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Beste wensen voor
dit nieuwe crisisjaar

Jan van Capel weer woedend na lezen van interview

‘Breekbare’ Bouwman in defensief

Deel uit de illustratie van Frank Schallmaier bij het interview Theo Bouwman.

RUIM een maand geleden volgde 
ik via internet de bijeenkomst die 
een delegatie uit de Nederlandse 

dagbladsector had met de commissie 
voor mediazaken in de Tweede Kamer. 
Tot mijn grote verbazing maakte Theo 
Bouwman deel uit van deze achtkoppige 
groep.
Er deed zich iets heel pikants voor. Aan 
de delegatieleden werd gevraagd zich-
zelf even kort te introduceren. Iedereen, 
van Volmer (De Telegraaf) tot Spaan 
(NDP), deed dat nogal uitgebreid, het 
opnoemen van functies uit het verleden 
en de huidige baan. Theo Bouwman 
kwam niet verder dan: ‘Ik ben voorzit-
ter van de stichting van de Raad voor 
de Journalistiek’. Basta. Niets over zijn 
bestaan als VNU-directeur, die dit oude 
Nederlandse bedrijf verkocht aan een 
Finse onderneming, en al helemaal niets 
over zijn voorzitterschap van de directie 
van PCM. 
Schaamt hij zich?
Ik moest hieraan denken toen ik zater-
dag 27 december in alle vroegte het 
vraaggesprek las dat Jan Tromp met 
Bouwman had gehad. Ik was extra vroeg 
uit bed, omdat ik een treinreis ging ma-
ken naar Delfzijl. Het prachtige boek 
voor onderweg (Het lot van de familie 
Meijer) kon niet voorkomen dat ik me 
urenlang heb zitten opwinden. 
Ik las thuis het stuk snel en vluchtig bij 
de thee en durfde er na terugkeer in Am-
sterdam niet meer naar te kijken om mijn 
nachtrustniet te bederven. Maar enkele 
zaken zijn blijven hangen: Theo Bouw-
man maakte een ‘breekbare’ indruk (in 
zijn tweede huis ergens in Gelderland), 
hij had een vele vellen tellend verweer-
schrift opgesteld als reactie op het ver-
nietigende rapport dat de onderzoekers 
van de Apax-affaire bij PCM hebben 

uitgebracht en hij was boos op de hui-
dige baas bij PCM Bert Groenewegen, 
omdat die zonder hem te raadplegen de 
aandelenwinst van een miljoen euro had 
teruggestort. 
Hij noemde dat oncollegiaal. 
Ben heel benieuwd wat hij ter verdedi-
ging heeft verzonnen. Als hij maar niet 
zegt, zoals hij in het vraaggesprek enkele 
keren meldde, dat het achteraf gemak-
kelijk praten is.

Waarom worden topdirecteuren zo goed 
betaald? Omdat ze beleid moeten maken 
en daarbij problemen moeten zien te 
voorkomen. Daar moeten de mensen in 
het bedrijf op kunnen vertrouwen.
In de Apax-affaire heeft de leiding van 
het bedrijf gefaald. En Bouwman was de 
hoogste baas. Hij kan wel proberen de 
schuld af te schuiven op de aandeelhou-
ders van PCM en op de commissarissen, 
maar dat slaat nergens op. Als hij het 
niet eens was met de keuze voor Apax en 
met de lijn die de stichtingen (aandeel-
houders) en de commissarissen wilden 

volgen, dan had hij op dat moment subiet 
moeten opstappen. Nu was en bleef hij 
de hoogste, verantwoordelijke baas.
Over praten achteraf gesproken. De hele 
ellende bij PCM is begonnen toen onder 
leiding van directeur Cees Smaling de 
Rotterdamse concurrent NDU zonodig 
moest worden overgenomen. 
Twee concurrerende kranten, het Alge-
meen Dagblad en NRC Handelsblad, 
werden voor heel veel geld binnenge-
haald. En de eigendom van PCM werd 
als het ware overgedragen aan de ING-
bank en een aantal verzekeringsbedrij-
ven, die het geld voor de overname had-
den uitgeleend.
Op dat moment kwam PCM in contact 
met het grootkapitaal. Tot dan toe hadden 
de stichtingen Het Parool, Trouw en de 
Volkskrant zonder winstoogmerk en ach-
ter de schermen toezicht gehouden op het 
bestuur. Nu kwamen de harde jongens 
binnen die niets met kranten hadden en 
die louter geld wilden zien.

Al snel nadat Cees Smaling bij PCM bin-
nenkwam werden zijn ambities duidelijk.
Hij wilde groeien, wilde af van de vol-
gens hem ‘lastige’ stichtingen, wilde van 
PCM in zijn woorden een ‘normaal’ be-
drijf maken, wilde met het bedrijf naar de 

Na het lezen van het interview van 
Jan Tromp met voormalig PCM-direc-
teur Theo Bouwman in de Volkskrant 
van zaterdag 27 december, schoot 
Jan van Capel opnieuw in de kolere. 
‘Hij maakt een breekbare indruk’, 
schreef Jan Tromp.
Jan van Capel is benieuwd naar de 
verdediging van Theo Bouwman te-
gen het vernietigende rapport over 
de Apax-affaire.

‘Als hij maar niet zegt 
dat het achteraf 
gemakkelijk praten is’
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Hans Beynon 
in prachtboek
over India
Medeknar Hans Beynon figureert be-
scheiden maar glorieus in het prachtboek 
Changing Images: Lasting Visions. India 
and the Netherlands. Het verscheen naar 
aanleiding van het Amsterdam India Fes-
tival in november, dat vier eeuwen betrek-
kingen tussen India en Nederland vierde 
en waarin de Volkskrant partner was.

Hans droeg zeven mooie, kleurrijke 
foto’s bij, die hij in zijn geliefde India 
maakte. De aardigste vond ik die van het 
simpele houten meubilair van een basis-
school in een magnifieke oude zuilenhal.

Als journalist schreef Hans voor het 
boek ook een artikel onder de kop India 
in Focus: Sixty Years of Reporting in the 
Dutch Press. In het begin van die zestig 
jaar stelde het niet veel voor wat de Ne-
derlandse pers over India te melden had, 
maar nu is het heel anders: A veritable 
seachange compared to the 1950s! en 
Hans legt uit hoe dat zo is gekomen. 

Opmerkelijk is dat de Indiase ambassa-
deur in Den Haag, mevrouw Neelam D. 
Sabharwal, voor het boek tekent als edi-
tor. Propaganda dus? Jazeker, en premier 
Balkenende zal de ware VOC-mentaliteit 
in het boek kunnen aantreffen, zij het dit 

keer vooral van de kant van het (al te?) 
zelfbewuste India. Maar de bijdragen van 
bekwame scribenten staan borg voor een 
boeiende bundel vaak diepgravende es-
says op economisch maar vooral cultu-
reel gebied. 

En niet alleen Hans Beynon leverde il-
lustraties, dat deed ook Rembrandt. Hij 
tekende een aantal sujetten na van Indi-
ase miniaturen, die hem onder ogen wa-
ren gekomen. Een ervan siert het titelblad 
van dit magnifieke en rijk geïllustreerde 
boekwerk, dat werd uitgegeven door 
Nieuw Amsterdam Uitgevers en voor 
de schappelijke prijs van € 24,95 in de 
boekhandel te verkrijgen is.

Gerard van den Boomen

Beetje laat wilde ik je nog zeggen 
hoe leuk ik het vond, vorige week 
onze bijeenkomst met Michel Maas 
- een goed begin van een nieuwe 
serie. Iedereen die ik erover sprak 
was erg tevreden & je krijgt er ook 
meer bezoekers mee. Vaker doen wat 
mij betreft.

Maria Hendriks

Ik wens de hoofdredactie, foto-
redactie, redactie en verder alle vaste 
en freelance medewerkers van de 
Volksknar gezellige dagen toe zo rond 
Kerst en Oud en Nieuw, verder een 
gezond en vredig 2009. Weer een 
mooi nummer vandaag ontvangen. 
Ik ga ervan uit dat de kredietcrisis 
geen invloed zal hebben op deze 
succesvolle publicatie!!!!

Erwin P. Horwitz

Vervolg van pagina 1
Jan van Capel over Theo Bouwman

beurs. De fusie met de NDU was te hoog 
gegrepen, ondanks de prachtige financi-
ele resultaten begin jaren negentig. Bij de 
Volkskrant bijvoorbeeld kon het niet op. 
De gemiddelde oplage steeg tot boven de 
350 duizend en de zaterdagkranten waren 
vrijwel altijd ‘volle bak’: 128 pagina’s. 
Keer op keer moesten zelfs advertenties 
worden geweigerd of uitgesteld. 
Er werd goudgeld verdiend. De rente 
die op de hoge schulden moest worden 
betaald, was in die tijd betrekkelijk laag. 
Desondanks is de fusie als een grote mis-
lukking te beschouwen.
Ik wil zelf zo onbescheiden zijn hier te 
melden dat ik - nog voordat er sprake 
was van een fusie met de NDU - in een 
stuk op de Forum-pagina heb gewaar-
schuwd voor deze ontwikkeling. Ik werd 
door de leiding versleten als een naïeve-
ling. Ach.
Het Apax-debacle vloeit helemaal voort 
uit de NDU-aankoop. Er moest nieuw 
kapitaal komen om de ING en de andere 
nieuwe aandeelhouders uit te kopen. In 
die zin heeft Bouwman gelijk dat hij bij 
binnenkomst werd opgezadeld met dit 
probleem. Maar dat is nog geen vrijbrief 

om er een nog grotere puinhoop van te 
maken.
Over de bonus-affaire is al veel gezegd 
en geschreven. Maar de enige goede 
beslissingen zijn genomen door de drie 
hoofdredacteuren van NRC, Trouw en de 
Volkskrant door zich op voorhand niet in 
te laten met de door Apax gewenste aan-
delenregeling.
Het doet mij nog altijd pijn dat allerlei 
directeurtjes en staffiguren bij PCM hun 
zakken hebben gevuld, toen Apax zich 
schaterlachend terugtrok. Maar Bert 
Groenewegen gaf het goede voorbeeld. 
Met als argument dat hij geen geld wilde 
krijgen waarvoor hij geen verklaring kon 

geven, stortte hij de miljoen euro die 
hij ontving, terug. En ook de redactiele-
den die vrijwillig afzagen van hun bonus, 
verdienen nog altijd alle lof. Helaas deed 
niet iedereen mee. 
Hier weet Theo Bouwman zich niet uit 
te redden. Ik las in het vraaggesprek iets 
wazigs dat de leiding van de Stichting 
Democratie en Media daar iets mee te 
maken zou hebben. Gaat die over het 
geweten van Theo Bouwman? Kom nou. 
Nee, Theo Bouwman verdween met 
een grote zak geld. Ik denk dat hij in 
de karige vier jaar bij PCM meer heeft 
verdiend dan anderen die bij nacht en 
ontij veertig jaar voor de krant in touw 
zijn geweest. 
In wezen begrijp ik nu ook wel een 
beetje waarom de heer Theo Bouwman 
een breekbare indruk maakt en waarom 
hij het liefst nooit meer een woord over 
PCM of dagbladen in het algemeen zou 
willen horen. Vreemd en onbegrijpelijk 
eigenlijk dat hij toch nog rondloopt in het 
eerder genoemde erebaantje bij de Raad 
voor de Journalistiek.
Maar ja, dan komt hij nog eens ergens.

Jan van Capel

Lezersmail
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EN broze man staat in de deurope-
ning, als Wim Ruigrok en ik na 
lang zoeken eindelijk zijn huis aan 

de Kolonieweg in het onmetelijke Soest 
hebben gevonden. Johan Herman Isings. 
Hij op leeftijd, wij broekies. Hoe pakken 
we dat aan? Hij doet wat schutterig. Ik 
zeg wat over hoe gaat het met u, en hij 
zegt nou tamelijk goed, de fotograaf mag 
ook meekomen, en dan staan wij binnen. 
Isings: de onvergetelijke schepper van 44 
historische schoolwandplaten, van ‘Op 
den Dam’ (1911) tot en met ‘Columbus 
neemt Guanahani in bezit’ (1970). Be-
kend nu dankzij vader en zoons Blok-
ker, maar een leven lang een canon van 
zichzelf. Met een tragisch én succesvol 
levensverhaal. 
Johan Herman Isings was 25, toen zijn 
tien jaar oudere collega Jetses hem in 
contact bracht met uitgeverij Wolters in 
Groningen. Jetses verzorgde daar de illu-
straties bij Ot en Sien. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog stierven zijn vrouw en drie 
kinderen aan tbc. Maar hij knokte terug, 
met dank aan Jetses en zijn vrienden 
bij Wolters. Als bakkerszoon uit de Vij-
zelstraat in Amsterdam was hij wel wat 
gewend. Hij ging schoolplaten maken, en 
met succes.

We schrijven najaar 1974. De Volkskrant 
wil uitpakken met de kerst. Er is een 
hausse gaande op het gebied van oude on-
derwijsillustraties: Rie Cramer, Cornelis 
Jetses, Johan Isings. Ik denk dat het een 
leuk idee is voor de kerstkrant nog een 
interview te maken met mijn grote idool 
Isings. Hoe dat aan te pakken? 
Een brief. ‘Ik zou het zeer op prijs stel-
len als u mij een gesprek zoudt willen 
toestaan, waarin enkele achtergronden 
van uw tekenkunst verduidelijkt kunnen 
worden.’ 
Prompt het antwoord van Isings: ‘Instem-
ming met Uw plan voor een gesprek heb 
ik wel; want nu ontstaat er een mogelijk-
heid om zuiver te stellen wat in veel van 
de artikelen over mijn werk zwak en on-
juist is uitgekomen.’

Waarom Isings? Omdat die tekenaar en 
illustrator voor mij een voorbeeld was van 
wat onderwijs behoort te zijn. Aandacht 
voor de leerling (beeld), liefde voor het 
detail en vooral greep op de materie door 
de onderwijzer.
Isings: ‘Ja, ik dacht aan de onderwijzers 
en - vooral - aan de leerlingen. Pakte ik 
ze? Waren ze bij zo’n ‘plaat’ even uit de 
banken? Ontmoetten ze mannen en vrou-
wen en óók wel ‘s jongens en meisjes van 
eeuwen her?’
Het gesprek in Soest verloopt vlotjes. 

Isings doet bij een spiegel voor hoe hij 
sneuvelende Romeinse soldaten heeft 
nagebootst. Hij vertelt hoe hij alle soor-
ten winkeltjes afstruinde om precies te 
weten hoe alles in elkaar zat. Hij zag 
een helm liggen bij een antiquair in de 
Kalverstraat en begon meteen te teke-
nen. ‘Dat kan ik niet toestaan’, riep de 
antiquair hem nog na. Het aquarelleren 
ging hem steeds beter af. ‘Ik heb altijd 
liefde gehad voor het detail. Het detail is 
vaak zo mooi.’ 
Hij leidt ons naar zijn tuin, waar hij uren 
heeft doorgebracht om tot zichzelf te 
komen én om de luchten te zien (‘Ik heb 
gebeden om een lucht’). Hij praat over 
zijn werk, over Jetses (‘Dat is het begin 
geworden van een vriendschap tot aan 
de dood’), over de firma Wolters (‘Daar 
kenden ze mijn werk wel, maar ze wa-
ren nogal exclusief. Je mocht alleen 
voor hen werken’), over het leven als 
90-jarige (‘Al die praatjes over vitaliteit 
en zo, dat is allemaal maar oppervlak-
kige onzin’). Het werken gaat niet meer. 
‘Lichamelijk niet. Mijn ogen zijn hard 
achteruit gegaan.’
 Als we weggaan, slaat hij met schrik de 
handen voor zijn ogen. ‘Nou ben ik he-
lemaal de koffie vergeten!’ Die had zijn 
dochter voor hem klaargezet. ‘Wat zal 
zij daar niet van zeggen?’

Later kreeg ik nog een brief van hem, 
nadat ik hem nog wat extra exemplaren 
had gestuurd op zijn verzoek. ‘Ik kreeg 
zóveel reacties op Uw artikel - tot zelfs 
uit de Onderwijsraad - dat ik mij be-
schaamd gevoelde. Wat heb ik toch aan 
de Heer van Gessel verteld!’ 
Hij legde het uit in diezelfde brief. ‘Ik 
dank U voor de moeite, die U voor mij 
hebt gegeven.’
 Johan Herman Isings overleed op 93-ja-
rige leeftijd in 1977. Een man om nooit 
te vergeten.

Han van Gessel

We kennen  uit onze Volkskrant-tijd 
allemaal wel een verhaal dat in onze 
herinnering is blijven hangen als ons 
mooiste, gekste, leukste, opmerke-
lijkste of meest spraakmakende stuk. 
Oud-Volkskrantredacteuren vertellen 
het verhaal achter dit uitverkoren ver-
haal. Wat maakte het zo bijzonder?
In deze aflevering: Han van Gessel over 
zijn interview met de 90-jarige illustra-
tor Johan Herman Isings. Verschenen  
in Het Vervolg op 24 december 1974.


