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Correspondent Philippe Remarque geëerd met De Tegel

‘Ik voel me hier steeds meer Europeaan’

Verzuchting van Nico Goebert over 
hoofdredacteur Harry Lockefeer en 
diens adjunct Henk Huurdeman:
‘De ene is doof en de andere kan niet 
luisteren.’

Inzendingen: volksknar@gmail.com

Philippe Remarque met vrouw Sylvia Witteman 
en kinderen.

Philippe Remarque (1966) stapte in 
1996 over van De Telegraaf naar de 
Volkskrant. Hij had Ruslandkunde ge-
studeerd en was correspondent in 
Moskou voor De Telegraaf, de Groene 
Amsterdammer en diverse radiostati-
ons.
Bij de Volkskrant was hij twee jaar bui-
tenlandredacteur en daarna bijna zes 
jaar correspondent in Berlijn. 
Na een paar jaar politieke redactie in 
Den Haag werd hij in 2007 correspon-
dent in Washington. Hij viel met zijn 
neus in de boter. Voor zijn achtergrond-
artikelen over de verkiezingsstrijd van 
Obama werd hij op 12 mei in Amster-
dam door juryvoorzitter Ed Nijpels ge-
lauwerd met De Tegel 2008, een pres-
tigieuze journalistieke prijs. 

‘In een vloeiende stijl weet Remarque 
de ziel van de Amerikanen te treffen’, 
was het oordeel van de jury. 

Philippe Remarque woont in Washing-
ton met zijn vrouw Sylvia Witteman en 
hun drie kinderen.

door Han van Gessel

Blij met je prijs? Erkenning van schrij-
verschap of journalistieke kunde? Of 
mazzel gehad met Obama?
‘Ik ben zeer vereerd met de prijs. Want 

in de fog of war was ik, zoals altijd, niet 
geheel tevreden over mijn prestaties. Het 
is dan heel fijn achteraf zo’n opsteker te 
krijgen. De zinnen in het juryrapport zijn 
absurd lovend. Wie kan daar tegen zijn? 
‘Dit is natuurlijk een verhaal dat niet te 

verpesten valt: de spannendste verkiezings-
race in decennia volgens alle Amerikanen 
die ik erover sprak, eerst tussen Hillary en 
Obama en toen nog eens de echte strijd. 
Er was een golf van energie in het land, en 

veel belangstelling in de wereld. Terecht, 
want dit was een historisch moment: niet 
alleen de eerste zwarte president, maar 
ook een wonderbaarlijke opkomst van 
een politiek talent en een waterschei-
ding tussen twee politieke tijdperken in 
Amerika.’

Je bent  in een warm bad  terecht-
gekomen, mag je wel zeggen. Obama, 
kredietcrisis en dan ook nog eens de 
Mexicaanse griep.

‘Als journalist heb ik groot geluk ge-
had met de timing van dit correspondent-
schap. Door Obama, door de crisis, met 
zijn kleurrijke from rags to riches-ver-
halen, maar ook omdat de hele denkrich-
ting van dit land verandert van achteloze 
expansie naar een meer ‘Europese’ bena-
dering.’

Waar liggen je prioriteiten?
‘Ik ben door het turbulente begin voor 

mijn gevoel nog niet geheel toegekomen 
aan een eigen agenda. Maar ik begin nu 
een afwijkende serie over opmerkelijke 
verschillen tussen Amerika en Nederland. 
Ik geloof in originele presentatie, hap-
klaar en vrolijk, maar toch intelligent.’

Kun je verschillen aangeven tussen 
je warm bad bij De Telegraaf en het 
warme bad bij de Volkskrant?  

‘Het waren heel aardige lui bij De 
Telegraaf, dat klopt. Maar ik ben alleen 
freelance correspondent van ze gewe-
est. Het was altijd mijn wens de krant 
na Moskou weer te verlaten, omdat ik de 
journalistieke beperkingen te groot vond. 
Buitenland is niet echt belangrijk voor De 
Telegraaf. Maar ik ben die krant en Johan 
Olde Kalter - God hebbe zijn ziel - dank-
baar dat ik als 24-jarige zonder journa-
listieke opleiding de kans kreeg het vak 
te leren op een correspondentenpost. Zo 
avontuurlijk zou de Volkskrant of NRC 
Handelsblad niet zijn geweest.’

Waar zit dat correspondentenbloed 
in?

‘Het correspondentschap is geweldig 
werk. Ik ben heel nieuwsgierig en als pu-
ber ging mijn hart al uit naar de roman-
tiek van de wijde wereld. Die honger heb 
ik nu al op drie plaatsen kunnen stillen, 
en het blijft interessant. 

‘Het ideale van in een ander land wonen 

en erover schrijven, is dat je je kunt ver-
maken met de eigenaardigheden en er 
een beetje buiten blijft staan. Het is een 
voorrecht als je dit mag doen en er ook 
nog voor betaald krijgt. Het enige dat ik 
ervoor terugdoe, is stukken schrijven. 
Dat is altijd weer persen, en er is ook het 
schuldgevoel over al die onderwerpen die 
ik niet heb behandeld en reizen die ik niet 
heb gemaakt. 

‘Dus worstelen doe ik ook. Maar het is 
een onbetaalbare ervaring als ik van on-
bekenden hoor dat ze met mijn boek over 
Berlijn naar die stad zijn gereisd en ervan 
hebben genoten.’ 

Waar ligt je voorkeur? Wat heeft 
Washington meer te bieden dan Berlijn 
of Moskou?

‘Washington biedt meer prominen-
tie in de krant en grotere verhalen om 
te beschrijven. Zie Obama. Het is ook 
heerlijk curieus om met een gezin in een 
Amerikaanse suburb te wonen. Maar als 
stad vind ik Washington veel minder in-
teressant dan Berlijn. Ook ga ik minder 
op in het Amerikaanse volk dan ik in het 
Russische of het Duitse volk ben gegaan. 

‘Waar eerdere correspondenten grote 
Amerika-fans werden, voel ik me hier 
gek genoeg steeds meer een Europeaan. 
Ik bewonder de dynamiek en het opti-
misme hier, maar ik vind het ook een 
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Philippe Remarque ‘Ik voelde dat ik 
getuige was van 
levende geschiedenis’

Philippe Remarque met geblesseerde 
achillespees aan het werk in Chicago, bij 
een lid van de plaatselijke gang.

Voor de derde keer (mag je dan al van 
een traditie spreken? ) rijdt een groep 
fietsende Volkskrant-redacteuren op 13 
juni de Hel van Waarland, een mooi, 
maar moordend rondje door de kop van 
Noord-Holland. Dit jaar heeft de or-
ganisatie besloten niet alleen een route 
van 120 kilometer uit te zetten, maar 
bij voldoende belangstelling (tien) ook 
een van zestig kilometer. 

Een voorstel om na de koffie in Anna 
Paulowna de groep van 120 km te split-
sen in een A- en een B-groep, ligt nog in 
overweging. Tot nu toe vielen de meeste 
afvallers in het tweede deel van de 
ronde waarin notoire koplopers als Tjerk 
Gualthérie van Weezel, Rob Gollin en 
Nanda Troost het hele peloton uit elkaar 
trokken.

De route voert door het mooiste deel 
van de Kop van Noord-Holland, althans 
voor wie het ziet. De beloning  bestaat na 
40 kilometer uit koffie op terras in Anna 

Paulowna, na nog eens 40 kilometer een 
uitsmijter op terras in Medemblik en na 
de laatste 40 kilometer bier en bitterballen 
in de tuin van John Volkers. Rond negen 
uur worden de deelnemers verwacht aan 
De Doorbraak 2 in Waarland bij voorzit-
ter Volkers.

‘Het is wel serieus fietsen’, kondigt 
voorzitter John Volkers aan, ‘geen dik-
ke- bandenwerk. ‘Wij hopen alle deelne-
mers van de vorige twee zeer succesvolle 
edities weer te mogen verwelkomen. En 
natuurlijk ook nieuwelingen die inmiddels 
de fiets hebben ontdekt.’ Van de senioren-
plussers zijn er zeker twee die meegaan. 
Lezers van de Volksknar mogen ook mee. 

De meeste deelnemers kleden zich in het 
nieuwe Volkskrant-wielershirt, ontworpen 
door Erik d’Ailly, helblauw met zwarte 
biezen en de afbeelding van de Volkskrant 
in de achterzak.

Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro, con-
tant te voldoen voor vertrek. Dat bedrag is 
inclusief catering.      JqJ 

ongezellig land met weinig spontaniteit in 
het dagelijks leven. Ik vraag me natuurlijk 
bezorgd af of dat komt doordat ik te oud 
of te verzadigd ben in mijn derde corres-
pondentschap.’

Wat was voor jou het meest indringende 
moment tijdens de Obama-campagne?

‘Dat is erg moeilijk vast te stellen. Maar 
misschien toch de eerste primary, de 
caucus van Iowa op 3 januari 2008. Een 
ingewikkeld en bewonderenswaardig de-
mocratisch proces met hoofdelijke stem-
ming als in een Zwitsers bergdorp, waar 
ik voor mijn ogen de Obama-groep zag 
zwellen, en dacht: het kán dus toch.  Een 
uur later de ontroering bij zijn overwin-
ningsspeech en optreden met dat mooie, 
zwarte gezin voor een blank publiek. Ik 
voelde dat ik getuige was van levende ge-
schiedenis.’

Hoe is het om met Sylvia en de kinderen 
overal uit te zwerven?
‘Dat is heel leuk. Je beleeft alles wat gek 

en anders is samen en praat erover. Sylvia 
was al mee naar Moskou, dus we delen 
een lange geschiedenis in het buitenland. 
De kinderen maken het nog interessanter, 
want die leggen nu elke ochtend de eed op 
de vlag af en raken anderszins verstrikt in 
het Amerikaanse leven. Wij kunnen daar 
dan weer over schrijven. Maar ze willen 
helaas wel graag terug naar Nederland, 
omdat ze de lossere school, buren en vrien-
den uit Den Haag missen.’

De papieren krant gaat voor de bijl, 
zegt menigeen. Niet alleen in Amerika. 
Ligt je hart nog steeds bij de papieren 
krant?
‘Ik krijg hier ‘s ochtends nog drie kranten 

op het gazon, want mijn hart gaat uit naar 
papier en ik wil niet de hele dag op een 
scherm turen. Maar ik ben ook erg up-
to-date en altijd online met lichtgewicht 
MacBook Air en iPhone. Sylvia leest 
boeken op de nieuwste Kindle. Laatst heb 
ik daarop twee boeken die ik nodig had, 
voor een reisreportage gedownload achter 
in de taxi naar de luchthaven. Dertig secon-
den, fantastisch makkelijk. 

‘Ik denk dat ons vak blijft, maar dat pa-
pier zal op den duur slinken en misschien 
verdwijnen. Een oprolbaar scherm waar-
op je alle artikelen kunt lezen van ver-
schillende aanbieders - zoiets zal het wel 
worden. Het probleem is hoe kranten als 
de Volkskrant die overstap moeten maken 
en hoe kwaliteitsjournalistiek overleeft in 
deze nieuwe wereld. Het gouden tijdperk 
van binnenstromend geld en groeiende 
oplagen, het tijdperk waarin jullie opgroei-
den dus, is nu definitief voorbij. 

‘Ik schrijf over het debat in Amerika, 
waar regionale kranten sterven aan in-
ternet en crisis. New York Times-bestuur-
der Sulzberger gaf laatst toe dat iedereen 
hoopt op een deus ex machina die het 

nieuwe business-model verkondigt. Nie-
mand weet het. Maar ik denk dat we niet 
gratis ons werk kunnen blijven weggeven 
op internet, dan graven we ons eigen graf. 
De NYT heeft miljoenen nieuwe online 
lezers erbij, maar moet redacteuren ont-
slaan en haar gebouw verkopen, omdat ze 
er geen barst mee verdient.’ 

Heb je verder nog wat op je hart?
‘Ik  hoop van harte dat de Volkskrant bij 

Van Thillo in betere handen is dan bij de 
incompetente bestuurders van PCM en de 
stichtingen. Hij is tenminste een echte uit-
gever. Ik vind ook dat het tijd is voor een 
nieuw elan op de krant.’ 

Han van Gessel

Hel van Waarland ook voor senioren-plus

Erik d’Ailly met zoon nog in het oude shirt.
Foto Jacques de Jong
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SINDS november 2007 ben ik met 
vroegpensioen, maar ik weet eigen-
lijk nog steeds niet precies in hoe-

verre ik de krant mis. Wat ik zeker niet 
mis, is dat afschuwelijke INIT-gebouw. 
En de laatste jaren was het redigeren 
van het Kennis-katern ook een bezoe-
king voor me, met al die late kopij en de 
karige bemanning van de eindredactie 
daar. Ik heb hartfalen, had het eigenlijk 
rustiger aan moeten doen, maar dat ging 
niet. Dus was het goed dat ik een aanbod 
kreeg dat ik niet kon/wilde weigeren.

Wat ik soms wel mis, zijn de mensen, 
de gesprekken met collega’s. maar ook 
met de zegslieden in de wetenschap. Ik 
schreef over oudheden: van dino’s tot en 
met Romeinen en ik heb het altijd heel 
verfrissend gevonden om met onderzoe-
kers te praten. Je krijgt er zo’n helder 
hoofd van. 

En wat collega’s betreft: ik zie ze nog 
weleens, op knarrenborrels, afscheiden, 
dan wel begrafenissen, maar dat is na-
tuurlijk niet hetzelfde als er dagelijks 
tussen zitten.

Soms kan ik mijn vaardigheid om we-
tenschapsproza om te zetten in gewone-
mensentaal nog gebruiken. Zo heb ik 
vorig jaar enkele persberichten geschre-
ven voor het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), waar mijn 
vrouw werkt. Mogelijk doen ze later nog 
weer een beroep op me.

Verder heb ik me op het schrijven van 
fi ctie gestort. Dat gaat heel langzaam: je 
moet het allemaal zelf verzinnen en een 
echt goed idee heb je niet een-twee-drie. 
Episodes uit mijn leven vormen de de-
cors, maar dan heb je nog geen verhaal. 
Ik heb er nog maar twee klaar: het een 

over een man die fantaseert dat hij bij 
zijn favoriete artieste over de vloer komt 
en het andere over een moeder die denkt 
dat haar huis vol met beestjes zit. Of het 
ooit gepubliceerd wordt, weet ik niet, 
maar dat maakt me niet zo veel uit.

Meer tijd dan toen ik nog werkte, be-
steed ik aan muziek. Ik zing al vele jaren 
tenor in het Gaasperdams gemengd koor: 
meerstemmige, klassieke koormuziek. 
Gemiddeld anderhalve keer per jaar tre-
den we op en het is altijd leuk om men-
sen dan te horen zeggen dat ze het mooi 
vonden. Daar heeft mijn klank dan aan 
bijgedragen. Ik vind het bovendien heel 
bevredigend te merken dat ik de moei-

lijke passages uiteindelijk toch onder de 
knie krijg.

Anders dan voor mijn pensionering 
luister ik nu ook veel naar pop, een ter-
rein dat ik decennialang verwaarloosd 
heb. Dus YouTube staat vaak aan. Zo heb 
ik de gevaarlijke nuziek van Kate Bush 
ontdekt. Gevaarlijk, omdat je er verslaafd 
aan kunt raken.

Ik heb vroeger veel gewandeld, lange-
afstandswandelingen, waaronder het 
Pieterpad, maar dat kan ik niet meer. 
Mijn vrouw doet er nog wel aan en als zij 
loopt, schuif ik de auto van begin- naar 
eindpunt van haar etappe. Korte stuk-
ken loop ik nog wel, voornamelijk als ik 
de stad in ga – ik woon in Gaasperdam 
– maar in september heb ik in Engeland 
nog zware wandelingen over kliffen 
gemaakt. Ik reis dus nog wel, maar onze 
reis naar Suriname een jaar geleden was 
de laatste intercontinentale. Ik vind zulke 
verre, inspannende bestemmingen -voor-
al arme, warme landen- in mijn conditie 
niet meer verantwoord en ik wil ook niet 
meer zo lang in een vliegtuig zitten.

Verder heb ik mijn vaste twee lees-
uurtjes per dag: kranten, tijdschriften, 
romans. Het zaterdagcolofon in de Volks-
krant leest als een sleutelroman. Ik moet 
overigens nog beginnen aan de verza-
melde werken van Charles Darwin, die ik 
bij mijn afscheid heb gekregen. 

Vanwege mijn gezondheid moet ik veel 
rusten; dat kost dus ook tijd. En ik heb 
nu een groter aandeel in het huishoude-
lijk werk. Daar hoort ook planten water 
geven bij. Geraniums (pelargonia) heb ik 
daarbij niet gesignaleerd.

Eric Hendriks

‘Moeilijke passages krijg
 ik tóch onder de knie’

lijke passages uiteindelijk toch onder de 

Kritisch
Wat een prima stuk van good old Jan 
van Capel over de PCM-perikelen in onze 
Volksknar nummer 117.
Ook de afl evering daarvoor met 
het verhaal over Erwin Horwitz was 
schitterend.
Het begint erop te lijken dat de Volksknar 
inmiddels beter en zeker kritischer is dan 
de echte Volkskrant.

Peter van den Berg

Uitnodiging
Weer een waardevolle knar/ Wat is het 
toch ooit een goed initiatief van je ge-
weest en dat je het nog maar lang mag 
volhouden uitroepteken/ Mijn toetsenbord 
doet gek en ik kan het zelf niet herstel-
len./
Iets heel anders. Ik was in China en sprak 
daar Oscar Garschagen die graag toege-
voegd wil worden aan de lijst met lezers. 
Ik logeerde er bij Bettine Vriesekoop en 
ik was ook op bezoek bij Hans Moleman 
die me op het hart drukte vooral iedereen 
nog eens uit te nodigen voor de Wereld-
expo volgend jaar in Sjanghai. De datum 
ben ik even kwijt. 
Hij wil dan graag gastheer zijn voor een 
grote groep knarren. En hij is een zeer 
goede gastheer zoals ik uit eigen erva-
ring kan melden. Ik mocht mee in zijn 
zijspan en na het diner hebben we de 

wereldproble men opgelost onder het 
genot van een voetmassage. 
Het is moeilijk werken in China maar het 
land heeft ook zo zijn aangename kan-
ten. Ik kan Sjanghai zeker onder leiding 
van Hans van harte aanbevelen.

Maria Hendriks

NASCHRIFT – Dat we bovenstaande uit-
nodiging serieus moeten nemen, weten 
enkele ouwe knarren nog heel goed. 
Twee jaar geleden is een groepje ook bij 
Hans Moleman op bezoek geweest, tot 
ieders grote genoegen.

De Wereldexpo is volgend jaar van 1 mei 
tot 31 oktober. Meer informatie daarover 
kun je onder andere vinden op 
http://china-reis.nl/shanghai-expo-2010.

Redactie


