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QR MEDE
Dank voor uw elektronische post. Het 
aanhangsel laat zich niet converteren, 
zodat uw reactie enigszins in nevelen 
gehuld blijft. Maar u zult het onge-
twijfeld goed hebben bedoeld, en daar 
gaat het om, nietwaar?

Met vriendelijke groet,
Henrico Prins, Dag in Dag uit Zie verder pagina 2

Joop Visser
en zijn kutkrant

pagina 4

Philippe Remarque, 
de nieuwe hoofdredacteur:

‘De grootste 
kracht is 
de krant zelf’

rikaanse suburb 
terug te keren naar 
het bruisende Am-
sterdam. De oud-
ste kan net aan het 
gymnasium begin-
nen, dat komt mooi 
uit. Ze praten on-
derling steeds va-
ker Engels, dus we 
zijn net op tijd. Ze 
zullen me wat min-
der zien dan hier, 
daar kun je donder 
op zeggen. Maar 
ik wil wel tijd voor 
ze maken. Gordon 
Brown noemde het 
premierschap bij zijn vertrek zijn second 
most important job. Dat vond ik aardig 
gezegd.’ 

Kun je tegen al die organisatiedruk, 
vanuit de directie en de redactie?

‘Mieke van den Heuvel heeft beloofd me 
op te voeden, dus ik heb er alle vertrouwen 
in. Een persoonlijke tijdmanager te hebben, 
lijkt me een uitkomst voor mij. Dat alleen al 
maakt de nieuwe baan de moeite waard. 
Overigens is het uitdrukkelijk de bedoe-
ling dat de nieuwe hoofdredacteur zich 
met journalistiek gaat bezighouden, en 
niet geheel door managementtaken wordt 
opgeslorpt. Een adjunct zal daarvan veel 
overnemen.’

Hoe voelt het om leiding te moeten ge-
ven aan 250 niet al te gemakkelijke col-
lega’s?

‘Het zijn er nog maar 190, dus dat schiet 

op. Zonder gekheid, het is een grote eer 
dat ik zonder veel ervaring op dit gebied 
toch het vertrouwen heb gekregen van 
de sollicitatiecommissie. De commissie 
schreef dat ik anderen weet te enthousi-
asmeren, en het gebrek aan ervaring com-
penseer met elan en journalistiek gezag. 
Dat is hopelijk wat ik kan brengen. In 
mijn gesprekken met mensen over de hele 
redactie de afgelopen tijd voelde ik hoe 
het kan gaan, als je elkaars ideeën verkent 
en samen op nieuwe dingen komt. Ik werd 
daar heel enthousiast van.’

Je kwam van De Telegraaf. Hoe kijk je 
op die periode terug?

‘Ik ben daar nooit in dienst geweest, ik 
was alleen hun Moskou-correspondent. Ik 
kijk er met warmte op terug. 

‘Het waren heel aardige mensen, en ik 

Philippe Remarque (44) wordt de 
nieuwe hoofdredacteur van de Volks-
krant. Hij heeft zijn sporen verdiend 
met correspondentschappen in Moskou, 
Berlijn, Den Haag, Washington.

door Han van Gessel
en Jacques de Jong

Waarom wil je dit, na al je om-
zwervingen langs Moskou, 
Berlijn - met prachtig boek 

over de boze geesten van Berlijn - en 
Washington?

‘Ik heb met volle overgave en heel veel 
plezier geschreven en gereisd. Ik weet ook 
zeker dat ik weer ga schrijven. Maar daar-
naast hield ik me altijd bezig met de vraag 
hoe de krant beter kon worden gemaakt. 
Ik heb dan ook twee keer in de redactie-
raad gezeten en af en toe een kansloos 
plan gelanceerd. Nu ik de kans kreeg zelf 
de krant te gaan maken, sprong ik er na-
tuurlijk bovenop.’

Hoe doe je dat met je gezin?
‘Mijn drie kinderen (12, 9 en 6) vinden 

het spannend om uit de wat stijve Ame-

Philippe Remarque tussen de collega’s op de correspondentendag begin 
deze maand.            Foto Wim Ruigrok
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vond en vind dat ze hun krant heel goed 
maken, al is het niet mijn genre. Johan 
Olde Kalter, in optreden een klassieke 
hoofdredacteur, gaf mij als 24-jarige Rus-
landkunde-student de kans correspondent 
te worden. De Volkskrant of NRC zou dat 
nooit hebben gedaan. 

‘Het bood me de gelegenheid mijn groot-
ste wens te vervullen, en te leren schrijven 
zonder al te grote plankenkoorts. De Te-
legraaf-redacteuren hebben de wolligheid 
en lange zinnen van de student er uitge-
ramd. 

‘Ernaast deed ik Radio 1, en, om mijn 
kansen in de high brow-media levend te 
houden, de Groene Amsterdammer. Wis-
ten jullie trouwens dat mijn verre voor-
ganger Lücker ook van De Telegraaf naar 
de Volkskrant is gekomen?’  

Nu de baas bij de Volkskrant. Wat ga je 
aanpakken?

‘Ik kom nog maar net kijken en ga eerst 
het vak leren. In september zal ik meer in 
detail vertellen wat we gaan doen. 

‘Ik heb in mijn eerste toespraak gezegd 
dat ik zeer onder de indruk ben van de 
nieuwe compacte krant, het herwonnen 
zelfvertrouwen en de energie op de redac-
tie. Maar iedereen is het er ook over eens 
dat we nu nog een stap verder moeten zet-
ten, om een tabloid te maken dat elke dag 
verrassend en urgent is.

 
‘We moeten onze kwaliteit toegankelij-

ker presenteren dan de concurrentie, en 
van mij mag de krant ook een zekere on-
eerbiedige vrolijkheid uitstralen.’ 

Welke koers wil je volgen?
‘Ik heb Pieter Broertjes in die toespraak 

gecomplimenteerd, onder meer omdat 
hij eind jaren negentig de ramen heeft 
opengezet en de krant van het zure, een-
zijdige imago heeft ontdaan. Ik vind dat 
we nieuwsgierig en open moeten blijven. 
Zonder kapsones en zonder misplaatste 
eerbied tegenover welke autoriteit, poli-
tieke stroming of koning dan ook.

‘We zouden ernaar moeten streven altijd 
intelligent en zonder vooringenomenheid 
te berichten. De krant moet in mijn ogen 
voorbij links en rechts gaan, en een gids 
worden van een generatie open, vrijzin-
nige Nederlanders.’

Hoe staat het bij jou met internet en de 
website? Heb jij daar affiniteit mee?

‘Ik heb daar zeer veel affiniteit mee. Een 
journalist kan tegenwoordig niet zonder 
internet leven. De Volkskrant heeft een 
slagvaardige nieuwssite ontwikkeld, en 
we krijgen ook veel bezoekers op onze 
opiniesite. 

‘Dat succes moeten we vasthouden. Maar 
tegelijkertijd realiseren we ons na alle ex-
perimenten van de afgelopen jaren wel dat 
onze grootste kracht en inkomstenbron de 
krant zelf is. Daar moet de nieuwe hoofd-
redacteur zich vooral op richten. Dus ik ga 
elke dag de ochtendvergadering leiden. 

‘Ik denk dat we onze journalistiek op den 
duur meer en meer zullen verspreiden op 
tablet-readers en dergelijke. Maar daarin 
kun je alleen winnen als het basisproduct 
uitstekend en onderscheidend is.

‘Internet is oneindig. Dat is de kracht 
ervan, maar het is ook verwarrend. De 

Volkskrant kan de lezer houvast bieden in 
die informatiestroom.’ 

Last van de Belgen? Van Thillo?
‘Ik denk dat we al met al blij mogen zijn 

dat we zo’n geëngageerde uitgever heb-
ben getroffen. Zoals Erik van Gruijthuisen 
me deze week mailde: veel professioneler 
vind je ze in Nederland niet. De organisa-
tie van het bedrijf is nu al veel gestroom-
lijnder dan onder PCM. Van Thillo kan 
heel enthousiast en kundig over kranten 
spreken. Hij wil de Volkskrant uitbouwen 
tot de onbetwiste marktleider onder hoog-
opgeleiden in Nederland. 

‘Ja, de Belgen bemoeien zich gedetail-
leerder dan de vorige eigenaars met hoe 
we de krant maken. Maar ik denk dat dat 
ons scherp houdt, en ze zijn flexibel ge-
noeg om onze eigenheid te accepteren. 
Aan de politieke koers komen ze helemaal 
niet.’ 

Kun je een paar historische journa-
listieke gebeurtenissen noemen, die je 
nooit meer zult vergeten? 

‘Twee momenten schieten mij te binnen.  
De beschieting van het parlementsgebouw 
in Moskou door president Jeltsin in 1993, 
waar ik naast de tanks stond terwijl die op 
de rebellen vuurden. En de avond in Iowa 
waarop Obama zijn eerste voorverkiezing 
won. Dat ik hem met Michelle en de kin-
deren op het podium zag staan en voelde: 
dit buitengewone kan zomaar werkelijk-
heid worden. 

‘Zoiets ontroert je, terwijl je tegelijker-
tijd gewoon verslag doet.’

Han van Gessel
Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1           Philippe Remarque

Philippe Remarque in gesprek met pensionado Peter van den Berg.             Foto Jacques de Jong

‘Belgen flexibel 
genoeg om 
onze eigenheid 
te accepteren’



3

Na de Hel: lunch bij WK voetbal
‘Dit is fietsen zoals het bedoeld is,’ ver-
zuchtte Bert Wagendorp, ergens tussen 
Den Oever en Medemblik. Daar ped-
delde zaterdag 19 juni een Volkskrant-
peloton met een gangetje van dertig in 
het uur. Niks aan de hand, ondanks harde 
wind en anderhalve regenbui.

Maar toen begon de kop te trekken. De 
snelheidsmeters schoven omhoog van 30, 
naar 35, naar 40 en nog hoger. Het pelo-
ton begon in zijn voegen te kraken. Vóór 
de koffie in Den Oever was een enkeling 
er al af gereden, maar voor Medemblik 
werd duidelijk dat de groep in flarden te-
rug zou keren in Waarland.

Dat was de Hel van Waarland, voor de 
vierde keer georganiseerd door John Vol-
kers en Bert Wagendorp, deze keer hon-
derd kilometer lang. Twintig man Volks-
krant plus tien man aanhang reden mee.

Mogelijke vrouwelijke deelnemers als 
Hanneke de Klerck, Marije Randewijk 
en Nanda Troost hadden het allemaal 
laten afweten. Helaas. Wellicht hadden 
zij het onontbeerlijke groepsgevoel kun-
nen stimuleren. Want mocht deze Volks-
krant-fietsclub representatief zijn voor de 
Volkskrant-redactie (maar dat is ze uiter-

aard niet!), dan zou er voor de nieuwe 
hoofdredacteur een taak liggen met het 
aankweken van grotere consistentie en 
meer onderlinge solidariteit om de club 
als geheel tegen de wind in te loodsen.

Honderd kilometer afzien was het voor 
velen - niet alleen voor de twee ouweknar-
ren Jan van Capel en ondergetekende. 

Maar de beloning was groot: John Vol-

kers en zijn vrouw Marion, hadden met 
hulp van familie en vrienden niet alleen 
een groot beeldscherm geregeld om de 
voetbalwedstrijd Nederland–Japan te 
zien, daar stond ook een overvloedige 
lunch met alles erop en eran. Fantastisch.

En zo ging iedereen na die 1-0 toch vol-
daan naar huis.

Jacques de Jong

Cees Gloudemans op de fiets 
in Rome aangekomen
Van Cees Gloudemans kwam begin deze maand de sms dat hij per fiets in Rome was 
aangekomen. Hij was 6 mei vertrokken. Hij legde in 31 dagen 2323 kilometer af, bijna 
evenveel kilometers als naar Santiago de Compostella, waar Cees en zijn zwager vier 
jaar geleden naartoe zijn gefietst. 

‘Maar we hebben veel meer tijd uitgetrokken voor kunst en cultuur. Vandaar een la-
ger daggemiddelde dan vier jaar geleden. De eerste twee weken vooral last gehad van 
te koud weer en behoorlijk wat regen. Daarna werd het beter, maar toen kwamen de 
Alpen, die inderdaad zwaarder zijn dan de Pyreneeën. Het was zwaar maar de moeite 
waard.’ 

Cees heeft de Volksknar een verslag beloofd na de vakantie.

Ons aller Jan van Capel was luid en 
duidelijk op Radio 6 te beluisteren op 
woensdagavond 16 juni in het VPRO-
progamma De avonden, in gesprek met 
Anton de Goede. Dat loog er niet om, al 
duurde het maar een kwartier.
 Onderwerp van het gesprek was de han-
delwijze van het PCM-bestuur bij alle 
strapatsen van onze Apax-vrienden van 
overzee. En hoe dat nu verder moet na de 
vernietigende uitspraak van de Onderne-
mingskamer.

‘Ojé, dat is een heel verhaal’, was de 
sterke beginzet van Jan. Om na een ver-
wijzing naar het vuistdikke boek van 
Joost Ramaer, De geldpers, melding te 

maken van: wanbeleid, belazerd door de 
snelle jongens van Apax, falend bestuur, 
in de luren laten leggen, belachelijke bo-
nussen, bloedgeld.

Ondertussen werkte hij ook nog een 
smetje weg. De hoofdredacteuren van de 
betrokken kranten hebben afgezien van 
een bonus. 

Maar Pieter Broertjes krijgt bij zijn af-
scheid nu toch ook een miljoen mee?, 
opperde de interviewer. Jan: ‘Dat heeft 
totaal niets met die bonussen te maken. 
Pieter maakt na ruim dertig jaar trouwe 
dienst gebruik van de vertrekregeling die 
ook voor anderen geldt. En met zijn sala-
ris tikt zo’n regeling behoorlijk aan.’

Jan maakte van de gelegenheid gebruik 
om nog eens zout te strooien in de wonde 
bij alle ex-PCM’ers die zich hebben laten 
verleiden geld aan te nemen uit de Apax-
bonuspot. 

Slechts 61 (van wie 40 bij de Volks-
krant-redactie) van de 2500 werknemers 
weigerden dit geld uit principe. Zij kun-
nen met opgeheven hoofd terugkijken op 
de affaire.

Of er nog iets te verhalen valt op de 
graaiers? 

‘Misschien wel’, zei Jan, ‘maar ik denk 
dat Van Thillo daar niet aan begint. Hij 
wil een streep zetten onder het verleden.’

Han van Gessel 

Volksknar alweer bij VPRO op Radio 6

Vele deelnemers waren gehuld in de nieuwe Volkskrant-koersbroeken met opdruk op de kont.  
             Foto Jacques de Jong
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Joop Visser - in de jaren vijftig zong hij al navrante liederen 
onder de naam Jaap Fischer - heeft vorige week zaterdag op-
getreden in het Vondelpark te Amsterdam, samen met Jessica 
van Noord, pseudoniem van Jacqueline Brandsma, vrouw van 
fotoredacteur Henk Brandsma en dochter van Ben de Graaf. Ze 
treden al langer op als zingend duo. Met nog steeds ijzersterke 
teksten van Joop Visser - zelf nog even bot  als altijd.

In het verleden heeft hij eens uitgehaald naar de Volkskrant. 

Dat was in 1989 op de cd Voor zieken en zeevarenden. 
Een memorabele tekst. Philippe Remarque refereerde eraan in 
zijn maidenspeech hierboven.

De titel: Trouw.

De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant
De Volkskrant is een kutkrant en een plaag voor het gezin
De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant
De Volkskrant wordt steeds dikker en d’r staat steeds minder in
Vroeger was ‘ie katholiek, een pijler van bedrog
Nu is ‘ie niet meer katholiek, maar toch maar toch maar toch
De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant
De Volkskrant is een kutkrant, ‘t is mij niet gauw te dol
Maar als ik ‘ns een krant lees, als ik ‘ns een krant lees
Dan wil ik ook een krant en geen papieren drol
Waar de redaktie drijft op drank en zelfcensuur
Je krijgt de halve waarheid, maar wel twee keer zo duur
De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant
De Volkskrant is een kutkrant, ik houd hem voor gezien
De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant
De Volkskrant heeft geen mening, de Volkskrant heeft er tien
De Volkskrant is een pokkeblad, een geitenwollen-sokkenblad
Een jouno-ego-kokke-blad, het lijkt wel een riool
De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant
De Volkskrant is een kutkrant, geef mij maar TrouwJoop Visser en Jessica van Noord.             Foto Jan van den Berg

Joop Visser had kennelijk iets tegen de Volkskrant

DE NIEUWE HOOFDREDACTEUR 
Philippe Remarque heeft kort na zijn 

benoeming de redactie toegesproken over 
zijn ideeën.  Een van zijn statements: ‘Als 
Christian van Thillo zegt dat wij de onbe-
twiste marktleider moeten worden onder 
hoogopgeleiden in Nederland, dan klinkt 
dat met deze krant in de hand niet als een 
luchtkasteel, maar als iets dat we daad-
werkelijk kunnen bereiken.’ Eerder had 
Philippe zijn bewondering utgesproken 
over de krant op halfformaat, die sinds 
april verschijnt.

‘Met zoveel werk achter de rug kan de 
nieuwe hoofdredacteur zich eigenlijk met 
een kist sigaren terugtrekken in zijn hok 
en de benen op tafel leggen. Dat klinkt 
best aanlokkelijk. Maar de krant is nog 
niet af. Sterker nog, een goede krant is 
nooit af. Hij is als een grote brug die moet 
worden geschilderd. Als je klaar bent, kun 
je meteen opnieuw beginnen aan het an-
dere uiteinde.’ Philippe kondigde aan in 
september met afgeronde ideeën te ko-
men.

Goede ideeën
‘In al de gesprekken die ik met jullie 

voerde, viel mij meteen op: er leven heel 
veel goede ideeën om de krant nog ver-
der te ontwikkelen. Zo zei Michiel Kruijt 
tegen mij: dit was niet slecht, maar nu 
moeten we de volgende stap zetten. Laat 
dat nu precies overeenkomen met mijn 
opvatting. We hebben een prachtig podi-

um getimmerd. Nu moeten we echt gaan 
dansen.’

‘Ik ga me daar rechtstreeks mee be-
zig houden, en zal persoonlijk elke dag 
de ochtendvergadering leiden. Die moet 
bruisen. Iedereen moet ideeën aandragen, 
die we op het scherpst van de snede be-
spreken. We gaan elke dag vaststellen: 
wat vraagt de lezer zich af? Hoe kunnen 
we de lezer verrassen? Waar gaat de krant 
van morgen over?’

Zonder kapsones
‘We blijven nieuwsgierig, open, zon-

der kapsones en zonder misplaatste eer-
bied tegenover welke autoriteit, politieke 
stroming of koning dan ook. Ja, we zijn 
progressief en hebben oog voor onrecht. 
Maar we berichten altijd intelligent en 
zonder vooringenomenheid. Dat vind ik 
heel belangrijk.  

‘De krant moet voorbij links en rechts 
gaan, en een gids worden van een gene-
ratie open, vrijzinnige Nederlanders. In 
de enorme informatiestroom bieden wij 
hun houvast. We houden die lezers op de 
hoogte met eigen nieuws, met uitleg van 
complexe zaken, maar ook door ze nog 
toegankelijker en pakkender wegwijs te 
maken in de leuke dingen van het leven, 
zoals kunst en cultuur, sport, media en 
wat er allemaal te koop is.

‘Dat doe je niet alleen door zaken te sig-
naleren en te beschrijven, zoals wij nu al 
zo goed kunnen, maar ook door ons nog 

beter te concentreren op hóé we het bren-
gen: altijd onderhoudend in vorm, goed 
geschreven en met de juiste toon. Dan 
wordt de Volkskrant niet alleen een leids-
man in onzekere tijden, maar ook de ver-
tolker van een modern levensgevoel. 

‘Je moet je na het lezen van de krant 
slimmer voelen, en missschien ook wel 
een beetje vrolijker. Ik heb dat zelf vaak 
bij het lezen van de columns van Bert Wa-
gendorp. Toen ik hem laatst belde - het 
was bij mij acht uur ‘s avonds en in Alk-
maar midden in de nacht - zei hij tegen 
me: de Volkskrant moet een club zijn waar 
je graag bij hoort.’

Erfenis
Tot slot had Philippe waarderende woor-

den voor zijn voorganger Pieter Broertjes: 
‘Je laat een prachtige erfenis na voor je 
opvolger. Je bent er vanaf je aantreden in 
1995 in geslaagd de ramen open te zetten. 
Onder jouw leiding hebben we ons imago 
van zure, eenzijdige krant afgelegd, en de 
Volkskrant grondig gemoderniseerd.’

Hij refereerde aan de imposante hoe-
veelheid kennismakingsabonnees, die 
erop zouden wijzen dat de Volkskrant le-
zers  terugwint van nrc.next. 

‘Mijn broer, die me, toen ik bij de Volks-
krant ging werken, een bandje gaf met het 
liedje van Jaap Fischer, De Volkskrant is 
een kutkrant, kondigde vandaag aan dat 
hij van NRC overstapt op de Volkskrant. 
Dat is er alweer één.’     JqJ

‘Vrolijker na lezen van de krant’


