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Wie wil er niet een gewone, normale Nederlander zijn? Ik 
wel. Aan mij heeft Mark Rutte dan ook een goeie.

Ik heb de verklaring die hij met de andere onderhandelaars 
in het licht gaf, niet gelezen maar de stukken die ik erover las, 
maakten me duidelijk dat ik er literair gesproken weinig plezier 
aan zou beleven.

Taalkundig leek me het akkoord wel de moeite waard omdat 
onze politieke leiders hebben afgesproken 
dat de rijksoverheid voortaan ‘genderneu-
traal’ met de burger gaat communiceren.

Ik vroeg me af wat ik daarmee aan moest, 
met dat genderneutraal. 

Het woord alleen al. 
Gender, wist ik al, is geslacht – zo’n vies 

woord dat Seghers en Carola Schouten het 
vermoedelijk niet in de mond durven nemen 
– en neutraal, nou ja, denk maar aan de 
Eerste Wereldoorlog. 

Wel iets van Rutte, vind ik, dat neutraal. Val je je als gewone, 
normale Nederlander nergens een buil aan. 

Kan dat?
Nee.
Woorden zijn woorden, als het goed is zelfs veelbetekenende 

woorden die bijna alles mogelijk maken – zelfs God bestaat dank 
zij het woord – maar ze kunnen niet de werkelijkheid opheffen. 

Met andere woorden: als er geslachten zijn – en daar ga ik als 
gewone, normale Nederlander nog steeds vanuit – dan zijn er 
niet alleen mannen en vrouwen, maar   ook mannen en vrou-
wen die mannen en vrouwen willen blijven. 

Ik ben een man en dat wil ik graag zo houden. Ik wil dan ook 
als mán aangesproken worden en niet als genderneutrale ge-
wone, normale Nederlander.

Als de overheid denkt met zulke verordeningen politieke pro-
blemen te kunnen voorkomen, nu ja, mijn 
zegen heeft ze (overheid is vrouwelijk, maar 
hoe lang nog?). Maar als ze denkt de taal te 
kunnen veranderen, zoals bijna alle foute regi-
mes in het verleden hebben gedaan, dan slaat 
ze de plank mis. 

Laat de taal maar gewoon zichzelf verande-
ren. In onze veramerikaniseerde, globale we-
reld met haar tweets, apps en facebook gaat 
dat snel genoeg. 

Als ik op woensdag mijn kleinzoon van school ga halen, hoor ik 
al die hippe, jonge, normale, allerminst genderneutrale moeders 
om mij heen almaar iets roepen dat ik tot voor kort niet kende. 

WOW. 
Geen genderneutraal kind dat luistert.  

Willem Kuipers                        wiewiewie.nl

Vies woord

Afbeelding van de website waarop Henk Blanken 
en Rik Kuiper hun eigen verhalen en die van ande-
ren analyseren met het oog op verteltrant. 
Zie pagina 5

Dertig jaar zat zij bij de 
krant. Assisteerde drie 

hoofdredacteuren: Jan van 
der Pluijm, Harry Lockefeer 
en Pieter Broertjes. Maar 
eigenlijk was ze er vooral 

voor de collega’s 
op de redactie. 

Zie pagina’s 3 en 4

Riet Lina

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Zet een paar doorgewinterde journa
listen/correspondenten bij elkaar en 
je krijgt de mooiste verhalen over 

hoe de waarheid beschreven kan wor
den. Ik sprak een correspondente die een 
afspraak had om een Franse minister in 
Parijs te interviewen. Daar aangekomen 
wachtte er een verrassing: de minister 
was er niet. Duizend excuses, en drie 
topambtenaren zaten klaar om alle vragen 
te beantwoorden. Die zeiden dat ze dit als 
interview met de minister mocht publi
ceren en aldus geschiedde.

Marc de Koninck beschreef dezer dagen 
in een opiniestuk op de site Villamedia 
heel mooi hoe (ook) schrijvende jour
nalisten altijd de werkelijkheid ‘naar de 
waarheid zetten’. ‘Die werkelijkheid is 
altijd chaotisch en geeft meestal niet met
een de waarheid prijs en al bijna nooit op 
een presentabele manier.’ De werkelijk
heid wordt daarmee gemanipuleerd, maar 
ten dienste van de waarheid. Zo is dat bij 
Oscar Garschagen ook.

De Volkskrant suggereerde dat Oscar 
Gar schagen dingen had verzonnen en 
daarmee thuishoorde in het rijtje fantas
ten (zoals de Volkskrant zelf in 1996 een 

compleet verzonnen verhaal publiceerde 
van Jan Haerynck over een ontvoerd 
meisje in Disneyland). De krant heeft 
deze suggestie in een naschrift bij een 
artikel over het vertrek van Garschagen 
teruggenomen. Niettemin kakelen andere 
media en mediavolgers het verhaal van 
‘verzonnen’ na. Wie iets zorgvuldiger wil 
oordelen, leze vooral het onderzoeksrap
port van NRC Handelsblad.

Oudhoofdredacteur Pieter Broertjes 
van de Volkskrant heeft ooit geprobeerd 
een waarschuwingssysteem onder 
hoofdredacteu ren van de grond te krijgen. 
De animo was minimaal. Joeri Boom en 
Sander Pleij van De Groene Amsterdam-
mer schreven er een interessant verhaal 
over (4 december 1996). Als enige voelde 
NRC-hoofdredacteur Folkert Jensma er 
wel iets voor. Maar hij zei ook: ‘Eind
redacteuren moeten gewoon wat vaker 
checken of iets echt gezegd is.’

De presentabele waarheid, daar gaat 
het om. Regelmatig lees je in een krant 

dat namen in een verhaal zijn veranderd 
om de bron te beschermen. Dat deed 
Garschagen ook, alleen hij verzuimde 
het erbij te zetten. Ook putte hij uit vele 
bronnen en bracht dit op een presentabele 
manier, hij verzuimde soms wel precieze 
bronvermelding.

Is dit een doodzonde waarvoor iemand 
met pek en veren moet worden heenge
zonden met een beeldvorming van fraude 
en verzinsels eromheen? 

Ik verwacht eerlijk gezegd dat NRC-
hoofd redacteur Peter Vandermeersch het 
weer goedmaakt met Oscar. Waarop ik 
dat baseer? Wie kent nog het verhaal van 
NRCverslaggeefster Jannetje Koelewijn, 
getrouwd met een hersenchirurg, die een 
scoop bracht dat de bij een skiongeluk 
zwaargewond geraakte prins Friso nog 
een kans had? 

Waar Vandermeersch zich nu verschuilt 
achter zijn eigen ombudsman en straks 
achter zijn raad van commissarissen, 
vroeg hij toen voormalig Volkskrant 
-ombudsman Thom Meens om een 
onderzoek. Koelewijn was zo boos dat ze 
ontslag nam. Ze was in ongenade geval
len bij de hoofdredacteur.  

Later draaide Vandermeersch bij. 
Hij deed een vergeefse poging haar te 
behouden voor de NRC. Een maand later 
kwam Koelewijn toch op haar besluit 
terug, gezwicht voor herhaalde verzoeken 
van de hoofdredacteur. Ik lees dit in een 
column van Meindert Fennema in de 
Volkskrant van 14 juni 2013 .

Ik sluit niet uit dat Vandermeersch 
tot een nader inzicht komt in de zaak
Gar schagen en ik weet dat dit door 
veel (oud)collega’s van Oscar binnen 
en buiten NRC als terecht zal worden 
 beoordeeld.                    Cor Groeneweg

NRC komt nog wel tot inkeer
Het ontslag van Oscar Garschagen als 
correspondent China van NRC Handels-
blad, heeft nogal wat ophef veroorzaakt. 
Hij zou plagiaat hebben gepleegd en 
met zijn bronnen hebben gerommeld. 
De reacties variëren van verbazing tot 
verbijs tering. In het blad Argus plaatste 
oud-collega Cor Groeneweg zijn visie. 
Willem Kuipers schreef een verhande-
ling op zijn website, waarop vele collega’s 
van de Volkskrant reageerden. Onder in 
deze pagina enkele van die reacties.

Affaire Garschagen roept veel reacties op

Oscar Garschagen.      Foto Jacques de Jong

Willem Kuipers luchtte zijn hart naar 
aanleiding van de affaire Garschagen in 
een doorwrocht artikel. 
De Volksknar verspreidde de link naar zijn 
site. En prompt kwamen er vele hartver-
warmende reacties. Hieronder drie van de 
meest opvallende.

Ruud Schets, voorheen chef Perso-
neelszaken:
Werkelijk een schande dat Oscar zo ‘door 
het slijk is gehaald’ door zijn vermeende 
Rokin-collega’s. De longread van Wil-
lem is van uitzonderlijk heldere kwaliteit 
en doet recht aan Oscars niet aflatende 
zoektocht naar de feiten c.q. fact-finding 
waar hij ook maar naartoe is gedirigeerd 
als vooruitgeschoven journalistieke post. 

Ik heb de eer gehad om Oscar gedurende 
enkele dagen aan het werk te zien tijdens 
mijn bezoek aan zijn Volkskrant-buiten-
post in Washington. Een ongelooflijk 
harde werker, die alleen zorgde voor 
bijdragen die fit to print waren. 
Jammer dat de huidige hoofdredacteur zo 
voorbarig zijn mening heeft gegeven en 
niet heeft vertrouwd op de oerdegelijk-
heid van Oscars journalistieke instelling.

Wim Ruigrok, fotograaf
Met stomme verbazing – als fotograaf 
moet je altijd zwijgen – zag ik NRC pagina 
na pagina Oscar veroordelen. En daarna 
deed oud-correspondent in Moskou, 
Philippe Remarque, het nog eens dun-
netjes over in de Volkskrant.

In het verleden heb ik heel wat interviews 
meegemaakt, laat ik liever zeggen: ik was 
erbij. 
Als ik die later las in de krant, was ik 
regelmatig toch verbaasd en dat weet ik 
dan aan mijn slechte luisteren. Dichter-
lijke vrijheid, stroomlijnen van zinnen, 
het zonnetje vrolijker laten schijnen, de 
donder harder laten knallen.
Van Oscar kan ik me dat niet herinneren.
Ik was dus stomverbaasd, Willem, en 
waardeer dat jij uitgebreid en duidelijk dit 
artikel openbaar gemaakt hebt.

Oscar Garschagen:
Hartelijk dank! Als je aan de schand-
paal bungelt, heb je alle tijd voor een 
longread!

http://wiewiewie.nl/tussen-peking-en-rokin
http://wiewiewie.nl/tussen-peking-en-rokin
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Riet Lina (79, ‘géén 80!’), bij 
de krant van 1969 tot 1999. 
Ze ‘overleefde’ als secretaresse 
drie hoofdredacteuren. Ze wist 
veel van iedereen op de redac-
tie. ‘Daarom ben ik bijna nooit 
mee geweest naar Hesp; als 
ik gedronken heb, praat ik zo 
mijn mond voorbij.’
Waar kwam je vandaan destijds?

‘Ik kwam binnen via Jan Maarten Ze
gers, die destijds voor de Volkskrant en 
Time-Life correspondent was in Brussel 
en later in Washington, waar hij informa-
tion officer werd bij het IMF.  In Brussel 
deed ik research voor hem. En ik ging mee 
naar Amerika als au pair. Jan Maarten had 
hoofdredacteur Jan van der Pluijm als 
logé, toen deze op reis was in de Verenigde 
Staten.  Ik liet hem meteen weten dat ik er 
was voor de kinderen en dat ik niet zijn 
kamer kwam doen. Dat was mijn eerste 
ontmoeting met Pluijm.’

‘Terug in Europa heb ik hem bij de Volks-
krant aangeschreven. Toen kreeg ik ook 
de baan van secretaresse bij directeur Jan 
Grundmeijer aangeboden. Maar voor mij 
geen plooirok en penny shoes, had ik me
zelf voorgenomen, liever een spijkerbroek 
met blote voeten.  Zo ben ik bij de hoofd
redactie terechtgekomen.’

Je hebt me ooit gezegd dat je binnen
kwam als een verlegen meisje. Hoe heb 
je geleerd van je af te bijten?

‘Daar had ik tevoren over nagedacht. Ik 
zou in een typische mannengemeenschap 
komen te zitten.  En ik nam me meteen 
voor me niet te laten kisten. Sommigen 
vonden dat ik een grote mond had. Verder 
ging het best goed, al heb ik het deksel 
ook weleens op mijn kop gekregen. Jullie 
van de redactie waren niet mis.’                            

Pluijm noemde je zijn Cerberus. 
‘Oja? Hellehond. Nooit geweten. Als 

Pluijm chagrijnig was, belde ik stiekem de 
redacteur die een afspraak met hem had, 
om maar even te wachten tot ‘ie een betere 
bui had. Ik heb Pluijm nooit gevraagd of 
hij dat wel oké vond.’

Je kon streng overkomen. Als adjunct 
Henk Huurdeman je zag, vroeg hij zich 
meteen af of hij zijn huiswerk wel had 
gedaan.

‘Ach ja, Huurdeman. Die moest altijd 
geld lenen als hij ergens heen moest.’

Hoe zag je je eigen rol?
‘Ik heb altijd gevonden dat ik tegen de 

macht in moest gaan, dat ik die moest 
helpen ontkrachten. Jawel, directie zowel 
als hoofdredactie. Ik kwam altijd op voor 
het volk, de redacteuren in jullie geval. In 
die zin had ik een rare rol. Ik moest naar 
Pluijm luisteren, als zijn secretaresse, 
maar ik was er altijd voor jullie, de redac
tie, hoe kan ik jullie helpen.’

Dus je zat eigenlijk tussen hoofdredac
tie en redactie in? 

‘Ik was meer voor de redactie. Bij Pluijm 
bijvoorbeeld gingen brieven en memo’s 
meteen de deur uit. Maar bij Harry 
Locke feer legde ik nog wel eens een 
memo opzij aan een redacteur waarvan ik 
dacht ‘dat overleeft ‘ie niet’. Dan legde ik 
dat voor en Harry overlegde dat blijkbaar 
thuis met zijn Ineke. En dan kwam hij de 
volgende dag met een verbeterde versie. 
Adjuncten als Henk Huurdeman en Jan 
Blokker wisten dat, en die snapten dat.’

Je hebt drie hoofdredacteuren meege
maakt. Moeilijk om je elke keer aan te 
passen?

‘Ja, dat waren steeds grote veranderin
gen. Eigenlijk was Harry Lockefeer voor 
mij de beste om mee te werken. Hij luis
terde ook naar me als ik vond dat iets 
niet kon. Jan van der Pluijm was voor 
mij meer een soort vaderfiguur. Hem tu
toyeerde ik nooit, tot na zijn vertrek, toen 
we samenwerkten voor de organisatie van 
de Van der Leeuw–lezing. Daar was hij 
bestuurslid.

‘Met Harry stond ik in een heel an

dere verhouding. Bij hem kon ik mijn 
eigenwijs heid botvieren. En ik kon wel 
wat plooien gladstrijken.

‘Met Pieter Broertjes was ik al bevriend 
voordat hij hoofdredacteur werd. Dat 
maakte de samenwerking soms ingewik
keld.  Maar het viel altijd uit te praten.’

Met wie kon je het best overweg? 
‘Met Jan Blokker. Die nam de tijd voor 

me. We kwamen allebei altijd vroeg op de 
krant. Half negen, als ik gezwommen had. 
Dan kwam hij vaak even bijpraten over 
het nieuws en de dingen van de dag. Hij 
kon me ook altijd goede adviezen geven, 
vooral over de omgang met de redactie. 
Ik had veel telefonisch contact met de 
jongens en meisjes in het buitenland. Bij
voorbeeld ook met Jan van Wieringen in 
Amerika, de eerste die in een Nederlandse 
krant over aids schreef. Hij riep vaak dat 
hij er zelf aan zou overlijden, voordat hij 
zelf ziek werd. Met een paar anderen zijn 
we tot aan zijn dood bij hem geweest, hier 
in het AMC. Van Harry Lockefeer kreeg 
ik daar altijd een middag voor vrij.’

Je wist veel van alle redacteuren uit hun 
dossiers. Was dat soms niet lastig? 

‘Dat is de reden waarom ik nooit mee 
naar Hesp ging. Sommigen vonden me 
daarom arrogant. Maar voor mij was dat 
bloedlink, want ik wist veel en als ik een 
biertje op heb, praat ik nog wel eens te 
veel.’

Had je er vrienden onder?
‘Erna van den Berg zie ik nog geregeld, 

Hans Beynon en Mélanie zijn tot aan 

Riet Lina.               Foto Jacques de Jong



Riet Lina overleefde twee machtswisselingen

De Cerberus van de hoofdredactie
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Het is aan alle kanten duidelijk: er 
moet iets gebeuren. Ik schrijf het jaar 

1971, of ’72 & ik sta op een kruispunt: ga 
ik voort in de dagbladjournalistiek te ja of  
te nee?

Een kleine tien jaar tevoren was mijn 
loopbaan begonnen op de afdeling Do-
cumentatie van de bijzonder Haagse  
courant Het Vaderland. Ik probeerde een 
deeltijdcursus Frans te combineren met 
deze functie.  Ik zat in een soort vergrote 
gangkast en deed zinken fotoclichés in 

enveloppen waarop ik schreef wat er on-
geveer op die foto’s was te zien. 

Die kast stond in verbinding met de 
redactieruimte, zodat ik een idee kon 
krijgen hoe het daar zo’n beetje toeging. 
Dat beviel mij zeer. Wat konden ze elkaar 
bij dat deftige blad beeldend stijf vloeken! 
Ik stond op kruispunt nummer 1: geen 
Frans, maar krant. Ik stapte vol animo 

voort door de gedrukte media tot en met 
kruispunt 2 (zie hierboven). 

Dan moet ik weer kiezen: recht zo die 
gaat, of ga ik een deeltijdstudie geschie-
denis aanvatten? De omstandigheden zijn 
gewijzigd. Er is een huisgezin ontstaan. 
We huren een fijne, maar dure flat. 

Verbreding van de basis is geboden  – 
en denk ook eens aan de verdieping van 
mijn persoonlijke ik. Denk ook aan het 
profijt dat de werkgever zal kunnen trek-
ken van mijn extra kennis.  Ik bedoel: dat 
je ARP’er A. Kuyper in de krant aanziet  
voor een politieke voorvader van CDA’er  
S. van Haersma Buma (de Volkskrant van 
14 oktober), zal mij niet gebeuren. 

Het is niks geworden die studie. Twee 
naslagwerken heb ik eraan overgehou-
den.

Kees Los 

hun dood heel trouw gebleven. Hans 
Heg natuurlijk, die me begeleidt naar aller
lei artsen. Tine en Victor Lebesque zie ik 
geregeld, ook Lisette Schmidt, Erwin 
Horwitz, Jaap Huisman, Maria Hen
driks, Rita Smit, Anneke Blokker.’

Was dat ook met Pluijm, Lockefeer of 
Broertjes?

‘Ik heb weleens gegeten bij Jan van der 
Pluijm in Amstelveen. Met Harry ging ik 
wel naar het café. Maar ik had bepaald 
geen overmatig contact privé.’

Was je ook chef Secretariaat? Hoe was 
dat?

‘Dat vond ik eigenlijk heel ingewikkeld. 
Ik ben niet iemand om aan anderen orders 
te geven. Ik vroeg ze wel een briefje te 
tikken als ik weinig tijd had. Ze schoten 
me wel te hulp. Maar het redactiesecre
tariaat stond eigenlijk apart. Ik was daar 
geen cheffin.’

Wat was je favoriete werk?
Begint te glunderen. ‘De straat op, de 

deur uit!  Dankzij Jan Blokker ging ik 
meewerken aan een productie in het Hol
land Festival. Blokker had veel relaties. 
Hij kende ook directeur Ernst Veen van 
de Nieuwe Kerk. Zo kwamen ze tot een 
samenwerking van het Holland Festival, 
de Volkskrant en de Nieuwe Kerk. En ik 
moest meehelpen de logistiek van dat 
evenement in elkaar draaien, mensen aan 
het werk zetten. Fantastisch!

‘Zo konden we bijvoorbeeld plotseling 
de schrijver en journalist I.F. Stone krij
gen. De Volkskrant verzorgde daarvoor de 
publiciteit. Voor de kaartverkoop kreeg ik 
Tanneke de Groot toegewezen, die later 
bij de Volkskrant kwam. 

‘Leuke collega’s. Medeorganisator Ad 
’sGravesande kon me als directeur Hol
land Festival ’s morgens om zeven uur 

opbellen: wat gaan we doen vandaag? En 
Harry Lockefeer zei dan altijd: ga jij de 
straat maar op, hier komt het wel goed. 
Dan wist ik dat het goed kwam.’

Toch was je altijd een einzelgänger, al
tijd alleen gebleven?

‘Ja. Ik deed veel alleen, ben veel al
leen op reis geweest. Ik heb een jaar in 
Grieken land gewoond. Natuurlijk heb ik 
wel relaties gehad. Maar ja, ik ben een 
sterke vrouw. Dominant ook wel, voor 
mannen. Het is nooit tot een definitieve  
relatie gekomen.’

Skyros?
‘Ja, ik heb altijd een zwak voor Grieken

land gehad. Dat kwam doordat de Griekse 
lerares op het gymnasium had gezegd dat 
we daar beslist moesten gaan kijken. Ik 
kwam in 1962 voor het eerst op Skyros. 
Na een paar jaar heb ik daar een huisje 

laten bouwen. Het was een soort luxu
eus kamperen. Ik was op dat eiland kind 
aan huis. Niet zo lang geleden heb ik dat 
huisje gegeven aan mijn beste Nederland
se vriendin daar, die met een Griek is ge
trouwd. De cardioloog heeft me verboden 
nog naar een afgelegen eiland te gaan in 
verband met een mogelijk gebrek aan vol
doende medische voorzieningen.’
 
Gezondheid?

‘Sinds ik in 2001 een bacteriële infectie 
kreeg aan een hartklep, is het niet heel goed 
gegaan. In zeventien jaar heb ik nu vier 
levensgevaarlijke infecties gehad. Maar 
het liefst ga ik nog steeds de straat op.

‘Muziek houdt me op de been. Ik zit elke 
week wel een keer in de opera of het Con
certgebouw. De bioscoop heb ik vlak om 
de hoek. Mijn motto: thuis zitten kan je 
altijd nog.’

Jacques de Jong



Riet Lina (midden) op een plenaire redactievergadering .                Foto Wim Ruigrok

In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, studies begonnen, diploma’s 
haalden, die in hun vak (vrijwel) onge-
bruikt bleven. Deze keer: Kees Los, 
geen verdieping.
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Henk Blanken en Rik Kuiper ontmoet
ten elkaar enkele jaren geleden bij de 
Conferentie voor verhalende journalis tiek, 
die Kuiper zelf had opgezet. Sindsdien 
becommentariëren ze elkaars verhalen en 
boeken voordat ze gepubli ceerd worden. 
Ze bespreken andere verhalen en ze geven 
soms samen een cursus. Hun samenwer
king leidde onlangs tot het inrichten van 
de Verhalengarage.nl, een website waarop 
zij journalis tieke verhalen analyseren met 
het oog op verteltrant.

Henk Blanken (1959) is journalist en 
schrijver. Hij heeft bijna veertig jaar voor 
kranten gewerkt, zoals Het Vrije Volk, de 
Volkskrant (1987 – 2003) en het Dagblad 
van het Noorden. Hij waagde zich met 
succes ook aan literaire non-fictie, zoals 
met Pistoolvinger, over zijn ziekte van 
Parkinson. En hij schreef drie boeken over 
journalistiek.

Rik Kuiper (1977) werkt sinds 2014 
bij de Volkskrant. Schrijver ook van ver

schillende boeken. Hij doet nu onderwijs
redactie. ‘Daarnaast probeer ik eens per 
kwartaal een groot verhalend stuk te 
maken, meestal over andere onder werpen 
dan het onderwijs.’ Hij geeft ook cursus
sen verhalende (narratieve) journalistiek. 
‘Bij de Volkskrant heb ik dat nu twee keer 
gedaan, steeds met een stuk of zeven, acht 
verslaggevers.’

Congres
Op 3 november pakken ze tijdens een 

congres van onderzoeksjournalisten in 
Maastricht live een verhaal aan van Inves
tico, het nieuwsbedrijf waar collega Je
roen Trommelen tegenwoordig de scepter 
zwaait. 

Henk Blanken: ‘Ik hoop te laten zien hoe 
een geweldig onderzoek kan leiden tot 
een belabberd geschreven verhaal en hoe 
je daar met narratieve technieken – mooi 
begrip, stelt niet zo veel voor – een stuk 
van kunt maken dat wél uitgelezen wordt.
Op de website leggen de twee uit: ‘Waar
om trekt het ene verhaal op als een Fer
rari en pruttelt het andere als een verroeste 
Daf? Waar zit de motor van het verhaal, 
het voortstuwingsmechanisme dat ervoor 
zorgt dat de lezer maar door wil blijven 
lezen? En hoe zet je een verhaal netjes in 
de lak?

‘De monteurs van de Verhalengarage 
willen er alles over weten. Daarom de
monteren ze waargebeurde journalistieke 
verhalen – zowel van zichzelf als van an
deren. Ze laten zien welk perspectief de 
auteur heeft gekozen, hoe de spanning 
wordt opgebouwd en waarom het verhaal 
de lezer raakt.

‘Ook doen de monteurs keuringen – 
gevraagd en ongevraagd. Verhalen waar 
iets aan mankeert, zetten ze op de brug, 
voor een grondige inspectie. Waarom trekt 
een verhaal zo langzaam op? Waar zit 
dat rammeltje? Hoe kan het dat iedereen 
halver wege de rit uit wil stappen?

Henk Blanken: ‘Het meest gelezen zijn 
wat we demontages noemen, verhalen van 
schrijvers als John Schoorl, Peter Zan
tingh (NRC), Toine Heijmans, Aaf Brandt 
Corstius, Michel Maas, Ana van Es, Ton 
van Dijk (in zijn HPtijd), en nog an
deren.’

‘De auteurs reageren in voetnoten op 
onze vragen en opmerkingen en geven 
prijs hoe ze hun verhalen schreven. Rik 
en ik doen dat belangeloos, louter en al
leen om het narratieve genre en daarmee 
de journalistiek verder te helpen.’

Rik Kuiper: ‘Er is geen vastomlijnd ga
rageprotocol. Soms analyseren we onze 
eigen verhalen, soms kiezen we een ver
haal van een ander en vragen we of deze 
er wat vragen over wil beantwoorden.

‘Soms vragen we auteurs die we hoog 
hebben zitten om zelf een verhaal te 
leveren waar ze apetrots op zijn – en dat 
lezen wij dan en we stellen moei lijke vra
gen over de keuzes die de auteur heeft ge
maakt. Waarom dit perspectief? Waarom 
begin je met deze scène? Had dit niet be
knopter gemoeten, als je terugkijkt?

‘Ik vind dat heerlijk. Het verplicht me 
om minutieus te analyseren waarom som
mige verhalen zo goed zijn. Soms lees ik 
een verhaal tien keer achter elkaar. Dat is 
enorm leerzaam.’

Normen
Welke normen hanteert de Verhalen-

garage? ‘Allereerst moet het gaan om 
verhalende journalistiek: verhalen met 
een of meerdere hoofdpersonen en een 
spanningsboog die eindigt in een cli
max. Verder is het vooral een kwestie van 
smaak. We vragen we ons af: raakt dit ver
haal ons? En dan willen we weten waarom 
dat zo is.

‘De resultaten zijn niet meetbaar. We 
hopen vooral dat journalisten er iets van 
leren en dat ze zelf met het genre aan de 
slag gaan.’           JqJ

Verhalengarage: narratief sleutelen

Slechts 5 euro
Er is weer een nieuw seizoen be-
gonnen voor de Volksknar. Het grote 
verschil: niet meer per veertien da-
gen, zoals de afgelopen twaalf jaar, 
maar ongeveer eens per maand. 
Daardoor kunnen we ook de lezers-
bijdrage hal veren. 
De kwaliteit blijft.
Het uitgangspunt is steeds geweest 
dat het blad gratis wordt verspreid. 
Pensioenfonds en SVB betalen de 
arbeidstijd. Maar ter dekking van 
directe kosten is een minimum bij-
drage van € 5,– (vijf euro!) welkom 
op banknummer 

NL 41 RABO 0332813398 
ten name van J. de Jong, 

vermelding Volksknar.

Henk Blanken                  Rik Kuiper

In hun virtuele garage 

sleutelen Henk Blanken 

en Rik Kuiper aan 

journalistieke verhalen. 

Ze meten ze vooral door 

met het oog op verteltrant. 

Waarom loopt het ene 

verhaal lekkerder dan het 

andere.

http://verhalengarage.nl/

