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DE FILM BEGINT NET
WANNEER JE VRIENDIN
OVER KINDEREN BEGINT.

FILM1 MET GRATIS ON DEMAND. MEER DAN 100 TOPFILMS
DIE JE KUNT STARTEN WANNEER HET JOU GOED UITKOMT.

FILM1.NL

ADVERTENTIE

Media
360 TIJDSCHRIFT VOOR WERELDNIEUWS

In Nederland liggen
de dijken steeds
hoger. Daaromwil het
blad 360 de blik weer
verruimenmet
nieuws uít de hele
wereld, niet erover.
‘We zwemmen graag
tegen de stroom in.’
Door Winnifred Jelier

‘E
en hommage aan de
kwaliteitsjournalis-
tiek.’ Zo noemt Ka-
trien Gottlieb (52)
het nieuwe tijd-

schrift dat sinds vandaag te koop is:
360. Het geeft ‘het beste uit de inter-
nationale pers’, een selectie van ar-
tikelen uit de hele wereld, en be-
staat zowel uit een papieren versie
als een app en eenwebsite.

Gottlieb, hoofdredacteur van het
verse tijdschrift, noemt het in Ne-
derland unieke initiatief ‘een
droom die uitkomt’. In het tijd-
schrift, dat tweewekelijks in eenop-
lage van 25 duizend exemplaren zal
verschijnen, wordt nieuws ge-
bracht afkomstig uit in totaal 869
nieuwsbronnen waaronder The
New York Times, The Guardian en Die
Zeit, maar ook niet-Westerse kran-
ten alsChinaDaily,Rooz (Iranees) en
Asharq Al-Awsat (Arabisch). Zo biedt
het tijdschrift ‘360 graden nieuws’.

Gottlieb presenteert het blad als
een verademing voor iedereen die
graag over de grenzen kijkt, maar
het al dan niet online doornemen
vanbuitenlandsebladen ‘graag aan
een deskundige redactie toever-
trouwt’.

Maar dat is niet het enige: 360 is
volgens Gottlieb ook een antwoord
op het gevoel van beknelling bij re-
guliere Nederlandse media. Het

blad past bij deze tijd, want ‘de dij-
kenworden steedshoger’. Daarmee
doelt Gottlieb, die eerder als jour-
nalist bij onder meer Het Parool
werkte, op het vaderlandse kompas
in de Nederlandse berichtgeving
over het buitenland. ‘De Neder-
landsepers schrijft altijd óver ande-
re landen, in 360 lees je nieuws uít
andere landen.’
360 is geïnspireerd op het Franse

Courrier International, eenweekblad
met een vergelijkbare opzet dat al
ruim twintig jaar bestaat. ‘Toen ik
Courrier zag, was het liefde op het
eerste gezicht’, vertelt Gottlieb. Het
blad biedt een overzicht van
nieuws uit de hele wereld, en heeft
hiervoor deskundigen op bijna elk
taalgebied in dienst.

Samenmet uitgever Charles Lan-
su (36), voormalig marketing ma-
nager van NRC Handelsblad, sloot
Gottlieb een contract af met het
Franse weekblad. ‘Wij maken een
selectie uit hun selectie.’ Bemoei-
enis met de vormgeving of de mar-
keting heeft Courrier niet. ‘We leu-
nen op hun expertise, in de toe-
komst willen we steeds zelfstandi-
ger tewerk gaan.’ Nubetaalt 360 via
hetweekblad voor het copyright op
alle artikelen.

De geselecteerde artikelen wor-
dendoor literaire vertalersnaarhet
Nederlands vertaald. Zo wil Gott-

Ook elke ochtendmisselijk van de doordrin-
gende Axe-meur waarmee puberende huis-
genootjes de ozonlaag aan flarden spui-
ten? VolgensHP/De Tijd kunnen ze er niks

aan doen; ze zijn het willoze slachtoffer van een
trend. Niet eerder was het aanbod van zeepjes en
deodorants zo groot en niet eerder werd er zo gretig
gebruik van gemaakt. Vorig jaar werd er 334miljoen
euro uitgegeven aan ‘decoratieve cosmetica’. Vooral
jongeren zijn gek op haargel en deodorant, zegt
HP/De Tijd. Er ontwikkelt zich een nieuwe generatie
die uiterlijke verzorging een stuk serieuzer neemt
dan de oudjes: ‘In 2009 kochten twee keer zoveel
scholieren cosmetica als twee jaar ervoor.

Verder inHP/De Tijd een groot verhaal over het
massagraf dat zich ergens in de buurt van Srebrenica
moet bevinden, bij de Nederlandse basis van Dutch-
bat in Potocari. De exacte locatie is niet bekend, wie
er liggen begraven evenmin. ‘Als het vermoeden be-
staat dat er ergens veteranen uit de TweedeWereld-
oorlog liggen, wordt alles uit de kast gehaald om ze
te vinden’, zegt dutchbatter DaveMaat die de zaak
aanhangigmaakte. ‘Nu het om vermiste Bosniërs
gaat die door ons zijn begraven, gebeurt er helemaal

niets. Het doetme denken aan de verdwenen fotorol-
letjes.’
Vrij Nederland heeft eenmooi interview van Ca-

rolina Lo Galbomet de geniale Arnon Grunberg, wat
een wonder is gezien diens overvolle agenda. Hij
heeft het ‘absurd druk’ met stukken en lezingen ‘en
dan ook nog dat privéleven dat zucht en steunt, met
mensen die dingen vanmewillen. Ik vraagme in alle
eerlijkheid wel eens af waarom ik zo veel moet doen.’
De drukte werkt gelukkig nog niet dempend op zijn
vermogen zinnen te produceren die zo op een tegel-
tje kunnen: ‘Leven is je wapenen tegen de dreigingen
van het noodlot.’

Grunberg staat ook inDe Groene Amsterdam-
mer,met een essay over het gedrag van demens. Hij
laat zich volgend jaar zomer opnemen op de psychia-
trische afdeling van het UMC enwil daarmet psychi-
aters en hun patiënten leven zoals hij met legers in
oorlogsgebieden leefde, of met de gezinnen in de
Utrechtse wijk Leidsche Rijn: ‘Zoals een auto wielen
nodig heeft, zo heeft een schrijver werkelijkheid no-
dig en bij voorkeur een andere werkelijkheid dan die
men tegenkomt op schrijverscongressen, festivals,
prijsuitreikingen en symposia.’

Het coververhaal van De Groene gaat over adviesbu-
reauMcKinsey & Company, een prestigieus bureau
met negenduizend consultants. Het bureau bleef
voor de onderzoeksjournalisten ‘deels een gesloten
fort’, wat jammer is, want de grote vraag die in het
begin wordt gesteld – wie controleert de adviseur? –
blijft daardoor deels onbeantwoord.

Elsevier zet de verschillende iPad-achtigen op een
rij en toont zich hetmeest gecharmeerd van de Ga-
laxy’s van Samsung: slank, licht en toch stevig. En de
kleuren zijn levensecht!

Wilma de Rek

DECORATIEF

Pubers hebben steeds meer belangstelling
voor cosmetica. Voor vermiste Bosniërs is

minder interesse.

Weekbladen



e aankondiging is een
goed bewaard geheim ge-
bleven, maar de publieke
omroep viert deze dagen
weerWaddenweek. De ach-

terliggendemotivatie is raad-
selachtig: het valt voor de argeloze

kijkermaarmoeilijk te verklaren waaromhij deze week
al driemaal achter elkaar naar de eilandenwerd gelokt.
Dinsdag in EenVandaag: ‘Texel wil zelfvoorzienend

worden.’ Het eiland, met ‘demeeste zon, wind en golf-
kracht van het hele land’, wil in 2020 ‘energieneutraal’
bestaan. Althans: daarovermocht wethouder Eric Her-
cules hardop dromen.
Trots sprak hij over ‘energie-nul-woningen’ bij Den

Hoorn, ook was er een (driemaal woordwaarde:) poot-
aardappelbewaarplaats diemet zonne-energie werd ge-
koeld.
Het eiland wordt nu nog van stroom voorzien door

een kabel van het vaste land. Diemag ook na 2020 blij-
ven liggen, zeiden de projectbeheerders: ‘Dan gaanwe
energie aan Nederland terugverkopen.’
Het klonk als nietsminder dan een onafhankelijk-

heidsverklaring.
Met een beetje geluk trof EenVandaag op zijn reis een

cameraploeg van de NCRV op zijn weg. De omroep zendt
deze wekenweer een Reis door hetWaddengebied uit.
Dinsdag ging het ondermeer over de walvisvaart, op de
Willem Barentsz II die vanuit deWaddenzee naar Antar-
tica uitvoer, op zoek naar vet en vlees van de vis. Een
oud-vaarder vertelde over de gruwelen van die bezig-
heid. Na al het bloed en gezeul dat hij had nabij had aan-
schouwd, hield hij het voor gezien.
Ook bij de RKKwaren ze toe aan een beetje buiten-

lucht. Het reisbudget stond nog net een reisje Schier-
monnikoog toe, Leo Fijen was de uitverkorene. Woens-
dag was te zien wat het had opgeleverd, in een afleve-
ring uit de serie Het eilandgevoel van Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog? De RKK? Het eiland werd in de

twaalfde eeuw al bewoond, door cisterciënzermonni-
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TV recensie

Waddenweek

‘Zit u in een mooie periode,
of heeft u juist een heel
moeilijke achter de rug?’

ken, sprak Fijen naar zijn bruggetje toe: ‘Voor veel men-
sen functioneert het eiland nog steeds als een klooster.
Ze zoeken er rust, stilte, bezinning. Even los van alles.’
Aha.
Aan een clubje zonnende zeehondenwas Fijen achte-

loos voorbij gegaan. Hij had vooral oog voor vreemde
vogels, zo bleek. Op een verlaten stuk strand trof hij een
vrouw, liggend op een houten pallet. Ze lag daar niet, ze
mediteerde. ‘Om te luisteren naar de wind en de zee, en
naar niks, omdat er niks is. Ik bemin de stilte.’
Dat zijn antwoordenwaar Fijen watmee kan. Sterker:

hij vist ernaar; hij was tenslotte opmissie, namens de
RKK. ‘Schier’ staat bekend als oase van rust, maar laat je
op een plompverloren dag je hond uit in de duinen, dan
dreig je zomaar in de fuik te lopen van Fijen en zijn ca-
meraploeg, met een achteloze vraag: ‘Zit u nu in een
mooie periode, of heeft u een heelmoeilijke periode
achter de rug?’ O, zalig toeval: demanwas net ontslagen
enmoest vreselijk afkicken van zijn werk. ‘Heeft u dat
pijn gedaan?’
Een strandtenthouder was twee jaar geleden het hele

paviljoen kwijtgeraakt aan een storm.
‘Je leert dat je voor- en tegenslag hebt in het leven.

Daarmoet jemee leren leven’, zei deman.
Fijen: ‘En dat je zelf heel klein bent.’
Man: ‘Een stofje.’
Fijen: ‘Maar wel een stofjemet een glimlach.’
Duidelijk verhaal. Fijen had een diepere boodschap

met zijn verslag. Hij wilde iets zeggen. Maar wad?

JEAN-PIERRE GEELEN

Luchtiger materiaal
uit, zeg, Japan of Nigeria valt eveneens te consumeren in het nieuwe

tijdschrift 360 (ook per app en website), dat verder bedoeld is voor de
‘ontwikkelde lezer’ met interesse in het wereldnieuws.

Een selectie van de internationale pers waaruit het nieuwe tijdschrift 360 gaat putten.

Zakenman Bessel Kok is een van
de financiers van 360. en noemt
het initiatief van Katrien Gottlieb
en Charles Lansu ‘geweldig, maar
moeilijk’. Kok, die aan de wieg
stond van SWIFT, een internatio-
naal bedrijf dat automatisch be-
talingsverkeer tussen financiële
instellingen regelt, steunde in zijn
leven regelmatig initiatieven op
het gebied van cultuur en sport.
Zo hielp hij bij de doorstart van
de tafeltenniscarrière van Bettine
Vriesekoop, steunde hij Sylvia
Kristel in het publiceren van haar
autobiografie, hielp hij choreo-
grafe Anne Teresa de Keersmae-

ker bij het opzetten van
haar dansgroep Rosas,
en produceerde hij de
film Nicholas Winton,
The Power of Good (re-
gie: Matej Minac) die in
2002 een Emmy won.
Kok, die werkte als di-
recteur van het Belgi-
sche telecommunicatie-
bedrijf Belgacom, en in
1995 naar Praag vertrok
om het Tsjechische
Cesky Telecom te priva-
tiseren, gaat de inves-

tering aan met onder meer za-
kenpartner Zdenek Bakala. Sa-
men namen zij begin dit jaar nog
de Belgische wielerploeg Quick-
Step over. Schaakliefhebbers ken-
nen Kok misschien nog van de
Grandmasters Association
(GMA), een vakbond voor top-
schakers die hij samen met de
Russische schaakgrootmeester
Gary Kasparov in 1985 oprichtte.
Zijn investering in 360 typeert
Kok als riskant. ‘Het is een risico
in de oude media te investeren.
Dat weet iedereen. Daarbij con-
centreert 360 zich op nieuws uit
het buitenland.’ Toch wil Kok de
gok te wagen. ‘Er is nog weinig
op dit vlak in Nederland. Veel
mensen zijn enthousiast, de
vraag hoe de markt reageert.’

Wie is ook
alweer
Bessel Kok?

lieb voorkomen dat de vertalingen
kwalitatief onderdoen voor de origi-
nele stukken.
De artikelen worden vervolgens

per continent geordend, of thema-
tisch, zodatde verschillenper landof
regio zichtbaar worden. Politiek, cul-
tuur, wetenschap of samenleving –
het blad stelt zich in de onderwerps-
keuze breed op. Een deel van de arti-
kelen voorziet de redactie van eenka-
der met enige context om de lezer
houvast te bieden. Het resultaat is
een tijdschrift voor de ‘meer ontwik-
kelde lezer’, met een brede interesse
in het wereldnieuws maar ook voor
luchtiger materiaal uit, zeg, Japan of
Nigeria.
Nu het blad er ligt, lijkt het gemak-

kelijk. Je vraagt je af waarom nie-
mand eerder op dit idee is gekomen.

Maar de realisering ervan ging niet
zonder slag of stoot. Eerder benader-
de Gottlieb NRC Handelsblad om een
vergelijkbaar tijdschrift op te zetten.
Maar toenNRCHandelsblad vorig jaar
door uitgever Egeria werd overgeno-
men, verkoos het dagblad een exclu-
sievere focus op de krant.
Uiteindelijk besloten Gottlieb en

Lansumet particuliere investeerders
aande slag te gaan.Gert JanOelderik,
voormalig directeur-uitgever van
NRC Handelsblad, Bessel Kok (69),
voormalig topman van Belgacom, en
de Tsjechische ondernemer Zdenek
Bakala (49) richtten voor het blad
een kleine, onafhankelijke uitgeverij
op: 360 International Media.
Zij baseerden zich voor de exploi-

tatie op een uitgebreid marktonder-
zoek waaruit bleek dat het blad een
marktpotentie van 50duizend exem-
plaren heeft, een aantal dat het blad
in drie jaar hoopt te bereiken.
De winst moet komen uit abonne-

mentsgelden, losse verkoop en ad-
vertenties. Bang voor de crisis zijn
Gottlieb en Lansu niet. ‘Mensen zul-
len daar niet minder door willen le-
zen.’ Dat teruglopende verkoopcij-
fers bij andere Nederlandse tijd-
schriften en kranten op iets anders
lijken te wijzen, schrikt hen niet af:
‘We zijn geneigd anticyclisch te den-
ken, en tegen de stroom in te zwem-
men.’

Nu het idee er ligt, lijkt het
makkelijk. En vraag je je af
waarom niemand eerder
op dit idee is gekomen

Bessel Kok
Foto Joost van
den Broek / de
Volkskrant


