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Je leerde thuis eerst Turks en dan pas Nederlands. Vind je dat 
kleuters al vroeger met het Nederlands in aanraking zouden 
moeten komen? 
Uit studies blijkt dat het gemakkelijker is om een tweede taal aan te leren als je je 
moedertaal goed onder de knie hebt. Dat blijkt beter te zijn dan halfslachtig twee talen 
door mekaar leren. Die tweetaligheid is me ook al van pas gekomen in mijn werk, bij-
voorbeeld als ik voor het journaal reportages uit of over Turkije maak. Mijn moedertaal 
is ook nooit een probleem geweest om goed Nederlands te spreken, en met mijn 
broers en zussen sprak ik altijd Nederlands. 

Waarom koos je na een studie criminologie uiteindelijk voor de 
journalistiek?
Dat is gekomen toen ik mijn thesis in de criminologie schreef. De voorbereidingen en 
het opzoekwerk waren verschrikkelijk, maar ik werd heel blij van het schrijven zelf. Ik 
vond het altijd belangrijk mooi en goed te schrijven. Zelfs als we op het examen in 
puntjes mochten antwoorden, koos ik toch voor mooie, correcte volzinnen. Ook mon-
deling wilde ik niet slordig antwoorden. Ik was dus gebeten door dat schrijven, en 
kwam zo op de piste naar de journalistiek. De bedoeling was in de geschreven pers 
terecht te komen, maar het is anders gelopen. Ik begon met een vrijwillige stage bij de 
VRT en daar zit ik nu nog. 

Kan journalistiek in deze tijden van snel nieuws, fake news 
en meningen op sociale media bijdragen aan een verscherpt 
bewustzijn bij het publiek?
Dat is onze belangrijkste taak. De media moeten een open blik op de wereld blijven 
bieden. Zeker in deze tijden, nu de mensen nauwelijks nog buiten kunnen komen. Ik merk 
in mijn mailbox dat mensen sinds de coronacrisis veel vaker reageren op reportages. Ze 
zijn meer dan ooit aangewezen op wat de media doorgeven. Dat zorgt voor een nieuwe 
uitdaging, want we waren het afgelopen jaar erg gefixeerd op dat ene onderwerp. 
Ik vind dat we moeten wegtrekken van het anekdotische in het nieuws. Er ligt nog een 
groot speelveld om het maatschappelijke debat over allerhande onderwerpen te 
voeden met inhoudelijke informatie. 

Welk van je interviews is je het meest bijgebleven en waarom?
Ik maak vooral ernstige reportages en daar blijft vaak wat van hangen. Als ik toch moet 
kiezen, dan een aflevering uit ‘Mij overkomt het niet’. Daarin kwam een grootmoeder 
aan bod die haar kleinkind per ongeluk van de trap had laten vallen. Het kind is gestor-
ven. Dat verhaal en de spanning met de ouders die dat teweegbracht, ging heel diep. 

Waar hield je je in je kindertijd vooral mee bezig?
Boeken lezen. Zelfs tijdens de examens. Je vond me elke woensdagnamiddag in de 
bibliotheek van Lier. Ik denk dat ik alle kinder- en jeugdboeken daar gelezen heb. Verder 
maakte ik zelf reclameblaadjes, en speelde ik juf voor mijn broer. 
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Wie is Fatma Taspinar?
Fatma Taspinar (1982) 
groeide op in Lier. Ze stu-
deerde criminologie aan de 
KULeuven, maar koos voor 
een journalistieke carrière. 
Na een passage bij Reyers 
Laat, Studio Brussel en 
Radio 1 werkt ze nu voor de 
VRT-nieuwsdienst.
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