft allerlei con-

tacten - kreeg een telefoontje van een 
taliban-kennis, die zei: ‘We krijgen 
allemaal telefoontjes van mensen, ook 
uit het kantoor waarin jullie zitten’ 
- wat een overheidskantoor was. Hij 
zei: ‘Jullie hebben dit aan, jullie auto 
heeft dat kenteken. Ik zal me maar 
uit de voeten maken.’ Toen zijn we als 
een dolle terug naar Kabul gereden en 
hebben we het gelukkig gered.”

Je zegt: ik heb alle grenzen van de verslag-
geving opgezocht.
,,Er is één groot probleem: de oorlog 
in Afghanistan speelt zich af op het 
platteland, niet in de stad. De echte 
oorlog speelt zich af in de hele kleine 
dorpjes in de bergen. Op een gegeven 
moment sprak ik in Uruzgan men-
sen, die zeiden: wij worden erg lastig 
gevallen door de Amerikaanse mili-
tairen. Van anderen hoorde ik: ‘Nee, 
dat zijn de taliban.’ Wat is er dan aan 
de hand? Waar liggen de lijken, waar 
liggen de gewonden, waar is die bom 
gevallen? Het is vaak onmogelijk dat 
te zien. Van veel van wat er in Afgha-
nistan gebeurt horen we niks, omdat 
journalisten er niet kunnen komen.”

Ondanks de oorlog ben je ook verliefd ge-
worden op Afghanistan. 
,,Het land is echt waanzinnig mooi. 
Je hebt prachtige bergen, je hebt 
gebieden waar reisbureaus hun vin-
gers bij zouden aflikken. En over de 
mensen: ik heb er onder de Afgha-
nen vrienden gemaakt. Dat vind ik 
bijzondere vriendschappen, omdat 
we veel samen hebben meegemaakt, 
maar ook omdat ik veel van hen heb 
geleerd.”

,,Over het algemeen roem ik de 
menselijkheid van de Afghanen. De 
conflicten worden vaak gewelddadig 
uitgevochten, dat is waar. Maar je 
hebt ook een andere kant aan die 
samenleving. Ik was er alleen, maar 
ik heb me er nooit alleen gevoeld. Je 
bent er altijd met andere mensen, en 
die andere mensen zorgen altijd voor 
je. Ze vragen je: kan ik nog wat voor 
je doen, moet je ergens heen, kan ik 
je een lift geven? Ik heb menselijk-
heid in vele vormen ontvangen: in de 
vorm van een kopje thee, een vette 
vleeskluif, een lift in een rammelende 
Toyota Corolla. Er worden ook ontzet-
tend veel grappen gemaakt. Ik kan 
alleen maar een heel diepe buiging 
maken voor de overlevingskunst van 
de Afghanen.”

i  Deedee Derksen. Thee met de taliban. 
Uitgeverij De Geus. 17,90 euro

‘Ik kan alleen maar een heel 

diepe buiging maken voor 

de overlevingskunst van de 

Afghanen’

Oorlogsverslaggever Deedee Derksen beschrijft haar 

Afghanistan-jaren in het boek Thee met de taliban. In de 

afgelopen jaren sprak zij met meerdere krijgsheren en 

taliban-strijders. En ze wil terug. Door Jurgen Tiekstra.

Ik zeg niet dat de taliban ‘good guys’ zijn
Interview met oorlogscorrespondent Deedee Derksen

De Amerikaanse acteur James Ma-
cArthur (72), bekend van zijn rol als 

Hawaii 
, is overleden. De acteur stierf 

een natuurlijke dood in het bijzijn van 
zijn familie. MacArthur, geboren in 
1937 in Los Angeles, was de zoon van 


