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Rond christelijke feestdagen wordt consumeren een passie. 
De media wijzen je de weg naar meu-

belboulevards, shopping malls, tuincentra 
en wat niet al. Mijn brievenbus zit al dagen 
verstopt met reclamedrukwerk. 

Wat hebben AH, de Blokker, de Gall & Gall 
en al die andere menslievende ketens mij te 
bieden? ‘Een beker to go.’ ‘Zelf professionele 
koffie maken.’ ‘Liefde-en-passiebroden.’ 

‘Een beker to go.’ Zou iemand het ooit 
zeggen? Jij tegen je schoolgaande dochter: 
‘Kind, vergeet je beker to go niet.’ Nee, maar vermoedelijk zijn 
er gekken die zo’n ding voor hun schattebout kopen.

Hoe meer ik zulk drukwerk lees, des te sterker ervaar ik dat de 
gebruikte woorden op geen enkele manier verband houden met 
de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. 

Psychiaters noemen dat ‘waanzin’. 

Het is deze waanzin die ons, juist rond christelijke feestdagen, 
tot handelen drijft, maar ook degenen die de meubelboulevard 
mijden, geen shopping mall aandoen of het tuincentrum links 
laten liggen, krijgen deze waanzin opgedrongen. Vanaf het mo-

ment dat Nederland meedogenloos gepro-
fessionaliseerd werd, ondergaan alle taalge-
bruikers de taal van de reclame.

De proef van de pudding was voor mij een 
reportage in de NRC over ‘millennials’. Dat 
zijn jongelui die in pure luxe zijn opgegroeid 
en daarom niet weten wat ze met hun leven 
aan moeten. 

In hun taal geven ze zich bloot. Tot en met 
misvormd, nee, niet door de literatuur, maar 

door de reclame. 
Ik vat het kort samen. Zielig. Namens de Gall & Gall zeg ik: 

‘Jongens, wij helpen jullie graag bij het zoeken van de juiste 
paaswijn.’

 Willem Kuipers              wiewiewie.nl

Passie

Wagendorp op toernee

Hein Janssen uitgeluid
Outshoorn bij 
Recep Erdogan

Bert Wagendorp heeft het druk met de promotie van zijn 
boek Masser Brock en nog zo’n paar dingen. 
Zie pagina 2 en 3.                             Foto Jacques de Jong

In 1999 was Eric 
Outshoorn voor een 
interview bij Recep 
Erdogan. Toen was het 
al een bullebak.
Als enige westerse 
journalist kwam Eric 
bij hem binnen. Diens 
terugblik op pagina 4.

Theaterredacteur Hein Janssen (65) is hartelijk uitgeluid als 
theaterredacteur bij de Volkskrant. Hij heeft er zo’n dertig 
jaar gewerkt. Uiteraard werden er mooie teksten gesproken, 
door Philippe Remarque en Hein zelf. Hij blijft overigens zijn 
werk doen als editor at large. 

Maar bijzonder was de tekst van mystery guest Adelheid 
Roosen met een soort essay over haar verhouding met Hein 
als recensent. Zie pagina 4. Hein kreeg een speciaal cadeau 
van haar, zie hierboven op de foto van Arno Haijtema.

En er was een buitengewoon mooie, speciale krant, gemaakt 
door Karolien Knols, Jetske Looijen, Hilde Harshagen en Bart 
Koetsenruijter. Voor de digitale lezers: zie deze link.

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
https://drive.google.com/file/d/0BzDFtO79FaNTRmFJTVV5c0tZb00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzDFtO79FaNTSkpZbXBfZlVIeUk/view?usp=sharing
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Bert Wagendorp (60) staat als 
opvolger van Jan Blokker sinds 2006 
driemaal per week met zijn column 
op pagina 2 van de Volks krant. Daar-
naast is hij schrijver, zoals van de 
inmiddels verfilmde en meervoudig 
vertaalde bestseller Ventoux en het 
recent gepubliceerde Masser Brock, 
columnist voor De Nieuwe Tijd die 
hoofdredacteur wordt. Samen met 
dochter Hannah schreef Bert Wa-
gendorp het Vader & Dochterboek, 
waarover de Volksknar haar eer der 
interviewde.

Hoezo Masser? Hoezo Brock?
‘Hij heette meteen zo. Pas later bleek 

Masser Achterhoeks – mijn geboorte-
grond – voor ploeteraar. Brock was eerst 
met een k. Later een c ertussen, klonk in-
ternationaler. Samen klonk het goed.’

Weerbarstig. Wat ik jou niet vind.
‘Op zich ben ik weerbarstig. Masser 

minder. De premier, die hij in zijn co-
lumns aanvalt, vindt hij aardig. Dat her-
ken ik wel. Zo was Ventoux meer een 
vrienden- dan een sportroman. Je moet 
er op letten dat zo’n boek niet wordt ge-
framed. Bij Ventoux ben ik expres meer op 
die vriendenkant gaan hangen. Dat is me 
hier minder gelukt.’

Wat dan toch de meest obligate vraag 
rechtvaardigt.

‘De autobiografische: ben jij Masser 
Brock? Nee. In een eerdere publicatie 
kwam het boek al in een verkeerde hoek 
terecht. Het ging alleen nog maar over het 
journalistieke element: waarheid, werke-
lijkheid, nieuws. Alsof het een journalis-
tiek essay was. Zouden niet-journalisten 
dat interessant vinden? Ik denk het niet. 
Het gaat over een man met een probleem, 
toevallig in dit beroep.’

Als ‘gewone lezer’ waardeer ik vooral 
je ‘droge onderhuidse humor’ zoals 
dochter Hannah het twee jaar geleden 
formuleerde. Tegelijkertijd is ‘onze’ 
Masser toch maar in contact met de 
premier.

‘Het verhaal waaiert breed uit. Lezers 
bepalen waarover je boek gaat. Ze veran-
derden achteraf mijn eigen interpretatie 
van Ventoux, door me dingen voor te hou-
den die ik er niet bewust in had gelegd. 
Zo zagen mensen dat ik schuldgevoelens 
creëer: met de dood op de Ventoux, ook in 
andere teksten.’

Zijn bescheidenheid en verwondering 
je drijfveren?

‘Ik kan ongelooflijk kwaad worden. In 
mijn columns proef je mijn enorme hekel 
aan arrogantie. Omdat ik die zelf totaal 
niet heb. Dat mag je bescheidenheid noe-
men.

Als je al verlegen zou zijn, raak je dat in 
deze positie niet kwijt?

‘Het helpt. Door zo’n boek ook word je 
zelfbewuster. Ik heb nooit in Amsterdam 
willen wonen. Een zichzelf overschatten-
de stad vol zichzelf overschattende men-
sen. Ik zie meteen: achgot, daar heb je d’r 
weer een. Dan maar liever provinciaal.

‘Masser Brock verwoordt de weerzin te-
gen de Amsterdamse arrogantie – die stad 
werkt hem altijd tegen: ‘Als ik aankom, 
rijdt de tram weg, en als hij er staat, blijft 
hij nog tien minuten staan.’ Dat gevoel 
van ‘wat willen ze hier van me’ komt uit 
mijzelf. 

‘Wie zijn bij de krant de harde werkers 
die er toe doen? Jongens, tegenwoordig 
meisjes vooral, uit de provincie. Begaafd, 
niet arrogant. De sfeer op de krant is ver-
anderd. Ten goede.’

Colbertdragers, toch.
‘Ach, als je in jullie tijd niet bij Hesp 

kwam, telde je niet mee. Ik kwam er 
weinig, het liep al af, tweede helft jaren 
tachtig. Die journalistieke ‘romantiek’ 
is weg. Zo goed waren die jongens niet. 
Dat compenseerden ze met bluf, grote 
bekken. Journalisten zijn geen lid meer 
van de natte gemeente. Ze zijn wel veel 
beter. De journalistiek heeft een enorme 
slag gemaakt na de gesjeesde studenten en 
andere mulotypes. Met name door post-

academische opleidingen heeft het vak zó-
veel aan kwaliteit gewonnen! Er werken 
nu slimme, intelligente types. Die kregen 
na hun studie de journalistiek in een jaar 
onder de knie, want zo ingewikkeld is het 
allemaal niet. Je léést het.’

Ik hoor tot die lichting gesjeesde stu-
denten. Toch denk ik dat ik op de uni-
versiteit meer geleerd heb dan op een 
school voor de journalistiek, waarvan 
de eerste afgestudeerden meteen na mij 
kwamen.

‘Ik was een van de eerste academici bij 
de Volkskrant, met een afgemaakte studie.’

Dus jij was een echte doctorandus. Als-
of wij de NRC waren.

‘Dáár stond het erbij in de colofon. Als 
het niveau van de journalisten niet was 
gestegen, hadden we het niet overleefd. 
Je moet ze alleen nog leren leesbaar te 
schrijven, en sommigen ook nieuwsgierig 
te zijn.’

Ik moet ineens grinniken na jouw fi-
lippica tegen Amsterdam: vanwege dit 
interview kwam ik je tegen in het hol 
ervan, de Bijenkorf, signerend tussen 
Herman Kochs, Conny Palmens en 
AFTh’s, op een rijtje alsof jullie om de 
beurt geëxecuteerd zouden worden.

‘Ook daar zie je verandering. De tijd van 
Hermans, Mulisch, Reve, die zichzelf zo 
geweldig vonden, is lang voorbij. Palmen 
is aardig. Koch heeft totaal geen dikke 
nek. Tommy Wieringa ook niet, Peter 
Buwalda, allemaal normale mensen. Toe-
gankelijk. Maar goed, de lezer vormt zich 
een beeld. Als hij mij arrogant vindt, kan 
ik daar niks aan doen.’

Bert Wagendorp en Ilja Gort in de Bijenkorf.                                       Foto Jacques de Jong

Schrijver met een hekel aan arrogantie
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Jouw voorganger, Jan Blokker, was 
wel een journalistieke held. Jij 
doet niet voor hem onder.

‘Ik las hem jarenlang voordat ik zelf op 
die plek kwam. In de jaren vijftig stond 
hij al bij ons in de boekenkast, met Knol-
len en citroenen. Hij heeft hier de colum-
nistieke norm gesteld. Inhoudelijk ben ik 
minder zijn opvolger: niet zo’n oordelen-
veller. Mijn onderwerpkeuze is ook bre-
der. Als liberaal gaf hij het tegengeluid in 
de Volkskrant. Hij is van vóór de internet-
opinie-explosie. Toen was hij stevig, nu 
zou je hem mild noemen.’

Jij probeert dat internetgeweld ook te 
apaiseren.

‘Ik houd er niet van. Riool. In mijn tien 
jaar is het gekanteld. In 2006 was er geen 
smartphone, twitter, Facebook. Van een 
vrij exclusief podium als opiniemaker sta 
je nu tussen een miljoen columnisten. 

‘Blokker en Jan Mulder waren destijds 
de enige twee Volkskrant-columnisten. 
Nu komen op een Volkskrant-columnis-
tenmarathon in de Rode Hoed vijftig, zes-
tig man af. 

‘Het is een strategie – elke columnist 
bindt een plukje lezers, zoals Philippe 
Remarque zegt. Blokker was hét gezicht. 
Grünberg is het nu op de één. Ik ben het 
nog een beetje, met Sheila Sitalsing, op 
de twee. Ook de anderen zijn goed gezel-
schap. Dat wordt allemaal onderzocht en 
gemeten.

‘Tijdens een columnistendiner las Pieter 
Broertjes een keer die scores voor. On-
benullig, sociaal onhandig. De mevrouw 
onder aan de lijst begon te huilen.

‘Die man is echt vijf jaar te lang blijven 
zitten. Philippe weet de krant in deze tijd 
van ontlezing en concurrentie zelfs te la-
ten groeien. Dan doe je iets erg goed. 

‘Tijdens Pieter liepen honderdduizend 
lezers weg. Hij wilde De Telegraaf aan-
vallen: de meeste lezers hebben inmiddels 
havo, die willen een goeie krant. Je kunt 
niet alle weglopers op zijn conto schrij-
ven, maar als hij dat in Hilversum her-
haalt, is het daar straks weer een dorp.’

Ik vind de Volkskrant onder Broertjes, 
en nu nog verder, verrechtst in die 
strijd tegen De Telegraaf.

‘Ja? Ik vind het wel meevallen. Het is 
niet alleen de Volkskrant. Dat neo-liberale 
klimaat is ontstaan onder paars, toen Wim 
Kok de ideologische veren afschudde. Die 
formulering is via speechschrijver Bram 
Peper aangereikt door Neelie Kroes. Dus 
wie moet het boetekleed aantrekken? 
Juist, Wim Kok. Nederland maakte, ook 
in Europa, zo mede de grond rijp voor po-
pulisme. Mensen knapten af op Kok, voel-
den zich slachtoffer. In die tijdgeest ging 
de Volkskrant mee. Philippe wil vooral 
laten horen wat er in die samenleving 
speelt.’

Zou je anders hebben geschreven als 
die sociale media niet zo waren opgeko-
men?

‘Weet je nooit. Ik trek me er niks van 
aan, reageer er niet op, negeer ze, als ik 
het al lees. Als ik na een column denk: ze 
gaan er weer op los, kijk ik niet op twitter. 
Zelfbescherming. Op Facebook is het mil-
der. Heb ik vijfduizend volgers. Op Twit-
ter veertigduizend.’

Je laat Masser twee dingen zeggen, die 
ik eruit heb gepikt: ‘Het volk verveelt 
zich en snakt naar de kick van de on-
dergang’ en ‘Ellendig nieuws maakt het 
eigen bestaan draaglijk’.

‘Denk je dat het niet zo is? Brexit breekt 
de Engelsen op. Toch doen ze het. De 
kick! Het voordeel van de journalistieke 
blik is ellende kunnen waarnemen als bui-
tenstaander. 

‘Die tweede quote zegt dat je je eigen 
leven kunt afzetten tegen de ellende in 
Syrië, kantelende bootjes vol hoopvolle 
mensen. Dan denk ik: nergens aan ver-

diend, maar ik heb een geweldig leven. Zij 
hadden de pech op de verkeerde plek in de 
verkeerde tijd geboren te zijn.’

Op het eind gaat Masser gigantisch te-
keer tegen het journalistieke klimaat.

‘Wij proberen als journalisten grip te 
krijgen op de werkelijkheid. Soms tillen 
we een tip van de sluier op. Het goede 
nieuws is dat we nu twijfel laten zien. Die 
kentering: niet pretenderen de werkelijk-
heid volledig door te hebben, komt ook 
door de druk van de Trumps die ons ma-
nipulatie verwijten. Deels terecht. Nu zegt 
The New York Times: ‘The truth is hard to 
find, maar we zoeken. Dat helpt.’ Die be-
scheidenheid spreekt mij aan.’

Waar trek je de grens met complottheo-
rieën: Amerika heeft zelf de twin towers 
opgeblazen om de oorlog tegen de islam 
te rechtvaardigen?

‘Trump doet niet anders dan complot-
theorieën de wereld inslingeren. Het enige 
wat wij ertegenover kunnen stellen is fact 
checken, waarheidsvinding. Watergate is 
nog steeds de grootste scoop van de twin-
tigste eeuw. Het meeste zien we niet, blijft 
sub rosa.’

Dat heb je prikkelend in je Pantsjagan-
verhaal naar voren gebracht, waar je 
Nederlandse militairen tot drugskoe-
riers maakt. Wij lezers denken dat je je 
misschien wel op feiten hebt gebaseerd. 
Je kunt nu onthullen dat het klopt.

‘Nee hoor! In het verhaal komt het toe-
vallig boven water. De warlords daar fi-
nancieren hun oorlog met drugsgeld en 
die drugs zijn voor ons bestemd en ie-
mand moet ze hier brengen. Ik zou het wel 
slimme handel vinden.’

Jouw modellering van Rutte?
‘In mijn Haagse tijd heb ik hem niet eens 

als Kamerlid meegemaakt. In het Torentje 
ben ik wel geweest tijdens Balkenende. Ik 
heb wel hetzelfde als mijn hoofdpersoon 
Masser: ik erger me aan Ruttes pragma-
tische opportunisme, maar hij is wel écht. 
Als mens lijkt hij me een aangename fi-
guur. Alleen al dat hij lesgeeft zonder er 
een nummer van te maken. Voor mij ge-
vaarlijk om zo iemand aardig te vinden, 
want zo kun je straks geen column meer 
schrijven. Ik heb hem nooit gesproken, 
moet hem toch vermijden op feestjes.’

Masser krijgt tenslotte steeds meer de 
pest in columnist te zijn.

‘Je moet voor jezelf goed formuleren 
wat je doet. Als je denkt op die plek in-
vloedrijke speler te zijn, moet je kappen. 
Als kritische hofnar blijft het hanteerbaar. 
Dus dan dat maar. Ik doe het graag, maar 
overschat het niet. Onderschat het ook 
niet. Het is een entertainende rol.’

En wat de lezer daarmee doet?
‘Die komen nu naar me toe tijdens lees- 

en signeersessies. Zeggen ze: ik ben zo’n 
fan van uw column, u schrijft altijd op wat 
wij vinden.’

Zo ervoer ik vanmorgen de kop alsof 
je hem voor mij geschreven had: ‘Oud-
linkse snuiter’.

‘Dat was dan niet zo. De meeste lezers 
zijn zorgwekkend oud, van mijn leeftijd, 
gemiddeld, ze lezen met een bepaalde le-
vensinstelling. Ze krijgen dus nogal wat 
onwelgevallige opinies voor de kiezen. Ik 
bedien mijn grote generatie, die de krant 
al vanaf de studietijd leest. Die hebben 
altijd nog een ankertje: Sheila en mij op 
pagina 2. De krant is je huis. Kom je daar 
niet af en toe aardige mensen tegen die 
jouw taal spreken, dan verhuis je. 

‘Hoe lang ik nog blijf? De jongere 
hoofdredactie beoordeelt of het nog oké 
is. Zolang het mag ga ik door. Wie zou die 
comfortabele vooraanstaande plek in een 
vooraanstaande krant niet willen? Je moet 
ook zelf scherp blijven, weten: nu is het 
mooi geweest. Ik heb bewondering voor 
mensen die schepen achter zich verbran-
den en iets nieuws beginnen.’

Maurits Schmidt 
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Parresia is een belangrijk begrip 
in het werk van Foucault en 
betekent zoiets als ‘waarheid-
spreken’. Foucault onderscheidt 

verschillende manieren van spreken, 
waarvan parresia voor hem het meeste 
aanzien heeft. Bij parresia moet dat wat 
verkondigd wordt, niet alleen de persoon-
lijke mening van een persoon zijn, de 
persoon moet zich binden aan deze 
waarheid, dus het verplicht de spreker tot 
iets. Daarnaast moet er sprake zijn van 
een zeker risico voor de spreker. Dit 
risico betreft de relatie zelf die het subject 
heeft, met degene tot wie het zich richt. 
Men moet in het spreken van de waarheid 
het risico aangaan, in het spel brengen en 
onder ogen zien dat men de ander kwetst, 
ergert, boos maakt en bij hem gedragin-
gen uitlokt die tot geweld kunnen 
overgaan. Het moet kortom de relatie zelf 
tussen de gespreksgenoten op het spel 
zetten. Het impliceert daarmee moed. 

***
De relatie van een recensent en een 

speler beslaat eigenlijk dit experiment, 
realiseerde ik me. Het is een prachtige, 
gruwelijke, zeer confronterende relatie. 

In alle jaren dat ik je ken, heb ik je dit, 
parresia, met hoge inzet zien proberen, 
opnieuw proberen en zien doen. Ik heb 
je zien vechten en gedijen, ik heb je zien 
paaien en verraaien, ik heb je zien ze-
gevieren en verliezen. En jij mij ook. 

In al die jaren heb ik je zien veroveren 
en beschouwen. Heb ik je zien eigen-
heinen, en verlustigen, heb ik je zien 
genieten, en imploderen. En jij mij ook.

Ik heb de tiran in jou gezien, en jij die 
in mij.

Ik heb de elf in jou gezien, en jij die in 
mij.

Ik heb je glorieus gezien. Hartstochtelijk. 
Schuilend. Gedeprimeerd. En jij mij ook.

Verslagen, zag ik je soms, verloren 
naar buiten lopen op theaterterrassen, 
aarzelend, herstellend, ergens aanslui-
ting zoekend, of toch geen aansluiting 
vindend, verdwijnend in de nacht. En zo 
zag jij mij ook.

Ik heb je gezien met het bloed tussen je 
tanden, vergevend, zegenend.

En ja, juichend. Juichend de wolken 
doorborend, met; ja dit, ja dit, ja dit. Dat 
je wel vijfendertigduizend van die rot-
sterren extra had willen plaatsten naast je 
recensie. Omdat het je hierom ging, dat 
je in je stoel verpletterd werd van diep 
verdriet, pijnlijke schoonheid tot aanraak-
baar geluk, en dat allemaal in die paar 
uur in die stoel in het theater. Omdat de 
relatie van de speler en de recensent, over 
dezelfde liefde gaat. 

En ik heb je zien lijden. Om waar je 
hoort. En dit bedoel ik als vraag, vanuit 
jouw perspectief, als ik me verplaats in 
jouw perspectief; waar hoor je? Ik bedoel: 
Waar kun jij verblijven. Waar verblijft een 
recensent in het kunstenlandschap. Waar 
kun je wonen? Wie laat jou toe, wezen-
lijk? Dat je daar hoort. Niet dat je wordt 
getolereerd, maar dat je daar hoort. Dat 
parresia, de poging tot dit gesprek, hoort. 
Dat de opening tot dit gesprek moet. Dat 
dit gesprek jankend en wel of juichend en 
wel gevoerd kan worden. 

***
Ik verbaasde me toen ik Foucault 

herlas, hoe dit op ons van toepassing is. 
Want we wonen in hetzelfde landschap. 
Inclusief ons mogelijk dodelijk saaie spel, 
inclusief jouw mogelijk dodelijke pen. 
Dus nogmaals, vanuit jouw perspectief, 
zijn wij in staat als podiumartiesten die 
denkbeeldige welkomstdeur op dat terras 
te openen en eenieder toe te laten in die 
openbare ruimte na een voorstelling? Ook 
diegenen die zichzelf morgen in de krant 
beschouwd weten.

***
Ik ken je zo lang, en zo weinig heb ik 

je gesproken. En dat beviel me er zo aan. 
Hoe paradoxaal dat nu ook mag klinken 
met parresia in het achterhoofd, maar in al 
die jaren had ik me Foucault niet gereali-
seerd als van toepassing op ons.

Dus dat weinig en tastend spreken was 
de eer. We omzeilden het niet, we wisten 
beiden waar de vrije ruimte intact moest 
blijven.

Jij was aan het schrijven, en zo heb ik je 
gezien

Ik was aan het spelen en ontwerpen, en 
zo heb jij mij gezien

***
En steeds opnieuw kijk ik naar jou, en 

steeds opnieuw nader jij mij.
En elke keer, een nieuw oog maken, een 

nieuw kijken.
En je niet laten vervreemden, terwijl we 

beiden ten opzichte van elkaar, mekander 
weg kunnen doen. Althans zo kan het 
voelen. Jij kent dat ook.

Dus daarom als er nu afscheid is, Hein: 
Ben je gezien? Ben je gedankt? Genoeg 
gedankt?

Ik kannie zingen, anders zou ik je met 
aria’s bejubelen, uithalen die denderen 
op het hoogste volume van kerkorgels, 
ondersteund door een zwerm van vijfen-
dertigduizend parkieten. 

Ik kannie bankieren, anders zou ik je 
vanaf het balkon van de schouwburg be-
strooien met miljoenen geluksdubbeltjes 
die je als eerste lentedruppels zacht 
zouden treffen.

Ik kan geen licht geven, anders zou ik de 
glowworms van deze aardbol vragen zich 
voor één keer te verzamelen en je tocht 
van de schouwburg naar je huis voor die 
nacht aan te lichten als een waanzinnig 
uitgelicht pad.

Omdat ik je wil danken, om de lengte 
van jaren, om die standvastigheid.

Omdat ik je wil danken, om de intentie 
van jaren, waarmee je ’t systeem door 
bleef huiveren.

Wil je danken, om de buit die je bin-
nenhaalde, bleef binnenhalen qua ruimte 
in woorden, regels, en pagina’s voor de 
kunsten, om die volharding.

Wil je danken, om je tedere pen, je be-
trokken pen, je valse pen, je kraakheldere 
pen, je verliefde pen, en de krassen-op-’s 
mans-ziel-pen.

***
Ik heb een cadeau voor je gevonden.
Omdat ik je ook de zoete wraak gun 

– en het élan om soepel van een theater-
terras weg te lopen, als de dingen je niet 
bevallen als wij soms niet in staat blijken 
parresia met je aan te gaan – vond ik deze 
tas voor jou. 

Zonder dat jij er een woord aan vuil 
hoeft te maken, hoef je de tas alleen maar 
achteloos over je schouder te slaan en 
wandel je fier alleen naar huis. 

Want wij spelers, nog op het terras, 
staren naar de woorden op jouw rug, en 
die zeggen ons wat wij die avond niet 
konden volbrengen en waar jij wel 
voor kwam:

Yesterday I went to the museum 
and got an erection.

‘Hein Janssen, ben je gezien, gedankt?’
Actrice Adelheid Roosen was 

op de redactie van de Volkskrant 

mystery guest bij het afscheid 

op 6 april van Hein Janssen, 

haar recensent. 

Hierbij haar bijzondere (zij het 

ingekorte) toespraak.
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Bij mijn weten is de Volkskrant de enige Nederlandse 
krant die ooit president Recep Tayyip Erdogan inter-
viewde. Dat viel nog niet mee in 1999: de krant had geen 

correspondent in Turkije en van een netwerk ter plaatse was dan 
ook niet of nauwelijks sprake.

Gelukkig hadden we Henk Müller op de redactie. De voor-
malig redacteur geestelijk leven had niet alleen een indrukwek-
kende reeks homoseksuele priesters in zijn adresboekje staan 
(smartphones bestonden nog niet), maar hij bleek ook veel 
contacten te hebben met al dan niet fundamentalistische mos-
limorganisaties in Nederland.

Henk kende de jonge voorman van de conservatieve organi-
satie Milli Görüs redelijk goed. Deze Üzeyir Kabaktepe was 
tevens directeur van een luchtvaartmaatschappij in Amsterdam 
die aasde op de profijtelijke pelgrimsvluchten naar Mekka die 
toentertijd werden uitgevoerd door Turkish Airlines. Hij pochte 
dat de Volkskrant via hem gemakkelijk een interview kon krij-
gen met Erdogan.

Wat goed uitkwam was dat Erdogan wel wat publiciteit 
kon gebruiken. Hij was succesvol burgemeester van Istanbul 
geweest  en zijn ster binnen de Refahpartij van premier Nec-
mettin Erbakan was rijzende. Maar Erdogan had de macht van 
het kemalistische, seculiere establishment onderschat: toen 
hij tijdens een toespraak enkele strofes van de nationalistische 
dichter Zia Gökalp ten beste gaf, kreeg hij justitie op zijn dak.

De seculieren vonden Erdogans fundamentalisme te bedrei-
gend voor de Turkse staat en hij werd gedwongen af te treden 
als burgemeester. Ook kreeg hij tien maanden cel wegens 
ondermijning van de maatschappelijke orde, maar het zou even 
duren voordat er plek was in de gevangenis.

Ik vertrok naar Istanbul om een paar reportages te maken en 
hopelijk ook Erdogan te spreken. Maar meer dan een mon-
delinge toezegging van Kabaktepe hadden we niet: ik moest 
hem op zijn bruine ogen maar geloven. Hadden we toen 
geweten dat deze gewiekste zakenman in 2007 werd gear-

resteerd op verdenking van fraude, witwassen en verboden 
wapenbezit, dan waren we waarschijnlijk nooit met hem in zee 
gegaan.

Het was een zenuwslopende tijd: elke dag wachten op het 
verlossende telefoontje dat meneer Erdogan de Volkskrant wel 
wilde toespreken. Dat kwam niet, terwijl het antieke hotel Pera 
Palas wel elke dag astronomische prijzen berekende. Na een 
paar dagen belde ik wanhopig met Kabaktepe: ik zat hier niet 
voor de kat zijn dubbeltje. Met zijn vanzelfsprekende flair stelde 
hij me gerust: hij ging er achteraan.

Hij hield woord. Een dag later kreeg ik een telefoontje van een 
Engelssprekende Turk met een zwaar accent. Of ik direct naar 
de hotellobby wilde gaan. Daar stonden drie jonge kerels me op 
te wachten, gewapend met spiegelende zonnebrillen en glim-
mende mobieltjes. 

‘Mr Outshoorn? Get in the car.’
Welke van de twee? De voorste. We scheurden met grote vaart 

van het oude centrum via de Atatürkbrug over de Bosporus naar 
het Aziatische gedeelte. 

In een wijk die qua bouw sterk aan het Parijse La Defence 
deed denken, stopten we voor een enorm kantoorgebouw. Het 
bedrijf van een goede relatie van sayin (meneer) Erdogan, waar 
hij de beschikking had over een flink aantal kamers: het stad-
huis was voor hem tenslotte verboden terrein geworden.

Het interview was een matig succes: Erdogan sprak geen 
woord over de grens. Een tolkende medewerker hielp ook niet 
echt mee: diens Engels was ongeveer even rudimentair als mijn 
Turks. Wat Erdogan wél overbracht, was een indrukwekkende 
présence. Daar stond iemand die niet alleen een grote bek kon 
opzetten, maar dat kennelijk ook vaak deed. Zijn entourage 
vlóóg voor hem.

Eén ding maakte hij toen duidelijk. Alleen hij, en hij alleen, 
zou de partijleider worden van een religieus geïnspireerde par-
tij. En dat is een belofte die hij absoluut is nagekomen.

Eric Outshoorn

Eric Outshoorn kwam
in 1999 als enige
Nederlandse journalist 
bij Recep Erdogan binnen 
voor een interview. 
Hieronder zijn relaas.

‘Erdogan, 
zijn entourage
vloog 
voor hem’
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In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, diploma’s haalden, die in hun 
vak (vrijwel) ongebruikt bleven. Deze 
keer: Martin Rep en zijn gespijbel.

Langharig tuig in de grote stad Zaan-
dam verzamelde zich in de jaren zes-
tig in café ’t Spinnewiel, waar platen 

van Engelse beatgroepen en Amerikaanse 
blueszangers werden gedraaid. Daar ont-
moette ik een breedsprakige jongeman.  
Jan Prins was verslaggever bij De Zaan-
lander. Ik was een beetje mislukt op de 
hbs, zodat de deuren van de universiteit 
voor mij gesloten bleven. Ik vreesde een 
uitzichtloze toekomst als kantoorbediende 
bij Albert Heijn.

 Jan maakte me duidelijk dat dat niet 
hoefde. Toevallig was er een vacature bij 
De Zaanlander. ‘Ik heb alleen maar een 
mulodiploma’, zei Jan, ‘maar je kunt op 
zaterdag naar de opleiding aan het Insti-
tuut voor Perswetenschappen in Amster-
dam. Daar hoef je niks te doen, maar het 
doet het goed op je cv.’

 Ik herinner me zwaarwichtige en saaie 
colleges. Door de openstaande ramen 

drong rumoer naar binnen van een 
Vietnamdemonstratie, terwijl wij tegen 
de slaap vochten.  Alleen voor de les-
sen praktische journalistiek van H.A.A.R. 
Knap, Dagboekanier van Het Parool, die 
graag schreef over hondenpoep en rij-
bewijzen, stroomde de collegezaal vol. 
Hij was onderhoudend, humoristisch en 
mank.

 De Zaanlander was een ochtendkrant. 
Door de week had ik één avond vrij. Op 
zaterdag werden de verslaggevers naar 
recepties of sportwedstrijden gestuurd, 
zondag om zes uur zat iedereen weer op 
de redactie om een onafzienbare stroom 
papier van correspondenten uit de hele 
Zaanstreek te verwerken. En dan vrijwillig 
een lange zaterdagmiddag in die college-
banken doorbrengen? 

 Ik heb veel gespijbeld en nooit een 
tentamen afgelegd. Ik heb de opleiding 
trouw op mijn sollicitatiebrieven vermeld. 
Niemand heeft mij er ooit naar gevraagd.

 Jan Prins, een van de beste nieuwsja-
gers die ik ooit ben tegengekomen, werd 
hoofdredacteur en later directeur van het 
Rotterdams Dagblad. Zijn wijze adviezen 
openden de deur naar de krant voor mij, 
niet die van Henri Knap.

Martin Rep

‘Ik heb vijf jaar erover gedaan om de bio-
grafie van trompettist Ado Broodboom 
te schrijven’, meldt collega, oud-adjunct 
Bert Vuiijsje (75; van1985 -1996 bij de 
Volkskrant). ‘Dat kwam vooral doordat 
ik nog zo veel andere dingen om handen 
heb. Maar intussen moest ik steeds maar 
hopen dat ik het zou halen, of liever dat 
Ado Broodboom het zou halen; hij is in-
tussen 94.’

Aan de hand van een aantal film- en 
muziekfragmenten hielden Bert en zijn 
hoofdpersoon zondag 2 april een presen-
tatie van het het boek Ado Broodboom, 
trompet in cultureel centrum De Pletterij 
te Haarlem. Broodboom was in de jaren 
vijftig en zestig dé Nederlandse jazztrom-
pettist bij The Ramblers en en bij Boy’s 
Big Band, waarvan hij mede-oprichter 
was. Hij maakte platen met Amerikaanse 
grootheden zoals Herbie Mann en Luc-
ky Thompson. De fimfragmenten lieten 
Broodboom zien als stersolist bij de band-
leiders Theo Uden Masman en Boy Edgar. 

Hij zat er breekbaar bij. Maar eenmaal aan de praat bleek hij 
een levendige verteller. Dat had Bert Vuijsje enkele jaren eerder 
al ontdekt toen hij bezig was met het samenstellen van jazzpor-
tretten. ‘Die gesprekken met Broodboom waren zo leuk, dat ik 
besloot zijn levensverhaal in boekvorm te gieten. Dat ging heel 
soepel. Ik heb zeventien gesprekken met hem gehad. Broodboom 
mag dan 94 zijn, hij weet nog alles wat hij zeker weet, hij weet 
ook precies te zeggen wat hij níét weet en waar hij over twijfelt.’

Broodboom tijdens de presentatie: ‘Ik ben nog elke dag ver-
baasd dat ik er nog ben, maar ik houd er wel van in het middel-
punt van de belangstelling te staan.’

Voor Bert Vuijsje is het zijn vierde jazzboek, na Nieuwe jazz 
(1978), Jazzportretten (1988) en Rita Reys, lady of jazz (2004). 
Veel van zijn tijd brengt hij door bij het Nederlands Jazzarchief, 
hij werkt mee aan het Jazzbulletin en aan cd-producties van het 
Jazzarchief.

‘En ik werk voor het zeventiende jaar mee aan de opleiding 
journalistiek van de Universiteit van Amsterdam. Het valt me op 
dat bijvoorbeeld in de Volkskrant zich meer journalisten van de 
UvA profileren dan, zoals enkele jaren geleden, van de Postdoc-
torale Opleiding in Rotterdam. Zie bijvoorbeeld de tv-rubriek: 
drie van de vijf recensenten zijn van de UvA.’

Hij is er zichtbaar tevreden over.              JqJ

Bert Vuijsje interviewt Ado Broodboom.          Foto Jacques de Jong

Bert Vuysje presenteert: trompettist Ado Broodboom

Waterland
Uit een mail van Pieter Evelein:
Vandaag heb ik een ritje gereden, rustig aan. 
Dat is ook hoe we de Hel van het Waterland 
gaan rijden: rustig, ‘handjes op het stuur’. We 
wachten op lekrijders en zetten collega’s die 
daar baat bij hebben uit de wind. Het wordt, 
kortom, een rit zoals we gewend waren van de 
Hel van Waarland.
Dus wees niet bevreesd, je zou een mooie, 
ontspannen rit missen als je je niet zou 
inschrijven.
Voor de fanatiekelingen proberen we, net als in 
de Hel van Waarland, twee stukjes ‘koers’ in te 
lassen, dat wel.


