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De mailbox 
puilt uit.
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Help! Een nieuwe aandeelhouder?!
Onrust in de tent van PCM. Een week 
na de nieuwjaarsreceptie in Amster-
dam stond er in de NRC een berichtje 
dat PCM een nieuwe aandeelhouder 
zocht. Bekendgemaakt door Bert 
Groenewegen in Rotterdam. Wat is 
hier aan de hand? Het moet niet gek-
ker worden!

IN zijn nieuwjaarsrede op 5 januari bij 
de Amsterdamse tak van PCM zei di-
recteur Bert Groenewegen van harte 

te hopen dat de rust bij het bedrijf spoedig 
zou terugkeren. Nauwelijks een week la-
ter zorgde hij, onbedoeld waarschijnlijk, 
voor grote onrust door bij de Rotterdamse 
vestiging in een nieuwjaarstoespraak te 
vertellen dat PCM op zoek is naar een 
nieuwe aandeelhouder.

Die nieuwe partner is nodig om de schul-
denlast (120 miljoen euro of daaromtrent) 
te verkleinen. Die last drukt na de afwik-
keling van de Apax-affaire nog altijd te 
zwaar op het bedrijf. 

Zoiets zeggen staat garant voor het 
opwekken van vele geruchten en 
speculaties. Die bleven dus ook niet lang 
uit. 

Het gekke is dat bij vrijwel alle nieuw-
tjes en primeurs rond PCM de laatste jaren 
niet de eigen kranten voorop lopen, maar 
de concurrerende kranten: Het Financi-
eele Dagblad en De Telegraaf. 

De Volkskrant deed wat dit betreft wel 
stevig mee toen Harry van Gelder nog 
bij de krant werkte. Sinds hij elke dag 
naar de Basisweg fietst, moet je het eer-
ste nieuws over PCM onder meer in De 
Telegraaf  lezen. Zijn trouwe en onbetaal-
bare bronnen zijn meeverhuisd naar zijn 
nieuwe baas.

Belgische Persgroep
De dag na de ontboezemingen van 

Groenewegen schreef NRC Handelsblad 
uiteraard kort over de roep om een nieu-
we aandeelhouder, maar Het Financieele 
Dagblad wist de ochtend daarna al veel 
meer te melden over wat er achter de 
schermen zou spelen. De Belgische Pers-
groep van Christiaan van Thillo zou inte-
resse hebben in een fors pakket aandelen 
in PCM. Bovendien - en dat is zeker zo 
pikant - zou de HAL NRC Handelsblad 
uit de PCM-boedel willen lichten. 

De HAL (Holland Amerika Lijn, vroeger 
de grote scheepvaartmaatschappij) is te-

genwoordig een beleggingsmaatschappij 
met grote belangen in de meest uiteenlo-
pende sectoren: baggermaatschappij, bril-
len (onder meer Pearle), drankenhandel, 
kantoorinrichting (Ahrend), houthandels, 
tankopslag, noem maar op. De beleg-
gingsmaatschappij heeft sinds enkele ja-
ren ook een belang van 46,6 procent in 
Het Financieele Dagblad. De aankoop 
van een winstgevend NRC Handelsblad 
zou daar dus perfect bijpassen.

AD kan blijven
Met de opbrengst die de verkoop van 

NRC oplevert, kunnen de banken (die 
nog veel geld van PCM te goed hebben) 
tevreden worden gesteld. En in zo’n geval 
is het voor de Belgische partner veel aan-
trekkelijker geld in PCM-aandelen te ste-
ken. Wellicht wordt zelfs overwogen het 
AD in zo’n geval gewoon binnen PCM te 
laten voortbestaan. Nadat Wegener, dat 
ruim 30 procent van het AD bezit, uiter-
aard is uitgekocht.

Laten we ook eens speculeren. De Pers-
groep neemt een fors belang in PCM. De 
HAL koopt NRC Handelsblad. 

De opbrengst gaat naar de Rabobank en 
consorten. Het landelijke AD wordt ge-
offerd en de activiteiten van het dagblad 
worden geconcentreerd in de grote ste-
den. Via Het Parool heeft de Persgroep 

groot-Amsterdam al in handen.
Met de andere stedenkranten kunnen 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht worden 
bediend - met een gezamenlijke rompre-
dactie en stevig bezette plaatselijke bure-
len in genoemde steden. 

Het platteland wordt overgelaten aan de 
kranten van Wegener en de overblijvende 
landelijke dagbladen. En neem maar aan 
dat Van Thillo in dat geval behoorlijke 
bezuinigingen bij het AD zal eisen, ook 
en vooral op het gebied van personeel.

Toen Het Parool nog bij PCM 
hoorde, vertikte de hoofdreactie het 
in alle toonaarden te bezuinigen. Nadat 
de Persgroep zich had ontfermd over de 
vrij onverveerde krant, gingen directie 
en hoofdredactie al snel wél akkoord met 
een pijnlijke inkrimping van het perso-
neel. Vreemde ogen dwingen.

Te veel mensen
Mocht alles gaan zoals het mogelijk/

wellicht zal gaan, dan kunnen de betrok-
ken hoofdredacties van de PCM-kranten 
de borst nat maken. Van Thillo is zonder 
enige twijfel van mening dat er - zeker 
gezien de dalende oplagen - veel te veel 
mensen op de redacties rondlopen.

En dan een misschien rustgevend voor-
deel van een dergelijke ontwikkeling. Sa-
men met de Persgroep gaat PCM een 

Directeur Bert Groenewegen (rechts) in gesprek met verslaggevers Jan van Capel en 
Wilco Dekker.           Foto Jacques de Jong

door Jan van Capel



2

H

Vervolg van pagina 1 Nieuwe aandeelhouder?
Belgisch-Nederlands bedrijf vormen met 
vrijwel alle serieuze, zeg maar kwaliteits-
kranten in het Nederlandse taalgebied. 
De Belgen geven Het Laatste Nieuws, 
De Morgen, De Tijd uit. Het Franstalige 
financiële blad l’Echo is in dit alles een 
beetje een vreemde eend. 

Voorop staat dat de Persgroep niet uit 
schijnt te zijn op onmogelijke winsten. 
Het Parool heeft alle tijd gekregen om 
zich beter in Amsterdam te nestelen. Er 
is genoegen genomen met een bescheiden 
financiëel resultaat. Dat doet sympathiek 
aan.

Over de positie van de drie stichtingen, 
die nu nog voor 100 procent aandeelhou-
der van PCM zijn, is nog weinig of niets 
vernomen. Het enige is dat zij (stichting 
SDM, de Volkskrant en Trouw) moge-

lijk bevreesd zijn voor een verwatering 
van hun bezit. Nou, dat moet voor stich-
tingen met een ideële doelstelling toch 
geen probleem zijn. Bovendien kunnen 
zij de fouten die ook zij hebben gemaakt 
in het totale Apax-debâcle, min of meer 
goedmaken. 

En dan nog dit. Misschien kan een 
nieuwe aandeelhouder PCM behoeden 
voor nieuwe vreemde avonturen. Er komt 
weinig over naar buiten, maar ergens in 
een apart kamertje in het INIT-gevaarte 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
V, het beoogde kloontje voor oudere jon-
geren van de Volkskrant. Er schijnt zelfs 
een heuse art director, die nog niet zo 
lang geleden bij de echte krant actief was, 
voor te zijn aangetrokken. Kassa!!! 

Aardig detail: V wordt ontwikkeld in de 
locatie waar tot een tijdje terug het mis-
lukte project De Dag werd vervaardigd.  
V moet - als alles doorgaat - gaan concur-
reren met nrc.next, de ten onrechte steeds 
weer opgehemelde uitgave van NRC 
Handelsblad. 

Sinds ik met de kerst hun complete voor-
pagina in de kiosk zag liggen met een tot 
de helft afgestroopt konijn (of haas) met 
als wervende tekst: ‘Is dit ethisch?’ (of 
iets dergelijks), weiger ik nog één blik op 
dit wanproduct te werpen. Een over het 
paard getilde krant. 

Ik zou trouwens wel eens de uitgesplits-
te cijfers van de NRC-tak willen zien. Het 
zou mij ten hoogste verbazen als nrc.next 
enige bijdrage aan de winst zou leveren.

Jan van Capel

HET was geen bijzonder goed ver-
haal. Een recht-op-en-neerstuk 
over een jongen met de ziekte van 

Duchenne, een ongeneeslijke spierziekte 
waar je niet oud mee wordt. Hij had een 
Europese vereniging opgericht met als 
doel jongeren zoals hij in staat te stellen 
zelfstandig te leven. 
Toch is dat routinestuk van bijna 23 jaar 
geleden me altijd bijgebleven, omdat die 
jongen, Rob Jordaans, een enorme indruk 
op me heeft gemaakt. 
Hij was 27 jaar, dat was medisch gezien 
al boven zijn tax. De meeste Duchenne-
patiënten haalden die leeftijd op geen 
stukken na in die tijd. 
‘Volgens de artsen zou ik er niet meer 
kunnen zijn’, zei hij zelf. Een tengere 
jongen in een rolstoel. Hij woonde op 
zichzelf in Dordrecht, in een aangepaste, 
zogeheten Focus-woning, waar dag en 
nacht hulp beschikbaar is. Dat hij niet 
zijn eigen hulpverleners kon uitkiezen 
(het persoonsgebonden budget bestond 
nog niet), ergerde hem.
‘Stel je voor dat je ‘s morgens door ie-
mand uit bed wordt geholpen met wie je 
niet kunt opschieten. Dat kan je hele dag 
bederven.’
Maar een mopperaar was hij niet. Een 
rustige, zeer vastberaden jongen, die - zo 

leek het -  had geaccepteerd dat hij ach-
teruitging. Hij sprak er rustig over. ‘Tot 
mijn  elfde heb ik goed gelopen. Vroeger 
kon ik een tekening maken zo groot als 
dit tafelblad van een vierkante meter. Nu 
kan ik nog maar op A-4-formaat werken. 
Dat is het formaat van jouw blocnote.’
Juist in de tijd dat ik met hem sprak, 
stond een ouderpaar voor de rechter 
dat hun zoontje van anderhalf met een 
kussen had gesmoord, omdat het kind 
de ziekte van Duchenne had. Ze wilden 
hem dat lijden besparen. Terwijl ik met 
Rob zat te praten, realiseerde ik me dat 
die ouders dat kind niet eens de kans 
hadden gegeven op te groeien als iemand 
zoals hij. Hoewel ik een beetje bang 
was een pijnlijke vraag te stellen, vond 
ik toch dat ik dat wel moest doen. Rob 
Jordaans was getroffen door de berich-
ten, zei hij. Maar een oordeel wilde hij 
niet geven. 

Achteraf bewonder ik hem om die wijs-
heid. Voor de krant was het misschien 
mooier geweest als hij die ouders hard 
had veroordeeld, maar deze reactie was 
verstandiger, en ook - zeg ik nu enigs-
zins cynisch - slimmer.
Zijn ouders hadden hem ‘gelukkig’ 
Spartaans opgevoed, maar helaas gold 

dat niet voor andere kinderen met een 
handicap: ‘Dan blijf je toch een beetje 
de baby van je ouders.’ Hij wilde zo min 
mogelijk met gehandicapten omgaan uit 
angst voor betutteling, zei hij.  ‘Anders 
beland je in een moeras waar je moeilijk 
uit komt. Je kunt alleen iets veranderen 
als je erboven kunt staan.’
Zijn handicap, die steeds groter werd, 
dwong hem veel na te denken en zich 
snel aan te passen, vertelde hij. 
Hij zag kans met zijn rolstoel het hele 
land door te reizen om lezingen te 
houden en mensen te ontmoeten. Hoe 
moeilijk dat was, zei hij tussen de regels 
door: 
‘Als gehandicapte in Nederland kun je 
gaan en staan waar je wilt, maar je moet 
wel altijd omweggetjes maken.’
Ik heb later meer mensen met een 
handicap ontmoet en me telkens weer 
verbaasd over hun levenslust - en hun 
doorzettingsvermogen bewonderd. Maar 
die eerste keer, bij Rob Jordaans, had de 
grootste impact, denk ik. 
Na dat gesprek heb ik hem nooit meer 
ontmoet. Ik hoorde wel dat hij achteruit 
ging. Hij werd thuis beademd. En hij 
trouwde. 
In 1995 overleed hij, 36 jaar oud.

Jet Bruinsma

Ouweknarren kennen uit hun 
Volkskrant-tijd allemaal wel een 
verhaal dat in hun herinnering is 
blijven hangen als hun mooiste, 
gekste, leukste, opmerkelijkste 
of meest spraakmakende stuk. 
Waarom is dat in hun herinnering 
blijven voortleven? Wat maakte 
het zo bijzonder? Het verhaal ach-
ter hun uitverkoren verhaal.
In deze aflevering Jet Bruinsma 
over haar ontmoeting met een 
jongen die leed aan de ziekte 
van Duchenne. Verschenen in de 
Volkskrant van 30 augustus 1986.
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Ik moet even reageren op de wintereditie 
- voortreffelijk gedecoreerd met een Op-
land-achtig sneeuwkraagje -, omdat alle 
herinneringen aan Jan Schavemaker via 
het poëtische stuk van Sietse weer bij me 
bovenkwamen toen ik afgelopen zondag 
schaatste op de Nieuwkoopse Plassen. 
Dat Jan zijn arm uit de kom schaatste op 
de Elfstedentocht, was natuurlijk al zo’n 
‘heldendaad’, een paar jaar later zou hij 
op die Nieuwkoopse Plassen ook een ver-
schrikkelijke tuimeling maken waardoor 
hij opnieuw met een ontwricht bovenli-
chaam zat. 
In mijn - foute - herinnering was hij 
onder het ijs gekomen, en had hij zich 
daar heroïsch bovenuit gewurmd maar 
dat leek me een te sterk verhaal. Als 
iemand dat nog precies weet, kan het in 
de annalen. 
Het schaatsen over en langs de scheuren 
op Nieuwkoop moet onmiskenbaar die 
onfortuinlijke val hebben veroorzaakt - ik 
heb het nu ook aan den lijve ondervon-
den. 
En Sietse, jij moet dat boek over een 
schaatsende reporter toch maar eens 
schrijven; ik zie Frans en Ronald voor me 
zitten in die onaangename Frieslandhal, 
nota bene nog met een typemachine. 
Wat is de journalistiek er (mechanisch 
gezien) op vooruitgegaan. 
PS Wat ik me bij al dat schaatsen de af-
gelopen week afvroeg: zijn er uberhaupt 
nog jonge Vk’ers die de ijzers onderbin-
den of zijn het alleen de 50-plussers? Zo 
ja, dan sterft er een generatie uit...

Jaap Huisman
***

Fantastisch opnieuw!!!
Ik heb zaterdag lekker geschaatst. Dacht 
vandaag nog dat wellicht meer knarren 
dat hebben gedaan en dat ze misschien 
wel aardige foto’s hadden gemaakt. Zoals 
bijna elke krant en omroep zou ook de 
knarrenkrant ingezonden foto’s kunnen 
opnemen. Maar deze schaatsaflevering is 
al afdoende, prachtig en uniek.

Jan van Capel
***

Woody Allen en Peter van Bueren, in het 
Amstelhotel, ik was erbij en kan het al-
leen maar bevestigen.

Wim Ruigrok
***

Nummer 107 is weer een hele mooie!
Victor Lebesque

Mooi eerbetoon van Sietse aan ‘dagdag’ 
Jan van de telefooncentrale, wiens be-
moedigende woorden voor correspon-
denten ook ik nimmer zal vergeten.
Wat ik ook nooit weer vergeet, is de laat-
ste opmerking van Sietses staaltje partici-
perende journalistiek: ‘Voor ik ging slapen 
nog een hoofdstuk uit Ulysses gelezen.’ 
Sietse werd mijn nieuwe schaatsheld. 
Wie na ruim 200 kilometer in de hel van 
het Noorden ‘s avonds ook nog James 
Joyce’s meesterwerk tot zich kan nemen, 
moet haast wel een Groninger zijn.

  Wio Joustra
***

Hoi  gabber,
Misschien een voorbode van dementie  
maar ik ben in de  vaste overtuiging dat  
die fantastische telefonist COR Schave-

maker heette en geen Jan.
Ben ik nou gek?    

Bram Brakel
NASCHRIFT: Ja, het was Jan Schavemaker. En 
Cor van Staveren was de dictafonist.

***
Man, ik vind dit zo leuk. Ik heb tien zeer 
belangrijke jaren in mijn leven bij de 
Volkskrant gezeten, waar ik heel erg vaak 
aan denk natuurlijk.
Ik vind het super. Victor heeft me alvast 
een paar willekeurige nummers opge-
stuurd, en ik heb genoten. En natuurlijk 
ook veel teruggeweest met mijn ge-
dachten, vooral natuurlijk als ik lees wie 
er allemaal niet meer bij de krant zijn. 

Lorenzo Ledel
***

Wat als je man zijn halve leven bij de Volkskrant heeft gewerkt en je op een goede 
morgen de krant niet meer in de bus vindt? Nou stond er op de bewuste afschrijfda-
tum slechts € 2,- op de bankrekening, maar om dan meteen niet meer te bezorgen! 
De NRC bleef keurig komen.
Een rondgang langs de diverse zogeheten servicenummers stelt je geduld wel heel erg 
op de proef, en dan blijk je voor een personeelsabonnement een geheel eigen weg te 
moeten bewandelen.
Uiteindelijk weet een mevrouw bij de afdeling debiteuren mij te vertellen dat het re-
gel is dat zodra het abonnementsgeld niet meer kan worden afgeschreven - € 10 per 
kwartaal, en ik dacht nog wel dat het slechts € 10,- per jaar was - de krant niet meer 
wordt bezorgd. Als ik zeg dat de NRC nog wel wordt bezorgd, zegt ze dat dat binnen-
kort ook wel afgelopen zal zijn. Of ik er wel voor wil zorgen dat de volgende keer er 
genoeg geld op de rekening staat. Ik kan haar dat niet beloven.

Nu kan ik op mijn gedigitaliseerde rekening zien dat het geld inmiddels is afgeschre-
ven. Maar de mevrouw kan daar niets mee, dat gaat weer over een andere afdeling.
Mijn wat sarcastische opmerking dat het toch niet zo goed gaat met de krant en dat 
je al helemaal oud-personeel niet van zijn krant moet uitsluiten, doet haar opmerken 
dat ik dan maar een briefje moet schrijven, naar de service-afdeling, dat er dan wel 
‘iemand’ aandacht aan zal schenken.
Of de krant dan morgen, zaterdag, misschien weer bezorgd kan worden? Nee, dat 
wordt dan pas woensdag.
En de NRC zal vanavond ook wel niet meer komen, zegt ze nog.

Liesbeth Kuitenbrouwer (vrouw van Wim Kuipers)

Hoe krijg ik mijn krant weer?


