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Wim Kuipers 
bij Vaclav Havel

door Jan van Capel

De Telegraaf toont ook interesse voor onderdelen van concern

PCM-kranten vrezen het ergste 

Volksknar wellicht op expositie in Persmuseum

De Stichting Democratie en Media 
(SDM), die als grootaandeelhouder nog 
altijd de grootste macht heeft binnen 
PCM, heeft vorige week een reactie ge-
geven op het rapport dat een stel wijze 
mannen in opdracht van de Onderne-
mingskamer had uitgebracht over de 
verfoeilijke Apax-affaire. In grote lijnen 
komt de reactie erop neer dat de SDM 
geen enkel verwijt te maken valt. De eni-
ge fout die het bestuur van de stichting 
heeft gemaakt, is misschien dat het zich 
steeds heeft laten ompraten (wellicht be-
lazeren) door de toenmalige directie en 
de raad van commissarissen van PCM.  

De SDM had een voorkeur voor een 
strategische partner die ook iets met kran-
ten had. Dus niet een partner die alleen 
maar geld inbracht, dan wel (zoals ach-
teraf blijkt) geld roofde. De SDM was 
dus tegen Apax, maar werd over de streep 
getrokken door het bestuur en ook door 
met name de redactieleden uit de Centrale 
Ondernemingsraad van PCM. 

Die waren er uiteindelijk wel voor in zee 

te gaan met een financiële partner. Dat 
werd dus de Britse durfkapitalist Apax. 
De SDM heeft zich daarin geschikt. En 
heeft daar nu uiteraard spijt van. 

Pikant in het verweer van de SDM is dat 
de stichting ook tegen de bonusregeling 
was die enkele bestuursleden miljonair 
maakte, vele stafleden een zekere rijkdom 
verschafte (enkele tonnen in euro’s is niet 

niks) en die het gewone personeel ook een 
extraatje bood. De SDM had liever hele-
maal geen bonussen gezien, maar legde 
zich ook in dit geval neer bij de wensen 
van de directie/commissarissen en Apax. 

Het is wel aan de SDM te danken dat 
deze regeling niet nog verder uit de hand 
is gelopen. Het bleef beperkt tot 5 procent 
van het aandelenkapitaal. De andere par-
tijen wilden 10 tot 20 procent van de aan-
delen in de bonuspot stoppen. De SDM 
spreekt over een exorbitante regeling. En 
wie zou dat willen bestrijden, behalve 
misschien Bouwman en consorten?

Volgens de SDM ligt de verantwoor-
delijkheid voor het Apax-debâcle dus 
volledig bij de toenmalige directie en de 
commissarissen. Maar de voormalige 
stichting Het Parool wil ook vooruit kij-
ken. Nu de zaken zo faliekant mis zijn ge-
lopen, dient toch een oplossing te worden 

gezocht om de kranten en boekenuitgeve-
rijen van PCM in de lucht te houden. 

Daar is kennelijk een kapitaalkrachtige 
partner voor nodig die een groot aandeel 
in PCM wil nemen. De SDM is in dit 
kader bereid tot een verwatering van het 
aandelenbezit in PCM. Het bezitten van 
een meerderheid in PCM is niet het hoog-
ste doel voor SDM, zo wordt gesteld. Het 
ging en gaat SDM om het voortbestaan 
van de dagbladen van PCM.

Het verweer van de SDM op het 
Apax-rapport leest lekker weg en lijkt 
ook hout te snijden. En is ook belang-
rijk in de verdere ontwikkelingen.  
Achter de schermen wordt namelijk hard 
onderhandeld over de toekomst van PCM. 
Het is wel duidelijk dat de Belgische 
Persgroep (bezit in Nederland ook al Het 
Parool) de belangrijkste kandidaat is om 
een groot belang in PCM te nemen.

Meerderheid
In wandelgangen en bij koffieautoma-

ten wordt een percentage van 54 procent 
genoemd. Daarmee verliest SDM dan de 
meerderheid in PCM, maar er zullen wel 
waarborgen worden bedongen (via prio-
riteitsaandelen of zoiets dergelijks) waar-
door de huidige stichtingen, dus ook die 
van de Volkskrant en Trouw, hun eigen 
dagbladen kunnen beschermen tegen al te 
rigoureuze plannen. 

PCM-directeur Bert Groenewegen 
blijft in al zijn reacties benadrukken dat de 
Persgroep niet de enige partij is waarmee 
wordt onderhandeld. Wie die andere par-
tij is (of partijen zijn), zegt hij niet. Maar 
het zou geen verbazing wekken als dat de 
HAL (ook in de Apax-tijd in beeld) en/of 

Kapitaalkrachtige
partner nodig

voor voortbestaan

Bert Groenewegen

Het Persmuseum in Amsterdam heeft 
ook een (gratis) abonnement genomen 
op de Volksknar. Mogelijk komt de 
Volksknar terecht in een expositie over 
‘afgeleiden’ van kranten, zoals as-
bakken met logo, idem koffiebekers, 
schilderijen van fameuze uitgevers en 
bijzondere interne producties. Het pers-
historische belang van ons blad krijgt 
daarmee zijn onverwachte erkenning.
Bert Steinmetz (Het Parool, oud-re-

dacteur van de Volkskrant en trouw lezer 

van de Volksknar) kwam op het idee tij-
dens een brainstorm-sessie in het Pers-
museum. Hij is bestuurslid van de vereni-
ging Vrienden van het Persmuseum, die 
fondsen werft en drie of vier keer per jaar 
een blad uitgeeft over pershistorie en de 
actuele ontwikkelingen in het Persmuse-
um. 
‘Daar ben ik terechtgekomen omdat het 

museum vlak bij mij in het Oostelijk Ha-
vengebied is gesitueerd, in het gebouw 
van het Internationaal Instituut voor So-

ciale Geschiedenis. Heel interessant alle-
maal. Er is nu de tentoonstelling met het 
werk van Waldemar Post, tot 8 maart.’
Tijdens die brainstorm ontstond het idee 

voor de expositie. Maar meteen drong 
ook het pershistorische belang van de 
Volksknar door, laat Bert weten. Het blad 
hoort daar ook thuis. ‘Museumdirecteur 
Angelie Sens bleek het fenomeen niet te 
kennen en was zeer geïnteresseerd. En 
zie!’

Jacques de Jong
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Nee, Bram Brakel is NIET gek! In de 
jaren vijftig (Nieuwezijds-tijd) was er bij 
de krant wel degelijk een telefonist
werkzaam die Cor Schavemaker heette. 
Een alleraardigste, lange jongen en 
‘very good looking’. Hij was min of meer 
verloofd met een meisje Middelhuis, 
dochter van een belangrijk man in 
de KAB, en volgens mij zijn ze ook 
getrouwd. Jammer, jammer, dat Hemmie 
(van Wordragen-Ruhe) en Fransje (het 
gouden telefonistenduo dat overdag 
achter de telefooncentrale zat) dit niet 
meer kunnen bevestigen.
Ik voel me nu even een heel oud 
knarretje als ik mij afvraag wie zich 
bijvoorbeeld nog de meisjes van de 
kantine (Annie en jolige Janna) en van 
het secretariaat (Nelly, Ria, Gerdie, Josje 
en Joke) herinnert. Ben benieuwd!

Mélanie Cuypers 
(getrouwd met Hans Beynon)   

NASCHRIFT - Nadere informatie leert dat 
telefonist Cor Schavemaker van de Nieu-
wezijds geen familie was van de latere 
telefonist Jan Schavemaker in de Wibaut-
straat. - Red.

In verband met de komende oprich-
ting van de Volkskrant Fietsclub, 
waarvan alle lezers lid kunnen wor-
den, waarna zij profiteren van talloze 
voordelen, heeft Erik d’Ailly ook een 
nieuw ontwerp gemaakt voor een 
Volkskrant koerstrui. Die kan de lezer 
dan aanschaffen. Daar verdienen wij 
dan veel geld mee en dat voorkomt 
massa-ontslagen. Bovendien zorgt de 
free publicity voor veel nieuwe lezers. 
De Volkskrant koerstrui is een tweezij-
dig snijdend slagzwaard van moderne 
marketing, communitybuilding en 
winst maken.
Ik vroeg Erik om iets klassieks, niet-
schreeuwerigs en puurs. En hij kwam 
met dit geniale ontwerp, dat doet 
denken aan het allermooiste dat de 
wielersport ons tot dusver geschonken 
heeft (qua shirts), het befaamde Peu-
geot-shirt natuurlijk voorop. Voordeel 
van de tweekleurendruk is, dat de 
prijs bescheiden kan blijven. Boven-
dien blijven de redactie-koerstruien 
hiermee exclusief.
Ik ga volgende week praten met AGU 
over de productie, maar ik wil nog wel 
even de mening van een aantal wieler-
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mode-experts en ervaren koerstrui-
dragers.
Wat denken jullie? Van kleur, belette-
ring en de ingetogen uitvoering? Laat 
het me weten. Moet er misschien toch 
één kreet op? Eén symbool? Of juist 
niet?  
En dit is natuurlijk allemaal wel ge-
heim, voor je het weet komt Trouw ook 
met zoiets voor de deelnemers aan de 
Drentse Rijwielvierdaagse en het za-
terdagfietsen. 

Bert Wagendorp

Ontwerp shirt voor koersclub

de Noordelijke Dagblad Combinatie (on-
der meer de Leeuwarder Courant en het 
Dagblad van het Noorden) betreffen.

Vorige week woensdag hebben de re-
dactieraden en ondernemingsraden van 
NRC Handelsblad en de Volkskrant (die 
van Trouw wilden kennelijk niet mee-
doen aan deze actie en die van het AD zijn 
misschien niet eens in beeld geweest) in 
een brief aan het bestuur van PCM aan-
gedrongen op voorzichtigheid. Er dienen 
geen overhaaste beslissingen te worden 
genomen en de belangen van de titels en 
alle betrokkenen moeten in acht worden 
genomen.

Al twee dagen later, vrijdag de dertigste, 
kwam het antwoord van Bert Groenewe-
gen, mede namens de voorzitter van de 
Raad van Commissarissen Rob Bonnier 
(ik heb nog tegen hem gevoetbald!). Ui-
teraard worden in de onderhandelingen de 
belangen van de titels en van alle andere 
betrokkenen in het oog gehouden. En de 
twee zullen met de redactieraden en on-
dernemingsraden contact opnemen.

Opvallend is dat in deze reactie enkele 
malen wordt benadrukt dat er totaal geen 
druk is van de banken op PCM.

De bezorgdheid bij de redactieraden 
en ondernemingsraden lijkt niet zonder 
grond. Zeker als het allemaal klopt wat 
Harry van Gelder (inderdaad hij opnieuw) 
zaterdag schreef in De Telegraaf. Als de 
overname doorgaat, ontstaat er een bloed-
bad bij de kranten van PCM. Vooral bij 
het AD zullen veel banen verdwijnen. Van 
de 500 werknemers zouden er niet meer 
dan 200 overblijven. Maar ook bij de 
Volkskrant en NRC Handelsblad zouden 
tientallen banen op het spel staan.

Onze ex-collega weet ook te melden 
dat voor een bedrag van 100 miljoen aan 
nieuwe aandelen wordt uitgegeven waar-
mee de Persgroep de meerderheid van 
PCM in handen krijgt. PCM zou volgens 
dezelfde cijferaars nu nog rond de 350 
miljoen euro waard zijn. In 2007, toen 
Apax werd uitgekocht,  werd uitgegaan 
van een waarde van 900 miljoen. Toen 
was Thieme/Meulenhoff (opbrengst 170 
miljoen) overigens nog niet verkocht.

Om het allemaal nog wat ingewik-
kelder te maken, is Harry ook even bin-
nengestapt bij zijn eigen directeur Frank 
Volmer. En die laat weten dat de TMG 
(Telegraaf Media Groep) geïnteresseerd 
is in één of meer titels van PCM, of een 
combinatie daarvan. (De directie van 
PCM heeft in de krant van maandag gere-
ageerd op dit plan.) Volmer zegt het zonde 
te vinden als PCM voor een appel en een 
ei naar België gaat. Krokodillentranen?

Intussen is de NVJ bezig met een peiling 
onder de leden van PCM over de vraag 
of op basis van het Apax-rapport verdere 
actie moet worden ondernomen. Zoiets 

kan veel tijd kosten en onrust binnen het 
bedrijf teweegbrengen. Maar het zou toch 
ook mooi zijn als ook de Ondernemings-
kamer tot een veroordeling komt van het 
toenmalige PCM-bestuur. Bovendien is 
dat misschien de enige kans officieel te 
weten te komen wat de heer Bouwman 
heeft bedacht als verdediging voor zijn 
handelen.

Het was trouwens leuk te lezen dat de 
eventuele nieuwe Belgische grootaandeel-
houder Christian van Thillo zijn toehoor-
ders onder de tafel deed belanden van het 
lachen, toen hij Bouwman kennelijk vlek-
keloos wist te imiteren (zie het profiel dat 
Wilco Dekkers en Paul Onkenhout vorige 
week dinsdag over hem maakten). Uit 
hetzelfde profiel werd ook duidelijk dat 
Van Thillo - naast cafébezoek met goe-
de vrienden - ook houdt van dagbladen. 
Maar het moeten wel winstgevende dag-
bladen te zijn.

Daar kan de schoen wel eens gaan 
wringen. Deze week komt er (volgens 
De Telegraaf) meer duidelijkheid. Bin-
nen enkele dagen wordt een zogenoemde 
letter of intent voorgelegd aan de PCM-
aandeelhouders over de verkoop van de 
meerderheid van het bedrijf aan de Pers-
groep van Van Thillo. Als deze ja zeggen 
(en in wezen heeft de belangrijkste aan-
deelhouder SDM dat al min of meer ge-
daan), kunnen de plannen verder worden 
uitgewerkt.

We zijn getuige van een van de belang-
rijkste en spannendste ontwikkelingen in 
de dagbladwereld!

Jan van Capel



3

Sociale Zaken. De toenmalige hoofdre-
dacteur Jan van der Pluijm had er geen 
moeite mee het verhaal te plaatsen. Maar 
hij vond wel dat het verhaal, als een be-
faamd politicus van dit soort zaken werd 
beticht, door een eigen redacteur moest 
worden geschreven. 
Ik was toen Haags redacteur economie 
en politiek. Vandaar.
Willem was getipt door een - voor mij 
anonieme - bron. Kijk eens in het (open-
bare) handelsregister van de 
Kamer van Koophandel van Rotterdam 
op 13 juni 1975 en 10 oktober 1977. 
Daarin staat dat de gebroeders Rob, Ri-
chard en Ruud Lubbers, ‘minister van 
Economische Zaken’, vennoten waren in 
de beleggings- en exploitatiemaatschap-
pij R3. Dat was de tip.
Blijkbaar een tipgever die van mening 
was dat dit gedrag (minister en onder-
nemer tegelijk) niet door de beugel 
kon. Laat staan een belastingaftrek van 
beduidende omvang, terwijl de arbeider 
de befaamde broekriem moest aantrek-
ken. En deze man of vrouw zocht dus de 
publiciteit.
Flip de Kam, nu hoogleraar aan de Uni-
versiteit Groningen en columnist bij 
NRC Handelsblad, 
was medewerker van 
de Haagse Post. Flip 
en Willem, toen fiscaal 
juristen, werkten als 
een tandem. Zo kwam 
het dat wij gedrieën 
op maandagavond 6 
maart 1978 aanbelden 
bij huize Lubbers aan 
de Essenlaan in Rot-
terdam in Kralingen. 
Voor het wederhoor.
Ik had Ruud Lubbers 
in de morgen gebeld in 
Brussel, waar hij ver-
gaderde. Na een sum-
miere aanduiding van 
ons geplande verhaal 
kwam hij zonder iets 
te vragen spoorslags 
terug naar huis. Ruud 
hoorde ons aan en toen 

wij waren uitgepraat, zei hij: ‘Klopt.’ En 
meteen erachteraan: ‘Nou en?’
In de nagalm van nu alweer ruim dertig 
jaar zijn dat de twee woorden die altijd 
bij mij zijn blijven hangen. In een open 
brief aan de fractieleider van de PvdA, 
Joop den Uyl, ruim een week later, 
vertaalde zich dat in ‘een ernstige vorm-
fout’: er was niets onoorbaars gebeurd.

Damage control
Maar al tijdens ons avondlijk gesprek 
in huize Lubbers begon hij onmiddel-
lijk met damage control, dat wel. Hij 
belde met Wim Aantjes, zijn toenmalige 
fractieleider. Hij ging, zodra het ochtend 
was, naar de belastinginspecteur voor 
reparatiewerkzaamheden. En op dinsdag 
7 maart kwam het CDA meteen met een 
verklaring, die natuurlijk de concurrentie 
op pad joeg. Lubbers wist dat wij pas op 
woensdag zouden publiceren om in de 
pas te kunnen lopen met HP.
Intussen leunde zijn vrouw Ria op die 
maandagavond, toen Lubbers aan het 
bellen was met Aantjes, over de leuning 
van de bank waarop wij zaten, en zei fel: 

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 
achter hun uitverkoren verhaal.
In deze aflevering Harry van 
Seumeren met zijn primeur over 
een akkefietje van Ruud Lubbers. 
Verschenen in de Volkskrant van 
8 maart 1978.

‘Een ernstige vormfout.’ Van verstren-
geling van belangen was ‘in feite geen 
sprake’. ‘Nou en?’ 
Ruud Lubbers nam steeds snel eigen-
handig en met verve de verdediging van 
zijn positie ter hand. Zoals gebruikelijk, 
zouden we nu zeggen, een aantal affaires 
later. 
Daartoe was bijvoorbeeld ook alle aan-
leiding toen de Volkskrant op 8 maart 
1978 een artikel publiceerde onder de 
kop: ‘Lubbers als minister in zaken’, met 
als chapeau: ‘In twee jaar zes ton belas-
tingaftrek’. 
De aanhef van het stuk luidde: ‘De 
vice-voorzitter van de CDA-fractie in 
de Tweede Kamer, drs R.F.M. Lubbers, 
heeft gistermiddag de belastinginspec-
teur meegedeeld dat hij alsnog en met 
terugwerkende kracht wil afzien van naar 
schatting zes ton aan fiscale investerings-
aftrek, genoten in de jaren 1974 tot en 
met 1976. Hij deed dit nadat hij gister-
morgen desgevraagd had bevestigd dat 
hij vanaf 30 december 1974 als minister 
van economische zaken tevens als onder-
nemer was opgetreden.’
Goeie kop en sterke zak, staat alles in. 
Mooie primeur, vind ik nog altijd. Maar 
niet van mij.

Vermeend
Het verhaal was aangebracht door Wil-
lem Vermeend, toen medewerker van de 
krant, later - onder veel meer - staats-
secretaris van Financiën en minister van 

Zie verder pagina 4
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Begin jaren tachtig werd mij door Mau-
rits Schmidt en Charles Groenhuijsen 
gevraagd voorzitter van de beroepsgroep 
journalisten bij Amnesty te worden. Dat 
groepje (mét de genoemden, maar óók 
met Wim Wansink, Wim Brummelman, 
Dick Verkijk en anderen) werkte aan een 
internationaal overzicht van journalisten 
die in de uitoefening van hun beroep 
werden tegengewerkt, monddood ge-
maakt of vermoord. Initiatiefneemster 
was Steffie Stokvis, die ik nog van Het 
Centrum kende.
In 1982 sloten we dit karwei af. We kon-
den Max van der Stoel, de toenmalige 
minister van Buitenlandse Zaken, een 
indrukwekkende lijst overhandigen. Het 
was door alle publiciteit die er interna-
tionaal op volgde, een aanzet tot meer 
aandacht voor de gevaren en beperkingen 
die met ons beroep verbonden zijn, niet 
alleen in ‘verdachte’ landen, maar ook in 
het Westen.
Ik was er nog niet klaar mee of Herman 
Divendal stond op de stoep. Herman was 
erin geslaagd AIDA overeind te houden 
in een tijd, eind jaren tachtig, dat de 
ideologische geschillen daar niet van de 
lucht waren. Anders gezegd: de verloe-
dering die in linkse kring vroeg of laat 
altijd haar slonzige trekken toont, was bij 
AIDA volop in gang. Of ik wilde komen 
helpen. Ik zei ‘ja’, omdat het werk van 
AIDA mij aan het hart ging.
 
AIDA was op een dieptepunt van de 
Koude Oorlog opgericht door de theater-
coryfeeën Ariane Mnouchkine (Parijs) 
en Tom Stoppard (Londen). Het com-
munisme liep op z’n achterste benen en 

‘Pak hem, dan moet hij uit de politiek en 
is hij weer wat meer thuis.’ 
Zo had ieder zijn eigen prioriteiten.
 
Het heeft Lubbers duidelijk enige tijd 
gekost precies in te schatten wat er aan 
de hand was. Voor zijn gevoel had hij 
zich zorgvuldig gehouden aan wat in de 
wereld van ondernemers en het kapitaal 
gebruikelijk was. Wat kon daaraan toch 
mis zijn? Een vormfout dus, want hij had 
niets gedaan wat niet door de beugel kon. 

Wat doen ouwe knarren als ze niet 
meer werken? Wim Kuipers nam 
nog niet zo lang geleden afscheid als 
voorzitter van AIDA, voluit: Associ-
ation International de Défense des 
Artistes. Steun aan bedreigde kun-
stenaars - overal ter wereld. 

dissidenten waren hun leven steeds min-
der zeker.
Een ervan was Vaclav Havel, die ik 
leerde kennen bij een clandestien bezoek 
aan Praag. Hij was zojuist, doodziek, uit 
de gevangenis ontslagen en ik kon hem, 
door tussenkomst van de popmuzikant 
Jiri Cerny, spreken. Gevaarlijk was het 
wel. Gesteund door mijn vrouw, Liesbeth 
Kuitenbrouwer, durfde ik de zichtbaar 
aanwezige Gestapo te trotseren. Een paar 
uur lang spraken we met Havel, de enige 
die niet bang was.
Wat een man!

Die ontmoeting is voor mij zeg maar van 
levensbelang geweest. Ik vond er onder 
omstandigheden die vergelijkbaar waren 
met de zwartste oorlogsjaren in Neder-
land, iets terug van wat uit mijn eigen 
onbekommerde vrije leven dreigde weg 
te glijden: een diepe ernst (die ook de hu-
mor mogelijk maakt - je kon met Havel 
goed lachen), de onontkoombaarheid van 
de geschiedenis en vooral: moed, kracht, 
onverzettelijkheid en geloof (niet in een 
ideologie, maar in eeuwige, menselijke 
waarden). 

Die ene week in Praag leerde me dat je 
iets kon dóén (want van Havel hoorde ik 
dat ze daar achter het IJzeren Gordijn élk 
gebaar van steun uit het Westen wisten te 
registreren).
Herman Divendal kwam op het goede 
moment. Ik was geen chef van de kunst-
redactie meer en zat dus wat ruimer in 
mijn tijd. Ik werd al heel gauw voorzitter 
van AIDA en heb sindsdien met wis-
selende bestuursleden geprobeerd hier 
aandacht te krijgen voor kunstenaars die 
om hun kunst hebben moeten vluchten 
en in Nederland een weinig gemakkelijk 
onthaal vonden.
Het is voor ons nauwelijks te begrijpen 
(en voor de vaderlandse Behörde kenne-
lijk evenmin), maar wereldwijd woekert 
ook vandaag de dag nog overal het virus 
van de entartete Kunst, waarvan  Adolf 
Hitler de verspreider mag heten. We 
hebben het alleen niet meer over het Dui-
zendjarig Rijk, maar over Azerbeidjan, 
China, Ethiopië, Congo en noem maar 
op, waar het maken van een schilderij, 
een spotprent, een film of een foto voor 
de vervaardiger levensgevaarlijk kan 
zijn, zo gevaarlijk dat hij maar beter de 
kuierlatten kan nemen (als hem dat nog 
is vergund).
Die kunstenaars helpen we op alle mo-
gelijke manieren. Maar ook na vele jaren 
AIDA kan men zich in Nederland op of-
ficieel niveau nog steeds niet goed voor-
stellen dat er - metaforisch gesproken 
- overal ter wereld nog veel knechten van 
Hitler rondlopen die het werk van AIDA 
voorlopig nog niet overbodig maken.
Vorig jaar heb ik als voorzitter afscheid 
genomen, niet omdat het werk me niet 
langer beviel, maar omdat ik niet meer 
de energie heb om als Sisyphus steeds 
dezelfde steen naar boven te rollen. 
Ook het afgelopen jaar dreigde AIDA 
de kleine subsidie van de rijksoverheid 
waarmee we een kantoor kunnen aanhou-
den, te verliezen. 
Daar word je heel moe van.

Wim Kuipers
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De affaire heeft hem geen aantoon-
bare schade gedaan. De politiek wel. 
Graaiers en zakkenvullers zijn on-
uitroeibare bijnamen. En altijd geldt 
weer dat macht corrumpeert, vooral 
als de machthebbers lang in het zadel 
zitten. Dan wordt de blik op de wer-
kelijkheid troebel en gretigheid groeit, 
de moraal wordt opgerekt. Onder po-
litici is het verschijnsel thans peanuts, 
zo leert de kapitaalcrisis.
Onder het eerste kabinet-Lubbers, be-
gin jaren tachtig, was de KVP’er Piet 
van Zeil staatssecretaris van Economi-
sche Zaken. Hij blonk uit in het grote 

aantal bezoeken aan bedrijven. ‘Voor een 
opening in stijl, bel Piet van Zeil’, heette 
het. Piet kwam in opspraak over een 
fiscaal akkefietje met een verbouwing 
aan zijn huis. 
De Tweede Kamer ging zich ermee 
bemoeien en Lubbers verdedigde zijn 
staatssecretaris. In een debatje in de Ka-
mer rondde hij zijn verhaal af, liet een 
korte stilte vallen, en zei toen sneerend: 
‘een kleine krabbelaar’.
De ondertoon was duidelijk: als je rom-
melt, doe het dan goed.

Harry van Seumeren

‘Je kon goed lachen met Vaclav Havel ’

Wim Kuipers


