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Na Pistoolvinger durf ik mij schrijver te noemen
Onder de mensen is een serie over 
de manier waarop Volkskrant-pensio-
nado’s zich nog maatschappelijk nut-
tig maken. Niet achter de geraniums, 
maar buiten, onder de mensen. Deze 
keer Henk Blanken, voormalig finan-
cieel verslaggever en internetredacteur 
bij de Volkskrant.
Redactie: Adriaan de Boer.

Te jONG om een échte Volksknar te 
zijn, 56, maar al lang genoeg weg bij 

de krant en definitief genoeg gestopt met 
werken om dan toch tenminste voor ‘oe-
fenknar’ te mogen doorgaan. Of aspirant-
knar. Of half een knar.

In de zomer van 2014 ben ik vertrokken 
bij het Dagblad van het Noorden, waar ik 
elf jaar eerder begon als adjunct en nog 
een paar jaar onderzoeksjournalist mocht 
zijn nadat ik parkinson bleek te hebben. 

Dat leverde mooie verhalen op, die 
parkinson zowel als het onderzoek, een 
handvol journalistieke prijzen en mijn 

vijfde non-fictie boek. Pistoolvinger kreeg 
vier sterren in de Volkskrant en zal in 
Duitsland als egodocument verschijnen bij 
Patmos Verlag.

Sinds dit boek, meer een non-fictie ro-
man trouwens dan een ziektegeschiede-
nis, durf ik mij schrijver te noemen. 

journalist ben ik niet meer sinds ik mij 
liet afkeuren, me niet langer in menigtes 
of netelige vraaggesprekken begeef en 

liever binnen blijf, met boek en laptop.
Ik denk niet meer na over journalistiek 

in tijden van internet; vijftien jaar lang 
kreeg ik vorstelijk betaald om te doen 
alsof ik het door had, maar ik heb de 
oplossing voor kranten niet kunnen be-
denken – dat mogen anderen nu doen.

Net op tijd – met dat scheve lijf zou ik 
het niet meer kunnen – schreef ik met 
Wim de jong het Handboek verhalende 
journalistiek. Het is mijn testament: op de 
valreep begreep ik dat een goed verteld 
verhaal ons vak eerder redt dan een in-
ternetstartup met een leep algoritme.

Ik schrijf. en ik lees. en denk na over 
beide. Verder doe ik vrijwel niets, af-
gezien van wat werk in de tuin en een 
wandeling naar de jumbo om de hoek. Ik 
schrijf elke dag, een beetje, tot mijn han-
den zeer doen. Ik schrijf aan een roman 
die misschien Half een man zou kunnen 
gaan heten.

Henk Blanken

Crossmedia in plaats van Documentatie
De NIeuWe meDIa hebben het kran-

tenarchief letterlijk van de redactie 
verdrongen. Om ruimte te scheppen 

voor de redactie Crossmedia is de hele Do-
cumentatie verhuisd naar de catacomben 
van het INIT-gebouw. De stellingen met 
tienduizenden krantenknipsels – antieke 
opmaak, vergeeld, de geur van verstoft 
papier – zijn nu gedeeltelijk ondergebracht 
op een plek waar de gebedsruimte van het 
gebouw moest wijken. Daar kwam bijna 
niemand.

Sytze de Boer (54) en Marjon Hardonk 
(54) zijn voor Documentatie de laatste der 
mohikanen. Ze zijn de enigen die nog de 
weg weten in het papieren archief en tus
sen de microfiches, waarop tot 1993 de 
inhoud van de krant werd opgeslagen. Na 
die tijd ging de krant helemaal digitaal.

De nieuwe generatie van journalisten 
heeft sindsdien steeds minder weet van 
Documentatie. Wat ze moeten naslaan, 
vinden ze op internet. En toch, denken 
Sytze de Boer en Marjon Hardonk, kan 
het oude knipselarchief soms net iets 
meer opleveren. Als recent voorbeeld 

noemen ze de necrologie van cabaretière 
Yoka Berretty. Recensent Hein Janssen 
raadpleegde Documentatie en vond een 
exclusief citaat. ‘Andere kranten hadden 
dat niet’, constateren de twee documen
talisten.  Als voorbeeld noemen ze ook 

een special over pedofilie waarvoor Do
cumentatie een reeks knipsels uit de jaren 
zeventig leverde. ‘Zulke dingen maken de 
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sytze de Boer en marjon Hardonk tussen de knipselmappen van het archief.
 Foto jacques de jong

http://www.wiewiewie.nl
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een mevrouw van het Rijksmuseum vertelde op de televisie 
dat bepaalde woorden in de verklarende teksten bij de 

schilderijen worden verboden.  Het woord 
‘neger’ was al taboe verklaard. Ook ‘eskimo’ 
mocht niet meer. Dat werd ‘inuit’, ‘want zo 
noemen ze zichzelf’.

Zoals gebruikelijk werd er vervolgens leeg-
hoofdig doorgebabbeld, maar ik bleef zitten 
met een paar prangende vraagstukken. Niet 
in de laatste plaats wie wanneer woorden 
mag verbieden en waarom. 

en natuurlijk: moeten wij daar als journa-
listen aan meedoen? Gaan wij voortaan ook inuit zeggen? en 
zeggen ook wij geen neger meer, hoewel Herman Finkers ons op 
oudejaarsavond nog heeft uitgelegd dat ‘neger’ van het Latijnse 
niger stamt, wat ‘zwart’ betekent. Het Rijksmuseum verandert 
‘zwart’ in ‘zwart’ – een opmerkelijke vooruitgang. 

Het is allemaal bedoeld om racisme tegen te gaan. Racisme is 
een gruwelijk aberratie en we moeten er liefst nog dit jaar van-
af, maar helpt het dan om woorden te verbieden? Bestrijd liever, 
zou ik zeggen, het begrip ‘ras’. Groter en gevaarlijker onzin dan 
het begrip ‘ras’ heeft de westerse wetenschap niet voortge-

bracht, maar nog steeds geloven hele (wes-
terse) volksstammen in het bestaan ervan en 
praten we over mannen ‘met een arabisch of 
Noord-afrikaans uiterlijk’. 

Ras. aboutaleb, kijk uit. Niet eens zozeer 
voor die vreselijke racisten als wel voor de 
eigentijdse politiek-correcte gelovigen die 
menen de wijsheid in pacht te hebben. In hen 
steekt een zelfgenoegzaamheid – ‘kijk mij 

eens door en door zuiver op de graat zijn’ – die verontrustender 
is dan de zo gevreesde ‘radicalisering’. Zulke lui vervallen van 
kwaad tot erger. Nu déze woorden, morgen weer andere en 
intussen verknallen ze óns Nederlands. 
Willem Kuipers                           wiewiewie.nl

krant net iets exclusiever,’ vinden ze.
Het grote voordeel van het knipsel

archief noemen de twee dat de knipsels in 
de mappen zijn samengebracht per onder
werp en per persoon. ‘In tegenstelling tot 
wat je gefragmenteerd op internet vindt, 
krijg je bij ons in één map een vrijwel 
compleet beeld. Het is niet zomaar een 
partij knipsels. Dit archief bevat gegevens 
die niet bij Google of uit een databank zijn 
te halen.’ 

Daarbij gaat het ook om archiefstukken 
uit andere bladen zoals de Nederlandse 
weekbladen en internationale kranten 
als The Times, ook relevante brochures, 
blaadjes en processenverbaal. ‘Alles 
moet, zo nodig, waarde hebben voor de 
krant van morgen.’

En natuurlijk zijn er nog de krantenleg
gers waarin de dagelijkse kranten van het 
lopende jaar worden verzameld. Die lig
gen nu ook op een andere plaats. De leg
gers vanaf 1919 waren al eerder onderge
bracht in een gekoelde ruimte ergens in 
Alphen aan den Rijn.

Met enige zorg zien de twee documen
talisten hoe bij de jongere generatie het 
archief uit het zicht verdwijnt. ‘Wij raken 
steeds verder uit beeld’, stellen Sytze en 
Marjon vast. ‘Het heeft te maken met de 
snelle doorstroom van journalisten op de 
redactie, de vele freelancers, maar ook met 
een toenemende gemakzucht. En wat ons 
ergert is, dat elke deelredactie zijn eigen 
wiel weer uitvindt wat research betreft.’

De verhuizing draagt niet erg bij aan het 

tegenhouden van die 
ontwikkeling. Do
cumentatie had tot 
nu toe een vaste plek 
op de redactie, waar 
Marjon Hardonk 
elke donderdag kon 
werken, voor zowel 
de redacteuren als 
voor de lezers, die 
ook met regelmaat 
archiefstukken op
vragen.

Sinds de krant digi
taal ging, zit Marjon 
(dertig jaar bij de 
krant) op het secreta
riaat. Nu het archief 
is verplaatst, loopt ze 
van hot naar haar om 
archiefstukken bij 
elkaar te vinden.

Sytze – opgeleid 
als documentalist, 
sinds 1998 bij de 
krant – zit bij Sport 
als researcher. Hij 
helpt ook andere 
redacteuren aan ar
chiefstukken, maar 
zijn specialiteit is 
het achterhalen van 
feiten en data. Daar
bij maakt ook hij 
vooral gebruik van digitale bronnen.

Zoek het telefoonnummer van een slacht
offer bij de aanrandingen in Keulen. Wat 
waren de grootste wintertransfers in het 
voetbal gedurende de afgelopen tien jaar. 
Zulke opdrachten. ‘Dat zijn de krenten uit 
de pap’, vindt Sytze. ‘Het verzamelen en 
vastleggen van data blijft van belang in de 
journalistiek.’

De twee moeten toegeven: praktisch is 
de verhuizing van het archief niet dra
matisch. ‘We hebben al eerder de bezem 

erdoor gehaald, soms met bloedend hart.
Antiquarische boeken, een schitterende 
muziekencyclopedie, de serie Tweede We
reldoorlog van Lou de Jong die niemand 
wilde hebben: er kon wel het een en an
der weg. Maar we zijn wel blij dat we het 
knipselarchief hebben kunnen behouden.’

Kunnen we spreken van het einde van 
een tijdperk? ‘Als wij eenmaal weg zijn, 
dan gaat dit archief voor de krant verlo
ren’, vrezen Sytze en Marjon.

Jacques de Jong

Taboe

de Volksknar

e-mail volksknar@gmail.com

IBAn: nL41rABO 0332813398
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documentatie in het papieren tijdperk: archiefkasten, leggers, 
knipsels, mappen, kaartsystemen.         Foto Wim Ruigrok
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roland de Beer voltooit boek over dirigent Pierre audi

een jaartje of wat op eieren lopen

dE univErSiTEiT van Oxford 
is een conglomeraat van colleges, 
leefgemeenschappen waar studen

ten van verschillende faculteiten bij elkaar 
wonen. Aankomende juristen, economen, 
nano-onderzoekers, ze krijgen er bege
leiding van tutors, wonen met medestu
denten als in een open internaat, eten er 
gezamenlijk, gaan er ter kerke, bespelen 
er het orgel, hebben er een eigen soos, zin
gen er in college choirs en doen aan darts 
en rugby.

Dit laatste geschiedt buiten de deur, want 
de gazons op de binnenplaatsen van een 
college zijn heilig. ‘Het is ondenkbaar dat 
je hier ook maar een voet op zet’, waar
schuwde Pierre Audi me, toen we langs 
het gemillimeterde gras liepen van de 
front quadrangle van Exeter College, een 
instituut dat te Oxford al zo heet sinds de 
tijden, ongeveer, dat bij ons Floris v door 
de edelen werd vermoord.

Audi, sinds een kwarteeuw het artis
tiek geweten van de nederlandse Opera, 
studeerde in Oxford geschiedenis. Hij re
ageerde met tegenzin, toen ik hem voor
stelde een wandeling te maken door de 
stad waar hij zich ooit toelegde op de bron
nen van de islam, de geschiedenis van de 
kruistochten en andere eigenaardigheden 
die zijn geboorteland Libanon hadden ge
maakt tot wat het was. Die rondgang door 
het studentenleven, dat hij na drie jaar had 
afgesloten met een master: Audi wou het 
eigenlijk niet. ‘Je kunt daar toch ook zon
der mij wandelen?’

Maar vooruit. Als je naar Londen gaat 
om met je aanstaande biograaf een kijkje 
te nemen in een theater dat je op je een
entwintigste hebt opgericht en vervolgens 
tien jaar hebt gerund (het Almeida Thea

tre, een tegenhanger van zowel Mickery 
als de Ysbreeker) dan is de stap naar Pad
dington Station voor een retourtje middel
eeuwen ook weer niet zo heel erg groot.

Zo stonden we toch opeens naast de 
lange kloostertafel waar Pierre Audi als 
undergraduate zijn maaltijden genoot, 
steeds onder auspiciën van  koning Karel 
de Eerste, die in Oxford resideerde en in 
olieverf werd vereeuwigd voor hij door 
Cromwell werd onthoofd. In dezelfde 
donkerbruine eetzaal zetelden eerder stu
denten als Harry Potter, herstel, J.r.r. 
Tolkien en richard Burton. We zagen de 
kapel waar Audi orgellessen nam tot hij 
tot de ontdekking kwam dat zijn intense 
omgang met muziek niet langs de lijn liep 
van regelmaat en discipline (om dezelfde 
reden liep roeien in een Oxfordse acht
formatie op niets uit). We zagen de soci
eteitsruimte waar Exeterheertjes tv ke
ken, pokerden, sportteams formeerden, en 
soms Pierre Audi het leven veronaange
naamden met xenofobe praatjes of over
dreven meewarige opmerkingen wanneer 
er slecht nieuws was over de burgeroorlog 
in Libanon.

TOEN WE een eind verder door de 
motregen liepen – Audi hield zijn 
paraplu galant boven mijn hoofd; ik 

voelde zijn weerzin tegen de hele onder
neming met de minuut groeien – kwamen 
we langs de stadsschouwburg waar Audi 
ooit zijn eerste Shakespeare regisseerde. 
De productie was er een van het Oxford
studententheater, waar ook vrienden aan 
gelieerd waren als rowan Atkinson, de 
toekomstige Mr. Bean, en Helen Fielding, 
de bedenkster van Bridget Jones. Atkinson 
zou later nog meedoen aan Audivoorstel

lingen in het Fringe festival Edinburgh. 
 Toen de regen in een plensbui verander

de, en er nergens meer een taxi te beken
nen viel, bleek dat het best nog een heel 
eind tippelen was van Oxfordcentrum 
naar de trein. Voor Audi zat er niets anders 
meer op dan zwijgend voort te stappen. 
Voor mezelf werd de situatie gênant op het 
onhoudbare af. De enige, toch wel journa
listieke vraag die me nog wilde invallen, 
was wat de kortste looproute was naar het 
duurste hotel van Oxford. Daar zou zich 
immers altijd wel een taxi naartoe laten 
bellen (hetgeen geschiedde).

diEzElFDE AvOnD, zo was afge
sproken, zouden we op een eetadres 
in Londen de trip onderwerpen aan 

een evaluatie. Met evaluatie bedoelde ik: 
het extra uur gebruiken om zoveel moge
lijk vragen te stellen die aansloten op het 
bekekene. Met evaluatie bedoelde Pierre 
Audi echter: de aanstaande biograaf dui
delijk maken dat een biografie over Audi 
niet meer de bedoeling kon zijn. Na een 
dagje Almeida, het theater waar Audi naar 
eigen zeggen ‘geboren’ werd, en een rond
je Oxford, een domein dat kennelijk nog 
toebehoorde aan een vorig, getroebleerd 
leven, had Audi het er volledig mee ge
had: hij wenste het begrip ‘biografie’ van 
tafel. Het mocht als hij dood was. Maar 
niet nu. Dit zat diep. Het was geen hoog
neuzigheid. Het was angst, legde hij uit.

En toen moest een gezamenlijke reis 
door libanon nog worden bepleit, en was 
er nog met niemand van Audi’s familiele
den in Beiroet of Parijs gesproken.

Lees verder op pagina 4

Op 12 februari verschijnt 
het boek man en mythe, 
Pierre audi en het muziek-
theater. Roland de Beer 
heeft er vier jaar over ge-
daan. Hij kan het geen bio-
grafie noemen, liever een 
portret in 24 hoofdstuk-
ken: honderdvijftigduizend 
woorden over het artistiek 
geweten van de Neder-
landse Opera gedurende 
25 jaar. Pierre Audi en Ronald de Beer aan de koffie.
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Ho dus. Wacht even. Bal in de ploeg. 
ik ben altijd van mening geweest, 

dat iemand die zich ter portret
tering ophoudt voor een camera of op
schrijfboekje, privé moet kunnen houden 
wat hij privé wil houden. En dat hij daar 
door ons, impertinent schoelje, niet voor 
gediskwalificeerd moet worden. ik durf 
dit te melden omdat ik thuis een paar 
briefkaarten aan de muur heb met prijzen
de woorden van de grote, mij persoonlijk 
niet kennende Bibeb.

Ik vind ook dat privé een rekbaar be
grip is; dat werk en privé voor een deel 
uit elkaar te verklaren vallen; dat ik, hoe
wel ik zelf nooit geïnterviewd zou willen 
worden door iemand zoals ik, toch mijn 
best moest doen op een boek over Pierre 
Audi, een van de opmerkelijkste figuren 
uit de vaderlandse cultuurgeschiedenis, en 

bovendien een die de opera hier te lande 
(voorheen een zaak van incidenten en 
gammele tradities) internationale beteke
nis heeft gegeven. Ik vroeg hem: ‘Ben je 
ermee akkoord dat jouw artistieke doen 
en laten voortspruit uit een brein, en dat 
dit brein beïnvloed is door een paar nogal 
verschillende culturele omgevingen?’

Toen Audi daar uiteindelijk mee akkoord 
ging, hadden we een reis door libanon 
achter de rug, benevens een stuk of twin
tig interviewgesprekken, en een jaartje of 
wat op eieren lopen in het algemeen.

Het werd een boek over opera en fes
tivals maken in nederland, deels in het 
licht van een jeugd die zich afspeelde in 
het Midden-Oosten, oord van religieuze 
spanning en van endemische obsessies 
met geweld. Libanon is een land zonder 

opera, maar ook een oord van mythen, 
geschiedenissen en bijbelmysteriën die in 
allerlei opera en theaterwerk zijn neerge
slagen, speciaal voor Pierre Audi. We lie
pen in de voetsporen van Dido (Berlioz), 
Paulus (Strindberg), Alexander de Grote 
(Mozart), Timoer de lamme (Händel), 
kruisvaarders (verdi), venus en Adonis 
(Henze), etcetera; Audi bleek op som
mige plekken al films te hebben gemaakt 
als kind, met een camera die hij van zijn 
oma kreeg; niet zelden hadden die films 
mythologische figuren als onderwerp. We 
zagen de Bank Audi, we zagen de tempels 
in Baalbek, waar muziekfestivals thans 
vergezeld gaan van muezzingebed uit 
megaspeakers van Hezbollah; we waren 
in de stad van Audi’s voorouders (Sidon, 
decor van een Mozartopera), en in de ber
gen bij de vaak schietgrage, thans festival
minnende Druzen. 

We waren trouwens ook op andere plaat
sen, en nochtans werd het geen ‘biogra
fie’. Audi bewaart geen aantekeningen. 
Hij gebruikt ze niet eens. Veel van zijn 
organisatie en regiewerk geschiedt recht
streeks vanuit het hoofd, de tekst en de 
klank. Audi houdt geen dagboeken bij. Hij 
bewaart, zegt hij, geen mails en geen per
soonlijke documenten, en weet niet meer 
hoe oud hij was toen hij eindexamen deed 
(hij was zeventien). 

Daar kun je in quasibiografische stijl 
langsheen kletsen, maar daar houd ik niet 
van. Ook al spreek je met zeventig mede
werkers en tegenwerkers, ook al laten fa
milieleden je delen in herinneringen, ook 

al lees je Maalouf en Said en de verhalen 
van hun oosterse wortels en westerse op
voeding, ook al hoor je van Truze lodder, 
die een kwarteeuw lang Audi’s codirecteur 
was bij de Opera, dat je dichter bij de man 
bent gekomen dan ze ooit voor mogelijk 
hield, als de jeugd van de betrokkene, met 
libanon erbij, op zwart is gegaan sinds er 
een burgeroorlog overheen denderde, dan 
biografeer je daar niet tegenop.

Ik kwam uit op (ondertitel) ‘een portret 
in 24 hoofdstukken’. Soms zeg ik liever 
‘een poging in 24 afleveringen om Audi 
te begrijpen’. 

reportages, beschouwingen, interviews. 
Omcirkelende bewegingen. Over mythen 
en opera. Over ensceneringskunst en iden
titeit. Over de ritueel angehauchte regis
seerstijl van een voormalige misdienaar. 
Over Londen. Over de grote voorbeeld
regisseur Peter Brook. Over aanpassings
problemen in Amsterdam. Over de histo
risch gegroeide rotzooi bij de Opera die de 
komst van een ‘onbesmette’ figuur uitlok
te. Ja, dan mag er ook niets meer ontbre
ken: over Audi en zangers, over Audi en 
dirigenten, over Audi en festivalprogram
mering, over Audi in het buitenland. Tops 
en flops, mysteriën en conflicten.

Kortom, 150 duizend woorden in een 
onconventionele vorm, over een oncon
ventionele figuur die niet Willem Kieft 
heet en niet koningin Wilhelmina. Vind 
daar eens een uitgever voor die er, met 
de complimenten van de afdeling marke
ting, geen bloedende hompen uit wil ha
len, maar je verzoekt er nog wat nieuws 
over New York en zo bij te schrijven. En 
er graag nog een moot kleurenbeeld aan 
toevoegt. ik vond er een godzijdank, een 
heel dappere.

roland de Beer

Roland de Beer: man en mythe, Pierre audi 
en het muziektheater. uitgever Leporello. 
Verschijnt 12 februari 2016.
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Nederland verduitst
Volgens collega Sietse van der Hoek is Nederland zeker net 
zo aan ’t verduitsen als aan ’t veramerikaniseren. Nog niet zo 
heel lang geleden waren germanismen de kwalijkste van alle 
navolgingen uit vreemde talen, maar inmiddels zijn ze net zo 
salonfähig als die uit het Engels en Amerikaans.

Sietse heeft daarover een gesprek met zijn Duitse collega 
Tilmann Bünz bij het Genootschap nederland Duitsland op 4 
februari, 20 uur, www.genootschapnld.nl/

Dan presenteert hij ook zijn boek Alles klar, dat gaat over de 
invloed van het Duits op het Nederlands. En over de gevol
gen voor de taal en de cultuur.

roland de Beer

alles over Pierre audi 

in reportages, 

beschouwingen,

interviews

Pierre Audi in Libanon.

www.genootschapnld.nl/

