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Beste collega’s, geachte dames en heren 

Om de 40 inzenders van de Liraprijs voor freelance buitenlandcorrespondenten te 

prijzen, begin ik met onszelf, de jury. Wij hadden het zwaar, maar niet omdat wij het 

onderling oneens waren.  

Integendeel, en dat was zo bijzonder, wij kwamen alle drie met vrijwel dezelfde lijst 

van tien, twaalf namen die in aanmerking kwamen voor de shortlist. Mooi, een goede 

oogst, stelden wij vast. Maar toen kwam het.  

Het peil van de inzendingen was hoog; maar ook de diversiteit, originaliteit, 

creativiteit logen er niet om.  

Wat weegt zwaarder: een spannend verhaal, een scherpe analyse, een aangrijpende 

observatie? Wikken en wegen, het juiste onderwerp op de juiste plek. Gevaar 

tegenover idyllische rust. ‘Het was in de eindspurt moeilijker dan ik dacht. Lastig 

hoor… en al die gevoelens. Mochten jullie het met mijn lijstje niet eens zijn, dan gaan 

we weer appels en peren vergelijken. We komen er uit, je zult het zien’, mailden we 

elkaar hoopvol. Onze zeef werd steeds fijnmaziger. 

Zo ontstond de shortlist, we waren blij met het resultaat. En toch hadden we te doen 

met de afvallers. Daar zaten correspondenten bij die heel goede verhalen hebben 

gemaakt en boeiende reportages. Die over de goudkoorts op Lombok van Zuidoost-

Azië-correspondent Melle Garschagen bleef bij ons hangen, net als de reportage van 

Latijns-Amerika correspondent Marjolein van de Water over de steenkoolwinning in 

Colombia. En over liefdevol schrijven over een standplaats gesproken: van de column 

van Tijn Sadee over Brussel, die vieze gore stinkstad zoals hij schrijft, hebben we 

genoten. Het is ondoenlijk om volledig te zijn, maar ik noem nog de ongemeen 

spannende reportage van VS-correspondente Freke Vuyst over de praktijken van de 

FBI en roem de mooie pen van een andere Amerika-correspondent, Mars van 

Grunsven. Hij schreef onder meer een verhaal over het komische activistenduo The 

Yes Men waar we vol lof over hebben gesproken. 

Met de short list waarop vijf andere namen stonden, bekenden wij kleur, we werden 

transparant.  



De finale was geen gelopen race. Beslist niet. Nu eens lag de een voor, dan de ander. 

En wij maar debatteren en citeren. 

Om een voorbeeld te noemen: Wie schrijft er boeiender, origineler en beter ingevoerd 

over Europa dan Caroline de Gruyter? Haar artikelen en columns zijn helder, licht en 

kunnen zich meten met de allerbeste op haar gebied. Hoogstaand, gezaghebbend, de 

vroegere winnares van Het Gouden Pennetje heeft alle beloftes waar gemaakt.  

En wat te denken van het aangrijpende verhaal van Marijn Kruk over de jonge, van al 

zijn geld beroofde, gewonde Afrikaan die in Libië wacht op zijn kans op een overtocht 

naar Europa in een gammele boot, volledig bewust van de gevaren. “Libië is als de 

hel”, zegt hij. “Zelfs al zou de kans vijftig procent zijn dat ik verdrink, dan nog wil ik 

de oversteek wagen.” Zijn broer was al op de angstige lange tocht naar de kust 

vermoord. Het is een verhaal dat eigenlijk alles vertelt.  

En dan de in alle opzichten fascinerende serie artikelen die Fred de Vries schreef over 

Oscar Pistorius, de Zuid-Afrikaanse atleet zonder benen die zijn geliefde doodde. 

Iedereen kent de feiten, maar De Vries is erin geslaagd duidelijk te maken hoe dit 

bloedige drama, als een metafoor van het nieuwe Zuid-Afrika, het land kwetste en 

verwondde.  

Guus Valk weet in al zijn altijd mooi geschreven verhalen over Amerika een treffend, 

origineel beeld van de gebeurtenissen te geven. Hij analyseert zonder dat je het door 

hebt. Zijn verhaal over verkiezingen in Amerika die gewonnen worden aan de 

tekentafel, is een eyeopener, het interview met Ladonna Hollins over de mislukte 

executie van haar stiefzoon hét bewijs van het feit dat Valk de juiste hoofdpersoon 

voor zijn verhalen weet te vinden. 

Remco Andersen, de winnaar had zware concurrentie.  

Dat moet hij weten, maar uiteindelijk hebben wij unaniem en vol overtuiging – wij 

gingen niet over een nacht ijs – voor hem gekozen. Wij bewonderen zijn snelle, 

indringende, vaak aangrijpende reeks schetsen van personen, situaties, 

bombardementen, verwoestingen die de lezer laten zien waar hij als correspondent 

getuige van was, altijd op de juiste plek, op het juiste moment.  

Remco schrijft het vervolgverhaal, nu eens met een nieuwe invalshoek, dan weer 

dieper gravend of met de verhelderende helikopterview. Hij werkt in de traditie van 

de klassieke oorlogscorrespondenten. Altijd op stap, alert, in moeilijke, gevaarlijke 

omstandigheden, maar – en dat siert hem – enthousiast, bedachtzaam, 

onvermoeibaar op zoek naar de feiten en achtergronden. 

Wij feliciteren Remco en prijzen de anderen die het ons zo moeilijk hebben gemaakt. 

Niet iedereen deed met overtuiging mee. “Ik heb lang geaarzeld of ik mijn artikelen 

wel zou inzenden, met al die bezuinigingen op de buitenlandredacties. Vroeger ging 

de kaasschaaf er over heen, nu hanteert men de botte bijl en is er geen reden meer 

voor een feestelijke uitreiking aan de beste freelancecorrespondent van het jaar,” 



schreef een correspondent. Anderen tonen zich optimistischer en signaleren juist dat 

de media waar ze voor werken geïnteresseerd zijn in mooie, serieuze en belangrijke 

verhalen en dat ze er ook geld voor over hebben.  

De conclusie van de jury: de buitenlandse correspondenten zijn een kostbaar sieraad 

van de Nederlandse journalistiek. Daar zijn wij, oud-correspondenten, trots op. En 

dat wil de Lira Correspondentenprijs prijs tonen. Veel dank en veel succes. 

Amsterdam, 4 juni 2015 

Margriet Brandsma (voorzitter) 
Katrien Gottlieb 
Peter Brusse 

 


