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EXTRA

Directeur Bert Groenewegen op nieuwjaarsreceptie

‘Positief, maar grote uitdagingen
staan ons dit jaar te wachten’

door Jan van Capel

DE nieuwjaarsbijeenkomsten van 
PCM (en voorheen van Perscom-
binatie) liepen in het verleden 

doorgaans uit op een glorieuze verlenging 
op de Weesperzijde. Bij Hesp werden op 
de eerste maandag in het nieuwe jaar op 
voorhand de tafels en stoelen aan de kant 
gezet en toen er nog een biljart stond, ging 
daar een houten bescherming overheen. 
Kon je ook op zitten.

Directeuren als Van Ginkel en Smaling 
en diverse hoofdredacteuren en afde-
lingschefs volgden hun personeel naar 
het stamcafé niet ver van de Wibaut-
straat. Alles liep en stond er door elkaar: 
drukkers, zetters, advertentieverkopers, 
boekhouders, oplagemensen, portiers en 
collega’s van de diverse redacties. Dat 
duurde tot sluitingstijd en soms voor 
bepaalde groepen daarna nog elders in de 
stad.

De nieuwjaarsborrel verbroedert. En 
dat is nog het geval. Alleen is er geen 

Directeur Bert Groenewegen spreekt zijn personeel toe, staande op een verhoging van kratjes.
Foto Jacques de Jong

De nieuwjaarsreceptie leverde onver-
wacht nog een beetje heisa op.  Dins-
dagochtend meldde Vincent Dekker 
(met opschrijfboekje namens Trouw 
aanwezig in de Binnenstraat) dat de 
drukkerijen van PCM mogelijk wor-
den verkocht. PCM zou niet langer 
over eigen drukkerijen behoeven te 
beschikken.
Oei, dacht ik. Heeft Bert Groenewegen 

dit in zijn toespraak gezegd? Dan heb 
ik dat mooi gemist en ook verslaggever 
Wilco Dekker van de Volkskrant schreef 
daar niets over.
In de ruwe tekst van de nieuwjaarsrede 

van Groenewegen (na enig aandringen 
exclusief in het bezit gekomen van de 
Volksknar!) staat niets over afstoten van 
drukkerijen. Of een typisch managers-
zinnetje als: ‘deze diensten zullen steeds 
meer in een open markt gaan opereren 
waarbij tegen een marktconforme prijs/
kwaliteit-verhouding zal worden ge-

werkt’ zou hierop kunnen wijzen. Met 
deze diensten werden ICT-infrastructuur, 
druk en distributie bedoeld.
Trouw was dus de enige krant die meer 

leek te weten, maar woensdagochtend 
werd, verscholen in een paginagrote fol-
low-up, de mededeling ingetrokken dat 
PCM van plan is drukkerijen af te stoten.
Dat samen met het AD ook de voorma-
lige NDU-drukkerij in Rotterdam en een 

drukkerij in Leidschendam aan de Belgi-
sche Persgroep zou worden overgedaan 
lag al in de lijn der verwachtingen. Maar 
dat de immense fabriek aan de rand van 
Amsterdam waar vooral de Volkskrant, 
Trouw en Het Parool worden vervaar-
digd ook in de verkoop zou gaan, dat 

zou een drastische, nieuwe ontwikkeling 
zijn. En het zou raar zijn als zoiets even 
aan de rand van een nieuwjaarsreceptie 
zou worden geopenbaard. Zeker als de 
mensen die er werken van niets weten.
Na de redactieleden van Trouw waren de 

drukkers die het ’nieuws’ maandagnacht 
het eerste zagen. En wat er toen  ge-
beurde viel weer te lezen in De Telegraaf 
van woensdagochtend. Daar schreef oud 
Vk-collega Harry van Gelder, intus-
sen berucht vanwege zijn vele primeur-
tjes over PCM, dat de drukkers spontaan 
in staking gingen, nadat ze Trouw van  de 
persen hadden geplukt. 
In het Telegraaf-stukje werd overi-

gens de zaak wel direct rechtgezet. Groe-
newegen denkt niet aan de verkoop van 
de Amsterdamse drukkerij. Hij zou wel 
voelen voor samenwerking. 
Volgend jaar om meerdere redenen toch 

maar weer naar de nieuwjaarsreceptie.
J. van C. 

‘Verkoop’ drukkerij PCM wekt commotie

Drukkers spontaan 
in staking na nieuws 
in dagblad Trouw
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verlenging meer. Het INIT-gebouw lijkt 
daarvoor te ver van de bewoonde wereld. 
En het publiek is er wellicht ook niet 
meer naar. Minder losbandig ook, mag 
worden gevreesd. Bert Groenewegen, de 
huidige baas bij PCM, lijkt me trouwens 
wel een figuur die als het zo te pas komt 
zich onvervaard in spontaan feestgedruis 
zou storten. 

Maandag 5 januari was de Binnenstraat 
op de eerste verdieping van INIT redelijk 
tot goed gevuld. Je zag weer drukkers, 
advertentiemensen, IT-functionarissen, 
redactieleden van de Volkskrant en Trouw 
en een aantal pensionado’s. En voor 
het uitspreken van zijn jaarrede als het 
hoogtepunt van de bijeenkomst, beklom 
directeur Groenewegen zoals gebruike-
lijk een stapel kratjes.

Wij maar denken dat het allemaal kom-
mer en kwel is in de krantenwereld. Een 
delegatie (met onder anderen de ons wel-
bekende Theo Bouwman) was eind vorig 
jaar zelfs naar Den Haag getogen om steun 
voor noodlijdende dagbladen te bepleiten. 
PCM lijkt die steun vooralsnog niet nodig 
te hebben. Groenewegen maakte in ieder 
geval allesbehalve een kommervolle in-
druk. 

Inderdaad: de advertentie-omzetten zijn 
vorig jaar gedaald, de oplages ook en de 
winst zal onder de 45 miljoen euro van 
2007 blijven (in maart worden de pre-
ciese cijfers bekend), maar er zijn ook 
lichtpuntjes.

Op de diverse websites van de krant-
en werden 40 procent meer bezoekers 
geteld. Volkskrant Banen verkocht voor 
2,4 miljoen euro aan online personeelsad-
vertenties (in 2007 nog nul) en de totale 

Gouden Coño slechts voorspel 
voor een duidelijker aanpak
De mediarubriek die eind december op de achterpagina van de Volkskrant een 
Gouden Coño toekende aan de halve omroepwereld, gaat dit jaar De Gouden Kut 
heten. Dat is om meer duidelijkheid te verschaffen aan al diegenen, vooral  min-
35-jarigen, die niet weten dat coño Spaans is voor kut. Velen dachten dat het om 
een gouden munt ging (coin in het Frans) of misschien een gouden plak. Maar nee, 
gewoon kut.

In die zin was het een toepasselijke rubriek, waarin alle gegadigden hilarisch 
werden afgewerkt, door een jury die enige overeenkomst vertoonde met de jury uit 
Het Nieuwe Schavot op de sportpagina.

Het schokkende nieuws van de naamsverandering vernamen we bij geruchte 
op de Nieuwjaarsreceptie van de PCM-directie. De ergernis bij sommige (hoofd)-
redactieleden met een meer geciviliseerde achtergrond kan er weinig meer aan 
verhelpen.

Het wordt trouwens nog mooier, was bij ingewijden te beluisteren. Sport 
overweegt het idee van Media over te nemen. De rubriek Het Nieuwe Schavot krijgt 
dan naar analogie van De Gouden Kut, de naam De Houten Lul. Aanvankelijk was 
het idee de rubriek te tooien met de meer sprekende titel De Dikke Lul. Maar Marije 
Randewijk is daar als chef Sport voor gaan liggen. Dit ging haar te ver. 

Vervolgens is nog overwogen De Houten Peñis. Maar de jury van Het Nieuwe 
Schavot koos uiteindelijk voor de titel De Houten Lul. Daarmee kunnen de 
samenstellers wat steviger in het rond meppen. 

De Gouden Coño was slechts het voorspel.              JqJ

Mijn grote complimenten voor Jan van 
Capels stuk in Volksknar nr 105 over PCM 
en Theo Bouwman: glashelder en to the 
point.
By the way, is het nog iemand opgevallen 
dat één krant in Nederland geen melding 
heeft gemaakt van de anderhalf miljoen 
euro die de tegenwoordige hooggeleerde 
NRC Handelsblad-columnist Ben Knapen 
bij zijn vertrek als falend PCM-directeur in 
zijn zak heeft gestoken? Juist ja, het zich 
noemende kwaliteits-avondblad.
Dat moet je Pieter Broertjes meegeven: 
de Volkskrant gaat tegenwoordig volwas-
sener om met onwelkome feiten die de 
eigen krant betreffen.

Bert Vuijsje

Vervolg van pagina 1 omzet aan advertenties op de PCM-sites 
beliep 6,2 miljoen euro. Dat is weliswaar 
niet meer dan 6 procent van de totale 
advertentieomzet. Maar in 2007 waren 
deze cijfers nog fors lager: 2,9 miljoen 
(2,5 procent). 

De verschillende werkmaatschappijen, 
zeg maar de drie landelijke dagbladen 
de Volkskrant, NRC, Trouw en de boeken-
uitgeverijen, hebben allemaal bijgedra-
gen aan de winst. En ze staan er volgens 
Groenewegen stuk voor stuk prima voor.  
‘We kijken positief naar 2009, maar re-
aliseren ons dat er grote uitdagingen voor 
de titels en de werkmaatschappijen van 
PCM bestaan.’ 

Een deel is uiteraard te beschouwen als 
peptalk, maar niettemin is dit een ver-
trouwenwekkende tekst. 

Dagbladen zelfstandiger
Interessant is dat PCM-uitgevers 

steeds verder naar de achtergrond 
verschuift. De drie dagbladen gaan steeds 
zelfstandiger opereren. Met de grotere 
eigen verantwoordelijkheid en besliss-
ingskracht kan veel sneller worden in-
gesprongen op nieuwe ontwikkelingen 
dan tot nu toe het geval is. PCM wordt 
een meer dienstverlenende holding ten 
bate van de werkmaatschappijen.    

Het is duidelijk dat er bij de directie 
een grote last van de schouders is geval-
len nu PCM in organisatorisch opzicht 
in rustiger vaarwater terecht is gekomen. 
De wonden van het Apax-debâcle zijn 
weliswaar nog altijd niet geheeld. Zo 
moet de uit dit avontuur ontstane forse 
schuldenlast (vorig jaar al gedaald van 
300 miljoen naar 120 miljoen euro) verder 
worden teruggebracht. Zodra de verkoop 
van het AD aan de Belgische Persgroep 

rond is, zal een deel van de schuldendel-
ging al kunnen worden gerealiseerd. Maar 
nu het voor de voormalige bestuurders 
vernietigende onderzoeksrapport inzake 
Apax is verschenen, hoopt Groenewegen 
dat iedereen bereid is een dikke streep 
onder het verleden te zetten.

In dit verband is het van groot belang 
dat een alomvattend structuurplan in de 
maak is, waarin met de aandeelhouders, 
commissarissen, bestuur en directie af-
spraken worden vastgelegd over ieders 
rol en verantwoordelijkheid. Dit met als 
doel blijvend rust in de tent te scheppen.

Nu alle aandelen terug zijn in han-
den van de drie stichtingen SDM (voor-
heen Stichting het Parool), de Volkskrant 
en Trouw zou alles weer als vanouds kun-
nen worden. Er zijn geen partijen meer 
die er op uit zijn zoveel mogelijk winst 
te maken of zoveel mogelijk geld uit het 
bedrijf te halen. De drie stichtingen zijn 
er om het voortbestaan van de betrokken 
kranten te waarborgen. Niets meer en 
niets minder. Dat moet toch een rustge-
vende gedachte zijn voor de directie en 
voor de mensen die bij de PCM-bedrijven 
werken.

Jan van Capel

Suzanne Weusten, tot 1 maart adjunct, gaat 
daarnavoor zichzelf beginnen. Corine de Vries, 
tot dan toe chef Buitenland, volgt haar op.


