
TUSSEN DE JONGENS EN DE MEISJES

“Onze huwelijksfoto uit 2005 mag niet 
ontbreken. Wat een geweldige dag. In 
deze jurk ben ik getrouwd. Ik draag 
nooit een jurk en Annet zelden. Ik krijg 
er een travestiegevoel van, haha. Maar 
op onze trouwdag wilden we iedereen 
verrassen.
Van jongs af aan zat ik tussen de jonge-
tjes. Voetballen, hutten bouwen, basket-
ballen. Ik weet nog dat de meisjes ook 
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‘ Ik draag nooit een jurk. 
Ik krijg er een 
travestiegevoel van’

Parlementair verslaggever Dominique  
van der Heyde (1964) vroeg voor haar 16de 
verjaardag een abonnement op NRC en 
daagde haar autoritaire vader uit in politieke 
discussies. Toch vond ze haar roeping als 
journalist pas op haar 32ste. “Ik heb mezelf 
een schop onder mijn reet gegeven.”
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN 
VISAGIE: MANOUS NELEMANS
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IK BEN MIJN ROL 

“Twee jaar geleden begonnen Annet  
en ik met onze Morten thrillertrilogie, 
onder de naam Anna Levander. We zijn 
er heel trots op. Annet schrijft het. Het 
plot bedenken we samen. Annet vindt 
het lastig dat ik de eindredactie doe. 
Meestal mag ik tussendoor niks lezen, 
want ik zeg meteen wat ik niet goed 
vond. Bij deel 1 riep ik: dit hele hoofd-
stuk moet eruit, want je verklapt alles! 
Dat vond ze irritant. 
Zij is het schrijftalent. Ik heb columns 
geschreven voor Spits, maar mijn stijl is 
te houterig. Hoe ik precies werk kan ik 
nooit vertellen, dat is het geheim van 
de smid. Ik zit bij de NOS in een keurs-
lijf. Op een goed moment wil ik iets 
gaan doen waarbij ik niet alleen de 

boodschapper ben, maar kan vinden 
wat ik vind. En alles kan zeggen wat ik 
wil zeggen. Dat kan nu niet. Misschien 
maar goed ook, haha. Ik bén altijd mijn 
rol, eigenlijk. Alleen over het homohu-
welijk ben ik niet neutraal. Euthanasie 
is ook zo’n onderwerp waar ik veel bij 
voel. Omdat mijn moeder euthanasie 
heeft kunnen plegen, gelukkig. Zij ver-
droeg geen morfine en heeft veel pijn 
geleden. Ze had alvleesklierkanker. 
Mijn werk vraagt veel van mij. Maar de 
vrijheid, dat je zelf het nieuws gaart, 
als eerste met je neus bovenop alle 
 ontwikkelingen zit, is spannend. En 
hierna? Ik weet niet of ik de politiek in 
wil. Als ik dat zou doen, zou ik liever de 
gemeentepolitiek in gaan. Dichtbij wat 
mensen belangrijk vinden.”

DOMINIQUE VAN 
DER HEYDE (1964)

is parlementair verslaggever 
en politiek duider voor 

Nieuws uur. In 2011 interview-
de zij voor de NOS prinses 

Máxima. Met haar echtgenote,  
schrijver Annet de Jong, vormt  

zij sinds 2014 het thrillerduo 
Anna Levander.

‘ Aan de eettafel  
moest ik voorzitter 
zijn. Nu heeft die het 
woord, nu die’

wilden meedoen met basket-
bal. ‘Nee,’ zeiden de jongens, 
‘jullie kunnen dat niet.’ ‘Ja 
maar Domi mag het ook!’  
riepen ze. ‘Ja,’ zeiden ze, ‘maar 
dat is Domi. Die hoort niet  
bij jullie, die hoort bij ons.’ Zo 
voelde ik het zelf ook. Totaal. 
Ik zou best een maand een  
piemel willen hebben, om te 
weten hoe dat voelt. Maar in 
de puberteit was ik niet onge-
lukkig toen ik toch een meisje 
bleek te zijn. Ik zat ertussen-
in, tussen de jongens en de 
meisjes.
Toen ik bij de NOS op de bui-
tenlandredactie kwam, zaten 
daar bijna geen vrouwen.  
Heel gek, die zaten meer aan 
de binnenlandkant. De man-
nen waren de makers, wij 
waren, zeg maar, de stresskant 
– je moest snel dingen in 
elkaar zetten. Kennelijk was 
het idee dat de mannen daar 
beter in waren, of dat leuker 
vonden dan de vrouwen. Ook 
in Den Haag zijn er meer man-
nelijke dan vrouwelijke ver-
slaggevers. Bij Nieuwsuur zijn 
we nu wel in de meerderheid. 
Maar nog steeds zitten er meer 
vrouwen achter het bureau 
dan in de verslaggeverij.”

KIND 

“Dit schilderij was ons 
huwelijkscadeau. Hier 
word ik zo vrolijk van. 
Een kwetsbaar stoer 
wezentje. Een kind, 
eigenlijk. Annet en ik 
hebben geprobeerd  
kinderen te krijgen, met 
een donor. Zij is zes jaar 
jonger dan ik, maar het 
is toch niet meer gelukt. 
Ik geef mijn neefjes en 
nichtjes graag zelf-
vertrouwen. Door altijd 
te laten merken dat ze 
geweldig zijn. En dat  
ze op ons kunnen terug-
vallen.”  
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< CLASSY 

“Ik heb de favoriete jas van mijn moeder 
bewaard. Mijn moeder was model toen ze 
 jonger was. De foto, gemaakt in 1957 voor  
een biercampagne, is van Paul Huf. Dit is  
zij helemaal. Ze was een zeer classy vrouw,  
op en top verzorgd.”

‘ Ik zit bij de 
NOS in een 
keurslijf’

KLEIN HARTJE 

“Ik kon het heel goed vinden 
met mijn vader. Hij was met 
politiek bezig, dingen die ik ook 
interessant vond. Op mijn 16de 
zei hij: ‘Nu mag je kiezen wat je 
bij de borrel wil drinken: sherry 
of jenever?’ Vanaf dat moment 
mocht ik een glas oude jenever 
voor het eten. Heel gezellig. 
Kijk, ik heb de glaasjes nog. Ik 
kreeg ook een abonnement op 
NRC Handelsblad. Die zat ik te 
spellen.
Mijn vader was een rijzige, auto-
ritaire man. Chirurg en de baas 
op zijn werk. Thuis was hij ook 
streng. Hij deelde weleens een 
knal uit. ’s Zomers reden we 
naar Frankrijk, met zijn zevenen 
in zo’n verlengde Peugeot.  
Als er ruzie uitbrak stond hij  
vol op de rem en was het knal! 
Vaak was het remmen al 
genoeg. Hij vond het moeilijk 
om tegengesproken te worden. 
Maar ik sprak hem wel tegen: 
lulkoek, het klopt niet wat je 
zegt. Aanvankelijk vond hij dat 
lastig, maar zo kreeg hij met mij 

iemand met wie hij lekker kon 
discussiëren. We waren een 
enorme ouwehoerfamilie. Aan 
de eettafel moest ik voorzitter 
zijn. Nu heeft die het woord, nu 
die. Anders ging iedereen door 
elkaar schreeuwen. Het was 
altijd heel verhit. Ze waren niet 
links, in de zin van PvdA. Meer 
D66. Mijn vader kende Van 
Mierlo goed. In de jaren 70 en 
80 was de samenleving sterk 
gepolariseerd, de muur was er 
nog. Geloof maar niet dat mijn 
ouders enig heil zagen in het 
communisme. Mijn vader vond 
dat je moest kiezen voor de 
Amerikanen. Waarom moet je 
kiezen? riep ik. Zo groeide mijn 
interesse in politiek. 
Mijn vader was heel vertrouwd 
met mij. Hij kon lastig zijn voor 
ons, maar ik wist dat hij een 
klein hartje had. Naarmate hij 
ouder werd, werd hij zachter. 
Toen hij in het verpleeghuis  
zat, na een hersenbloeding,  
had hij erge afasie. Ik kon hem 
‘lezen.’ Als ik vertaalde wat hij 
brabbelde, riep hij: ‘Ja! Ja!’”

NEPPERD 

“Deze armband is van de moeder van mijn 
moeder. Een nepperd, maar ik vind hem mooi. 
Elke kerst gingen we naar opa en oma in 
Laren. Ik moest een donker jurkje aan met  
een wit befje en een gouden speldje met  
mijn naam. O, wat vond ik dat moeilijk. Mijn 
neefjes en broertjes kregen een mooie stoere 
kaboutermuts met een pluim. Ik moest zo’n 
meisjesachtig feeëngeval op. Zo oneerlijk.
Rond mijn 18de zei ik: homo of lesbisch, ik 
hou van mensen. Waarom moet er een naam 
op geprikt worden? Mijn moeder zei: ‘Ach 
Dominique, doe niet zo moeilijk. Je bent 
gewoon lesbisch.’ Ik was voortdurend verliefd. 
Dan weer op een jongen, dan weer op een 
meisje. Ik vond het razend spannend, Andreas 
Burnier, hoe zit dat, en waar gebeurt het in 
Amsterdam? Nu ben ik daar niet meer mee 
bezig. Typisch vrouwen: als ze elkaar gevon-
den hebben gaan ze met zijn tweeën op de 
bank zitten. Mijn seksleven? Nou ja, als je  
op je 50ste nog verwacht dat het allemaal heel 
romantisch moet, komt er nooit meer wat  
van terecht. Dat geldt voor hetero’s ook, toch? 
Je moet gewoon besluiten dat je het doet, en 
dan zeg je: Jezus, waarom doen we het niet 
veel vaker?”
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STOER EN BEGEERLIJK >
“Annet werkte ook in Den Haag 
toen wij elkaar ontmoetten. Ik 
vond haar meteen leuk, omdat 
ze zo stoer was. Telegraaf-jour-
nalisten waren toen de echte 
newsgetters. Ik was niet zo 
bezig met liefde. Mijn vader 
moest naar het verpleeghuis, ik 
was net in Den Haag begonnen. 
Bovendien vond ik haar ontzet-
tend hetero overkomen. Tot een 
vriendin zei: Annet is van de 
vrouwen hoor. Na dat gesprek 
sloeg snel de vonk over. Ik 
vond haar begeerlijk, ze 
straalde onafhankelijkheid uit. 
Vind ik voor mezelf ook 
belangrijk. Annet heeft mij uit-
eindelijk gevraagd. Ik had haar 
al een paar keer ten huwelijk 
gevraagd, maar ze nam me niet 
serieus. Het was ook gekkig-
heid, we waren net samen. 
Maar het leek mij geweldig. Ik 
wist: dit is het gewoon. En 
vrouwen kúnnen nu trouwen. 
Omdat ik begin 40 was, was 
het duidelijk. Als twintiger jaag 
je allerlei liefdes na, die van 
begin af aan niet goed zijn. Ik 
ben veel te lang bij iemand 
gebleven met wie ik niet geluk-
kig was. Het is een voordeel als 
je op latere leeftijd nog iemand 
ontmoet, omdat je meteen  
ziet: dit is echt. Dit is niet 
onevenwichtig. Je herkent alle 
valkuilen beter.” ■

SCHOP ONDER MIJN REET 

“Kijk, mijn NOS-pasje. Daar begon ik  
in 1996. Ik ben een laatbloeier. Mijn 
ouders hadden hoge verwachtingen. 
Daar heb ik lang last van gehad. Mijn 
moeder vond dat ik een groot actrice 
moest worden. Mijn vader vond dat ik 
moest promoveren in de politicologie. 
Dat kon ik niet waarmaken. Ze hadden 
allerlei ideeën, maar een beetje bege-
leiding of hulp, nee. Ik ben een tijd 
faalangstig geweest. Dat had te maken 
met dat op zich warme nest, maar daar 
dan uit worden gekukeld. Mijn ouders 
hadden dat zelf ook meegemaakt.  
De moeder van mijn vader was jong 
overleden. Hij zei altijd: ik ging in mijn 

eentje in een korte broek vlak na de 
oorlog een kamer zoeken in Amster-
dam. Dat was het stoere verhaal: in je 
eentje de wereld in. Ik kon altijd komen 
dineren, als ik platzak was kreeg ik een 
centje. Maar mijn moeder vond: je gaat 
je ouders verder niet lastigvallen.
Eerst ging ik naar Parijs om Frans te 
leren. Ik had daar niemand. Dat was 
een moeilijk jaar. Maar ik liet dat niet 
merken, want het is natuurlijk niet 
stoer om af te haken. Daarna probeerde 
ik op de toneelschool te komen. Toen 
dat mislukte wist ik het niet meer. 
Terug in Amsterdam belandde ik in een 
warm bad. Ik werd lid van het dispuut 
Arktos, waar ook veel lesbische 
 vrouwen zaten. Geweldig, ik kwam tot 
leven, en ging politicologie studeren. 
Daar heb ik flink de tijd voor genomen. 
Een paar jaar werkte ik bij de sociale 
verzekeringsbank. Ik moest voor 
65+’ers in het buitenland uitrekenen 
hoeveel AOW ze kregen. Verschrikke-
lijk geestdodend. Een vriendin, Merce-
des, werkte bij het Journaal. Zij was het 
zat en zei: stuur een open sollicitatie. 
Het was niet mijn idee om journalist te 
worden, dat is het rare. Maar ik was 
een nieuwsjunk. Ik gaf mezelf een 
schop onder mijn reet, en het lukte.” 

HERINNERING 

“Dit tafeltje uit de jaren 
50 is heel dierbaar. Het 
was van de ouders van 

Annet en herinnert ons 
aan haar vader. Hij heeft 

zelfmoord gepleegd, hij 
was manisch-depressief. 

Dit is nog iets positiefs 
van hem. Annet was 14 toen hij stierf. Wij zijn samen al veel  

mensen kwijt. Mijn broertje, mijn moeder en mijn vader leven 
niet meer. Ik mis mijn ouders heel erg. Ik vind het ontzettend 

jammer dat ik ze niks meer kan vragen. Vorig weekend zijn  
we met mijn oudste zus en mijn broer naar de graven gegaan  

van mijn ouders en mijn broertje. Dat geeft niet alleen verdriet, 
maar ook een herinnering aan heel leuke mensen.”

‘Typisch 
vrouwen: 

als ze 
elkaar 

gevonden 
hebben 
gaan ze  
met zijn 

tweeën op 
de bank  

zitten’
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Verdriet een 
kans geven
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