
Inhoud

Frank Westerman – Het eerste van Fosfor. Inleiding  7

Tijs van den Boomen – Turtle 1. De auto uit Afrika  15
Joris van Casteren – De man die naar Mars wilde  71
Elfie Tromp – Alfateef  105
Rob Zijlstra – Het drama van Baflo  143
Auke Kok – Vrolijke, zwarte maandag  185
Rasit Elibol – Camping Blues  231
Lex Boon – De Diepvriesman  259

Toegift van de uitgever
Frank Westerman – De moord op de boekverkoopster  293



7

Frank Westerman

Het eerste van Fosfor. Inleiding

In de Gouden Bocht, die geen bocht is maar een knik, hing ooit 
Moszkowicz Advocaten aan de gevel. In de lente van 1991 kwam 
daar nog een messing plaatje bij, kleiner maar gewichtiger: Uitge-
verij Atlas. Hoek Herengracht, Spiegelstraat.
 Als het ook maar even uitkwam fietste ik erlangs. ‘Hier woont 
mijn uitgever’, bezwoer ik mezelf dan. Een enkele keer, in gezel-
schap, zei ik het luidop – uit nood aan getuigen.
 Ik was er nooit binnen geweest. Mijn uitgever wist niet van 
mijn bestaan, maar dat gaf niet. Het ging erom dat ik wist van zíjn 
bestaan. Ik had nog geen letter geschreven. Geen onderwerp, geen 
titel. Een onzichtbare hand dreef me niettemin met mijn onge-
schreven manuscripten naar Emile Brugman.
 Wat wist ik van hem? Niets. Op straat zou ik hem niet hebben 
herkend. John Fante had tenminste in zijn kale huurkamertje in 
Bunker Hill nog een foto van zijn gedoodverfde uitgever, H.L. 
Mencken. Ik moest het doen met één krantenknipsel. Hierin stond 
dat uitgeverij Atlas een tijdschrift ging maken naar het evenbeeld 
van Granta.
 In naam was Granta een tijdschrift maar elk nummer zag er-
uit als een boek. Typische Granta-stukken waren non-fictiever-
halen van de hand van fictieschrijvers. Mario Vargas Llosa over 
zijn mislukte gooi naar het presidentschap van Peru, Martin Amis 
over schrijversleed. Iedereen die echt goed kon schrijven schreef 
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in Granta over waargebeurde zaken. Geen stukjes, maar verhalen 
van twintig, dertig, veertig pagina’s.
 En nu – voorjaar 1991 – zou hiervan het Nederlandse equivalent 
verschijnen, Atlas.
 De oprichtingsvergadering vond plaats in een park in Madrid. 
Op een kleed onder een pijnboom zaten vijf picknickende derti-
gers en veertigers in korte broek, met haardossen. De redactie.
 Voor iemand die nog niets had geschreven was Granta te hoog 
gegrepen, dat zag ik zelf ook wel in. Maar Atlas moest lukken. Ik 
schreef een brief aan Emile Brugman dat ik naar een vallei in Ka-
meroen ging waar al het leven, van mens én dier, op een nacht was 
uitgestorven, zonder een spoor van verwoesting. Hij wenste me 
een goede reis. De gehoopte toezegging-van-publicatie-op-voor-
hand, waarmee ik een reisbeurs bij het Fonds voor Bijzondere 
Journalistieke Projecten had willen aanvragen, bleef uit.
 In korte tijd verschenen er vijf nummers van Atlas. In het zesde, 
oktober 1992, stond mijn verhaal uit Kameroen.
 Waarom wilde ik niet in een gewoon literair tijdschrift debute-
ren, zoals Thomas Rosenboom me aanried toen ik met hem aan 
de praat raakte op een dakterrasfeestje? Omdat Kapinga, onze le-
raar Nederlands, ons in atheneum vijf had laten kiezen tussen de 
poëzie van Hans Lodeizen en New Journalism – waardoor ik mijn 
‘projectweken’ doorbracht met Truman Capote (In Cold Blood), 
Tom Wolfe (The Right Stuff) en Harry Mulisch (De zaak 40/61). 
Alleen meisjes kozen voor Hans Lodeizen.
 Na mijn eindexamen schreef ik me in bij de School voor Jour-
nalistiek in Utrecht. Ik werd uitgeloot, twee jaar op rij. In de tus-
sentijd studeerde ik tropische landbouw in Wageningen, waar de 
voorschriften van het academische schrijven steeds meer gingen 
knellen. Ons werd aangeleerd in ‘papers’ de lijdende vorm te kie-
zen en de minst persoonlijke persoonsvorm te bezigen: ‘men’. Het 
idee was nobel en verheven: de wetenschapper is op zoek naar het 
algemene, niet naar het particuliere. Ik kon er alleen niet mee uit 
de voeten: in mijn afstudeerscriptie over irrigatiemethoden bij de 
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Aymara-indianen van de Andes heb ik het levensverhaal van één 
‘waterrechter’ parallel aan de hoofdtekst – cursief en inspringend –  
laten meelopen. Dat mocht nog net.
 Ik voelde me aangetrokken tot het uitzonderlijke. De loop van 
de geschiedenis wordt mede verlegd door uitzonderlijkheden 
(‘Rensenbrink! Paal!’) die in geen enkel ‘men’-model passen. Kon 
de journalistiek of de literatuur, met haar hang naar het buiten-
gewone, niet evengoed de waarheid op haar staart trappen? Door 
haarscherp de uitzondering uit de werkelijkheid te knippen, leek 
me, hield je het silhouet van de regel over.
 Om schrijver te worden, of eerst maar journalist, verhuisde ik 
na mijn studie naar Amsterdam, waar ik driehoog-achter kwam te 
wonen – op tweehonderd meter van de Gouden Bocht. Ik kocht 
het eerste nummer van het tijdschrift Atlas. Wat ik er zo goed aan 
vond: de stukken waren niet verzonnen. Spannend, en nog waar 
gebeurd ook. Het openingsverhaal – ‘Het eiland’ van Geert Mak – 
is een reportage over krakers en kunstenaars op het knsm-eiland. 
Maar dan: opgeschreven in de stijl van een sprookje.
 Ik ontdekte het bestaan van twee soorten schrijvers. Zij die hun 
personages en hun plot boetseren uit klei, en zij die ze uit de rots 
hakken (vrij naar Michelangelo: ‘Het beeld is er al, ik moet het 
alleen nog bevrijden uit het marmer.’). Het gilde van de kleiers 
brengt fictie voort, dat van de houwers non-fictie. Ik ben van de 
school van het weghakken en blootleggen, maar de aanduiding 
‘non-fictie’ bevalt me niet. Wie afficheert zich nou met wat-ie niet 
doet? Een groep non-believers in Amerika noemt zich om die re-
den The brights – ik begrijp die lui!
 Wie echter het waargebeurde verhaal labelt met het keurmerk 
‘waargebeurd’ mist de pointe. Het gaat immers om het hoe. Hoe 
is het verteld? De vorm, compositie, cadans, stijl, suggestie en dat 
wat er niet staat – daar komt het op aan.
 Ik houd van reportage en essay, en in het bijzonder essay-by- 
reportage: wanneer er uit een verslag gaandeweg een idee oprijst. 
Ongemerkt, zonder betoogtrant. Voor de predikers van New Jour-
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nalism, Tom Wolfe voorop, volstond het show, don’t tell. De lite-
ratuur diende zich, ontdaan van verzinsels, toe te leggen op de 
scènegewijze reconstructie, de exacte weergave van dialogen, de 
goed getimede perspectiefwisseling – zonder kunstmatige toevoe-
ging van smaak- of kleurstoffen. In Nederland maakten Gerard 
van Westerloo en Elma Verhey in Vrij Nederland school met deze 
aanpak: van binnenuit beschreven ze het leven in een flat in Til-
burg, of dat op een camping onder de walm van de hoogovens van 
IJmuiden. Evenmin verzonnen, maar onvergelijkbaar anders van 
toon en opzet is wat Harry Mulisch doet in De zaak 40/61 over het 
Eichmann-proces in Jeruzalem: hij legt het kwaad op de snijtafel 
en poert in de ingewanden, als in een anatomische les.
 Kortom: het waargebeurde verhaal is niet voor een gat te van-
gen en constant in beweging. Daarnaast is het genre al twee de-
cennia in opkomst. De doorbraak naar het grote publiek kwam 
in 1996 met de verschijning van Hoe God verdween uit Jorwerd 
van Geert Mak. Een voorstudie van ‘Jorwerd’ verscheen eerder in 
Atlas nummer 9, maar welke stuwende rol het tijdschrift heeft ge-
speeld blijft een vraag in de categorie ‘kip-of-ei’. Misschien ging 
het om een wisselwerking: talenten als Lieve Joris en Jan Brokken, 
allebei uit de leerschool Haagse Post, brachten deining teweeg én 
wisten zich op te richten op de golf die ze zelf voortbrachten.
 Ook buiten Atlas om zette het succes van het genre door, met 
bestsellers van Judith Koelemeijer (Het zwijgen van Maria Zachea, 
2001), Annejet van der Zijl (Sonny Boy, 2005) en Suzanna Jansen 
(Het pauperparadijs, 2008).
 Terwijl de lezer het waargebeurde verhaal steeds vaker verkiest 
boven de roman, is één omstandigheid geruisloos veranderd. 
Rond de millenniumwissel is de drager, het papier, onder de lan-
ge journalistieke verhalen weggevallen. Niet in boekvorm, wel in 
tijdschrift en krant. Tijdschrift Atlas is ter ziele, het laatste num-
mer verscheen in 2006. Rond diezelfde tijd zijn ook de andere 
kweekvijvers opgedroogd. Magazine M van nrc Handelsblad is in 
2009 opgedoekt, Avenue in 2003 en voor de laatste Kleurenbijlage 
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van Vrij Nederland moet je terug naar de jaren negentig.
 Alle speciale katernen van kranten en tijdschriften waarin een 
reportage gerust 5000 woorden mocht tellen zijn successievelijk 
verdwenen. Met de overgang naar tabloid zijn de kranten hun ko-
pij gaan indikken. De trend is: kort, korter, ultrakort. Het nieuws 
in bulletpoints. Drie dingen die je moet weten over de bankencri-
sis. De week in 7 quotes. Berichten worden bereidt alsof het fast-
food is. Van Magazine M naar nrc q : die Werdegang heeft zich 
over de hele journalistieke linie voltrokken.
 Tegelijk blijft de literatuur van de feiten onverminderd geliefd, 
getuige ook de recente successen Congo van David van Rey brouck 
(2010) of De vergelding van Jan Brokken (2013). Lengte is geen be-
lemmering: Congo telt 680 bladzijden. Kennelijk, wanneer over-
al om je heen fastfoodrestaurants uit de grond schieten, doet dit 
snakken naar slow food. De combinatie van krimpende kranten-
kolommen en uitdijende reportageboeken laat echter een gat ach-
ter; de lange journalistieke verhalen vallen weg uit het schrijf- en 
leeslandschap. Alle gespecialiseerde droogdokken, waar je in de 
luwte kon schaven aan een model, zijn dicht. Even leek er in Ne-
derland nergens meer zo’n werkplaats te vinden.
 Deze schrale tijd heeft geduurd tot 2013: toen opende er op de 
Amsterdamse wallen, aan de smoezelige Oudezijds Voorburgwal, 
een nieuwe werf. Fosfor. Mét bordje aan de gevel. Zoals de naam 
al aangeeft: de publicaties van Fosfor lees je op een lichtgevend 
scherm – dat is dan ook de nieuwe drager. Het is een digitale uit-
geverij voor lange journalistieke verhalen.
 Ik ontmoette de oprichters van Fosfor op een van hun feest-
jes. Een boekpresentatie kon je het niet noemen omdat er geen 
boek werd gepresenteerd. Een van de Fosfor-auteurs had echter 
ter promotie van zijn publicatie een ‘museum der verhalen’ inge-
richt: een pop-up museum in een leegstaand winkelpand aan de 
Elandsgracht in Amsterdam. Op ooghoogte aan de wanden kleef-
den iPads. Dit rijtje schermen etaleerde de eerste Fosfor-verhalen. 
Net als aan de overkant bij banketbakker Cornelis kon je met je 
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vinger op het glas aanwijzen wat je wilde hebben, dan kreeg je het 
ook.
 De uitgevers van Fosfor nodigden me uit om ook een bijdrage 
te leveren. Concreet: om een longread te schrijven. Ondanks mijn 
enthousiasme was dit meteen iets wat scepsis opriep. Een long-
read? Waarom Engels? Wat ís een longread?
 Het bleek een format te zijn. Zoals tijdschrift Atlas zich vijfen-
twintig jaar geleden spiegelde aan Granta, zo keek Fosfor de kunst 
af van het Amerikaanse The Atavist. Deze digitale uitgeverij van 
lange journalistieke verhalen (longreads dus) had een app ontwik-
keld die allerhande extra’s (enhancements) bood bij het lezen. Fos-
for gebruikte deze app in licentie.
 Ik besloot er een te schrijven. Waar ik benieuwd naar was: of de 
verandering van drager van invloed zou zijn op de inhoud. Een 
longread liet zich immers niet alleen illustreren met fotografie, 
maar ook optuigen met videoclips of 3d-animaties. Of met ge-
luidsfragmenten. Je kon een longread laten neigen richting het 
hoorspel, of richting de documentaire.
 Ik mocht mijn longread zelf inspreken. Wie liever voorgelezen 
wordt, die lees ik mijn verhaal toch voor? Het mooiste vond ik dat 
de gesproken versie over het scherm meerolde met de tekst, als de 
bladmuziek van een draaiorgel.
 Voor een lang Fosfor-verhaal (het mijne telt 16 000 woorden) 
betaalt de lezer drie euro. Niet eerder had ik zoveel downloads. 
Het stemde me milder jegens de term longread. Dit is een under-
statement. Ik ben helemaal om en vind het zo mooi dat ik mijn 
royalty’s heb teruggestort in de Fosfor-kas. En zoals je plotseling 
overal blauwe Peugeots ziet rijden als je net een blauwe Peugeot 
hebt gekocht, zo zie ik het woord longread overal opduiken: ook 
nrc  verwijst nu wekelijks naar een (Engelstalige) longread.
 In Amerika heb je tegenwoordig naast The Atavist ook The 
Quarterly Review en Matter. In Duitsland is uitgeverij Hanser er-
mee begonnen (Hanser Box), in Frankrijk zet Ulyces.co bijna dage-
lijks een lang journalistiek verhaal online. Nu al klassiek is Snow-
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fall van The New York Times, een longread uit 2012 met alles erop 
en eraan over een dodelijke lawine op een skihelling in Washing-
ton dc. Je leest wat er gebeurde, je luistert naar een ooggetuige, 
je bekijkt het stuiven van de sneeuw, je volgt de reddingsbriga-
de. Even leek het erop dat longread stond voor ‘een lang artikel 
met toeters en bellen’. Ook de eerste longreads van Fosfor zaten 
vol vensters die je als luikjes op de adventskalender kon openen, 
waarachter zich dan landkaarten ontvouwden, of rechtbankvon-
nissen. In Lex Boons ‘De Diepvriesman’ kun je de toegangsdeur 
laten piepen tot de gekoelde lijkkist van een Noor die wacht tot de 
wetenschap hem tot leven zal wekken. Hoe vaak heb ik dit gepiep 
afgespeeld! Maar toch. Dat iets kan betekent nog niet dat het ook 
beter is. En zo zijn de longreads, niet alleen die van Fosfor, maar 
wereldwijd, de afgelopen tijd weer een stuk soberder geworden. 
Het vertellen en het lezen staan weer centraal.
 Voor mij is het belangrijkste dat er met Fosfor weer een podium 
is voor lange journalistieke verhalen. Het is tegelijk ook een ex-
perimenteerpoel waar schrijvers een aanzet voor een nieuw boek 
of een voorpublicatie kunnen uitproberen. De bedreigde, vrijwel 
uitgestorven verhaalsoort van 3000 tot 30 000 woorden heeft weer 
een vrijplaats, waar ze uitgelicht en genoten kan worden.
 Heeft die lengte ook inhoudelijke betekenis?
 Ja. Lengte doet ertoe, net als in de fictie. Daar onderscheidt zich 
het korte verhaal van de novelle, en de novelle van de roman – aan 
de hand van enkele specifieke, zij het arbitraire kenmerken. Even-
zo is een longread meer dan iets leesbaars waar je kennelijk lang 
over doet. Alleen is het woord nog te jong, het begrip nog een lege 
huls. Dit vullen gebeurt nu, het is in volle gang.
 Deze bundel wil met een keuze uit de Fosfor-longreads de tus-
senstand peilen, de prille balans opmaken. Natuurlijk is het de iro-
nie ten top om die nu op papier uit te brengen, in een boekje dat 
naar drukinkt ruikt. Maar pionieren is hollen en stilstaan, en dit is 
stilstaan: het is met trots dat deze eerste greep uit de Fosfor-oogst 
de hoogte in wordt gestoken. Daar hoort iets tastbaars bij.
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 Het eerste van Fosfor knipoogt naar de tweelingbundel Het beste 
van Atlas. Niet alleen in de titel en de vormgeving, maar ook wat 
betreft de inhoud. Het idee is dat Fosfor zich de erfopvolger mag 
noemen van wat Emile Brugman en het vijftal picknickende jon-
gemannen in 1991 zijn begonnen. Als erfopvolger weet Fosfor zich 
schatplichtig aan Atlas. Tijdloze Atlas-stukken krijgen bij Fosfor 
een tweede, digitaal leven. Naast de publicatie van de maandelijk-
se nieuwe longread, wordt onder de noemer Fosfor Classics een 
grote online-bibliotheek gevuld met bestaande, lange journalistie-
ke verhalen die de tand des tijds kunnen doorstaan.
 Uitgeverij Fosfor wil schatten ontsluiten én voortbouwen op de 
traditie – met andere middelen, op een nieuw medium. Bij een 
wisseling van drager hoort een nieuwe vlag die de lading dekt. 
Fosfor probeert die longread-banier mee vorm te geven en in te 
kleuren. Zie hier, een eerste keur aan ontwerpschetsen.




