
de Volksknar           nummer  321

11

1

Clubblad van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant  e-mail: volksknar@gmail.com

321
19 april 2019

Een onheilspellende mail van 
Philippe Remarque aan de Volks
knar persoonlijk, om kwart over 

twee ‘s middags: ‘Ik kondig om drie uur 
iets belangrijks aan op de redactie. Als 
je wilt komen, van harte welkom!’ Wat 
zou daar belangrij ker kunnen zijn dan de 
aankondiging van zijn vertrek? En jawel, 
als de Volksknar een uur later amechtig 
de redactie betreedt, is hij net bezig aan 
de laatste zinnen van zijn aankondiging.

Philippe Remarque staat midden in de 
nieuwszaal, met vrijwel de complete re-
dactie om zich heen, inclusief een Haagse 
afvaardiging. Na zijn slotwoord ‘Lang 
leve de Volkskrant’ klinkt er een warm en 
langdurig applaus. 

Niet dat de aankondiging onverwacht 
kwam. In een interview in het vakblad 
Villamedia had hij eerder laten doorsche-

meren redelijk dicht bij het einde van zijn 
hoofdredacteurschap te staan. De ontwik-
kelingen in de top van het Persgroep-
concern gaven bij hem de doorslag.

Per 1 september wordt hij journalistiek 
directeur van de Persgroep. Daarnaast 
wordt hij directeur-uitgever van de Volks
krant, Trouw en Het Parool.

Achteraf merkt hij op de kortst zittende 
hoofdredacteur te zijn van de Volkskrant. 
De eerste, Jan Vesters, begon in 1920 bij 
de oprichting; hij werd in 1941 afgezet 
door de Duitsers. Joop Lücker trad aan na 
de oorlog, tot 1964 bijna twintig jaar. Jan 
van der Pluijm volgde hem op en bleef 
achttien jaar aan. In 1982 kwam Harry 
Lockefeer tot 1995, dertien jaar; daarna 
Pieter Broertjes en die werd na vijftien 
jaar burgemeester van Hilversum.

‘Ja, mijn tijd was kort naar verhou-

ding’, erkent Remarque, ‘misschien wel 
te kort, want er valt nog veel te doen aan 
de krant.’

Direct na zijn toespraak kwam An-
nieke Kranenberg als voorzitter van de 
redactie raad uitleggen hoe de sollicita-
tieprocedure voor de nieuwe hoofdre-
dacteur gaat verlopen: via een commissie 
van vier vrouwen en één man.

Wie gaat hem opvolgen, is nu de 
meest boeiende vraag. Over de redac-
tie fladderen wat namen, allemaal even 
vrijblijvend. Pieter Klok, adjunct, wordt 
genoemd, maar ook Sheila Sitalsing, 
columnist en voormalig chef Economie, 
Marije van Randewijk, voorheen chef 
Sport, Raoul du Pré, chef Den Haag. Vast 
staat dat de nieuwe hoofdredacteur van 
binnenuit moet komen. ‘Het is hier geen 
NRC’, merkt een redacteur op.

Hoofdredacteur Philippe Remarque, omgeven door zijn redactie, luistert toe hoe voorzitter van de redac-
tieraad Annieke Kranenberg de procedure uitlegt die zijn opvolging moet regelen.      Foto’s Jacques de Jong

Hogerop per 1 september
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Beste vrienden,

Toen ik in 2010 hoofdredacteur 
mocht worden van deze prachtkrant, 
feliciteerde mijn vrouw me. In haar 
familie uit men genegenheid doorgaans 
in stekeligheden. Dus ze zei: ‘Geweldig. 
Nu mag jij het licht uitdoen bij de Volks
krant’. Ze dacht dat de digitale revolutie 
ons om zeep zou helpen. Het is altijd 
fijn als je echtgenoot ongelijk blijkt te 
hebben. Maar hier smaakt mijn gelijk me 
bijzonder zoet. Omdat er iets belangrijks 
op het spel stond.

Kijk eens waar de Volkskrant negen 
jaar later staat: we zijn uitgegroeid tot de 
grootste kwaliteitskrant van Nederland. 
Onze oplage ligt twintigduizend hoger 
dan in 2010, en groeit op het moment 
flink. We zijn zeker niet perfect, maar 
we maken een krant die interessanter is 
geworden, levendiger, urgenter. Opener 
van geest. We zijn creatiever in onze 
presentatie. We hebben digitaal enorme 
pioniers stappen gezet. Volkskrantjour-
nalistiek kan tegenwoordig net zo goed 
de vorm hebben van een interactieve 
graphic op je telefoon als van een ge-
schreven reportage in de papieren krant.

En het allerbelangrijkste hebben we 
intussen zorgvuldig verder ontwik-
keld: de inhoud van onze journalistiek. 
Volgende week is de uitreiking van de 
Tegel, waarvoor Volkskrant-journalisten 
maar liefst zeven nominaties in de wacht 
hebben gesleept. Een record. Vorig jaar 

was onze dierbare concurrent zo goed een 
graphic te publiceren van Tegelnomina-
ties in de afgelopen jaren. Wat bleek? 
Van alle redacties in Nederland was de 
Volkskrant by far het vaakst genomineerd 
en bekroond.

Veel belangrijker dan die officiële lof 
is wat de lezer ervaart. Daar hebben we 
ons in de afgelopen negen jaar het meest 
op proberen te richten. Is het een fijne 
erva ring om de Volkskrant te lezen? Word 
je er slimmer van? Worden zaken die 
je interesseren van alle kanten belicht? 
Raak je geïnspireerd? Heb je ook kunnen 
lachen? Is het wat de Engelsen een good 
read noemen? Daar vechten we nog 
steeds elke dag voor. Die strijd is nooit 
gestreden. Maar hij wordt hier goed ge-
streden, met ambitie. Your easy reading is 
our damn hard writing.

En daarmee doen we iets belangrijks, 
mensen: we zorgen dat we groot blijven. 
We leven in een wereld waar macht 
steeds ongrijpbaarder wordt, informatie 
steeds verwarrender. Onafhankelijke 
redacties zijn daarin harder nodig dan 
ooit. Om te onderzoeken hoe het echt zit. 
Om lezers in staat te stellen te begrijpen 
wat er gebeurt. Om bij te dragen aan vrije 
meningsvorming. De samenleving heeft 
dat nodig als zuurstof. Wij dragen dit es-
sentiële goed een nieuw tijdperk in.

Wie laat het licht branden bij de Volks
krant? Jullie. Een krant is in feite niet 
meer dan de optelsom van de mensen 

die hem maken. Dus van jullie intel-
lectuele nieuwsgierigheid en van jullie 
scheppings kracht. 

Ik heb de afgelopen negen jaar ervaren 
als een warm bad. Ja, wij van de hoofdre-
dactie brachten ideeën mee, we benoem-
den mensen, we bleven steeds in gesprek 
over hoe de krant en site beter konden. 
Maar wat een vruchtbaar, origineel en 
zelf ontwikkelend organisme is de redac-
tie gebleken!

Mijn collega Hans Nijenhuis zei laatst 
dat bazen creatieve mensen de ruimte 
moeten geven en vooral niet te veel in de 
weg moeten lopen. Ik heb het heus niet 
altijd goed gedaan, misschien heb ik de 
lat in jullie ogen zo nu en dan wat erg 
hoog gelegd. Maar dit is wel precies wat 
ik heb geprobeerd te doen: ruimte bieden 
aan creativiteit. Dat werkt het beste, 
wanneer een redactie zoveel mensen met 
kwaliteit heeft.

De Volkskrant is een springlevende 
club, die een bloeitijd beleeft. Maar het 
is ook een instituut dat groter is dan de 
mensen die hem maken. Redacteuren 
komen, redacteuren gaan, de Volks
krant blijft  bestaan. Het is dus gezond als 
zo nu en dan nieuwe gezichten en ideeën 
naar voren treden om richting te geven 
aan dat instituut. Ik kondig daarom van-
daag mijn vertrek aan als hoofdredacteur.

Op 1 september is het zover, dan treedt 
mijn opvolger aan. Dat wordt de zevende 
hoofdredacteur in de geschiedenis 
van de Volkskrant, degene die het 



Hier volgt integraal de 
speech die Philippe Remar-
que donderdag 18 april 
voor de redactie hield, bij 
de aankondiging van zijn 
afscheid van de redactie.

Philippe Remarque tijdens zijn speech voor de redactie. 

‘Journalistieke stem in top van bedrijf’
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100-jarig bestaan als dagblad zal 
vieren in 2021. Ik weet zeker dat 

op en om de krant goede mensen rond-
lopen die de vlam verder kunnen dragen. 
Ik verheug me op de krachten die een 
nieuwe leiding hier zal losmaken. Ik zal 
nog versteld staan hoe de krant zich gaat 
ontwikkelen.

Het fijne is dat ik daaraan na 1 sep-
tember zal blijven bijdragen, maar nu in 
een geheel andere rol. Ik word directeur/
uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het 
Parool en daarnaast journalistiek di-
recteur van de hele Persgroep. De bazen 
van de Persgroep vinden het belangrijk 
dat een journalistieke stem in de top van 
het bedrijf klinkt en de redacties verte-
genwoordigt. Dat vind ik zeer juist ge-
dacht, geheel afgezien van mijn persoon.

Ik vind het ook interessant om te doen. 
Een grote taak rust op de schouders van 
onze generatie: de journalistiek het digi-
tale tijdperk inloodsen. Met behoud van 
inhoud en kwaliteit. Het is een transfor-
matie die niets onberoerd laat, met veel 
kansen én valkuilen. We hebben dat de 
laatste jaren aan den lijve ondervonden. 
Ik heb daarbij gemerkt dat succes niet 
alleen van de redactie afhangt, maar juist 
ook voor een flink deel van de uitgever. 
Neemt die de goede beslissingen? Klopt 
de organisatie?

Daar ga ik me om bekommeren. Ik wil 
digitalisering laten werken voor redac-
ties. Jullie in staat stellen de journalistiek 
verder te ontwikkelen. Ruis wegnemen 

en nieuwe wegen inslaan. Een goede 
uitgever helpt redacties daarbij, met 
respect voor hun journalistieke onaf-
hankelijkheid. Ik weet wat dat is, ik ken 
die precaire relatie op mijn duimpje, 
juist vanaf deze kant. Ik zal er wijs mee 
omspringen.

Wie gaat mij opvolgen als hoofd-
redacteur? Het mooie is dat we 
dat nog niet weten. En dat ík er 

niets over te zeggen heb. Ik zei toch dat 
het instituut groter is dan de mensen? De 
procedure voor mijn opvolging is tot in 
detail vastgelegd in het redactiestatuut. 
De vijfkoppige sollicitatiecommissie 
staat onder leiding van de voorzitter van 
Stichting de Volkskrant, Annet Aris. De 
redactie is vertegenwoordigd door drie 
mensen, de uitgever door onze ceo Erik 
Roddenhof.

Waarom gaat dat zo? Zo’n wisseling 
van hoofdredacteur is een sleutelmoment 
in het leven van de krant. Het is van het 
grootste belang dat redactie, uitgever en 
Stichting elkaar vinden en alle drie blij 
zijn met de nieuwe hoofdredacteur. We 
streven ernaar dat aan het begin van de 
zomer witte rook opstijgt. De nieuwe 
kan zich dan inwerken, omdat ik tot 1 
september op mijn post blijf. Er breekt 
dus geen vage interim-periode aan, we 
gaan gewoon door en hebben genoeg te 
organiseren. De laatste drie weken van 
augustus zal ik zelf rechtstreeks de krant 
leiden zoals ik elke zomer heb gedaan, 

wanneer Pieter Klok op vakantie is.
Zo kan ik nog even genieten van het 

leven in de journalistiek. Want ja mensen, 
ik heb tegen dit moment als een huis op-
gezien. Ik ben niet zo’n beetje weemoe-
dig. Want dit is niet alleen de leukste en 
eervolste baan van Nederland. Het is ook 
een dollemansrit geweest die we samen 
hebben beleefd. En dat is geweldig, om 
met jullie elke dag te discussiëren, te fan-
taseren en grappen te maken. Ik zal jullie 
vreselijk missen. Ik zal de journalistiek 
missen.

Ik had het bijzondere geluk om twee 
mensen aan mijn zijde te hebben die als 
een broer en zus voor me zijn geworden, 
Pieter Klok en Corine de Vries. Na negen 
jaar strijd zijn we nog steeds op elkaar 
gesteld, en die lange stabiliteit is nu wél 
eens een unicum in de recente Volks
krantgeschiedenis.

Er zijn heel veel mensen die ik hier zou 
moeten bedanken. Maar dat zou niet al-
leen saai zijn, maar ook onrechtvaardig. 
Want de Volkskrant is een succes door 
de bijdrage van jullie allemaal, klein of 
groot, zichtbaar of minder zichtbaar. En 
door de bijdrage van de vele mensen die 
voor de Volkskrant werken buiten deze 
redactie, tot en met de dappere kranten-
bezorger. Mijn dank aan allen is heel 
groot. Ik neem mijn hoed voor jullie af.

Het mooiste is: als ik straks weg ben, 
gaan jullie gewoon door, nieuwe succes-
sen boeken. En nooit, nooit gaan we het 
licht uitdoen. Lang leve de Volkskrant!



Remarque (midden) in gesprek met Fokke Obbema (links) en Jean-Pierre Geelen.

‘Witte rook aan begin van de zomer’


