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Drie pagina’s 
over PCM

Met een opgewekt ‘Goedenavond, 
vrienden!’ betreedt chef Nacht Cees 
Gloudemans de koude zetterij.
Een van de grafici: ‘Jij hebt hier geen 
vrienden, Cees.’

In deze hoek voortaan een memorabele 
uitspraak uit het verleden van de Volks-
krant. Adriaan de Boer spaart ze. 
Inzendingen zijn welkom bij:

volksknar@gmail.com

Zie verder op pagina 2

Frank van Vree, hoogleraar Journa-
listiek aan de Universiteit van Am-
sterdam, beschreef de journalistieke 
geschiedenis van de Volkskrant tus-
sen 1945 en 1995 onder de titel ‘De 
metamorfose van een dagblad’. In 
het voetspoor  van Joan Hemels, die 
de beginperiode heeft geboekstaafd 
in ‘De emancipatie van 
een dagblad’. Hoe kijkt hij 
aan tegen de nieuwe his-
torische tijd.

Het polygame huwelijk van 
de PCM-bladen is nooit erg 
gelukkig geweest. Dat was 
al zo in de jaren zestig en ze-
ventig, toen Het Parool en de 
Volkskrant voortdurend met 
elkaar bakkeleiden, al leun-
den ze beurtelings op elkaars 
kapitaalkrachtige schouders. 
Na de fusie met de NDU-bladen werd het 
er niet beter op. Niet door de titels, maar 
door de onmogelijke structuur die het 
concern door deze en volgende fusies en 
overnames kreeg. 
Het meerderheidsbelang van de Pers-
groep stemt dan ook tot droefenis. Niet 
vanwege de overname op zich, maar 
vanwege het feit dat zij de bezegeling 
is van het moreel failliet van degenen 
die deze onderneming hebben geleid. Er 
zijn de laatste jaren honderden miljoe-
nen weggevloeid. Door kostbare, maar 
ondoordachte projecten, verkeerde over-
names, mismanagement en natuurlijk de 

wanstaltige plukactie door Apax en een 
groot deel van de managers. 
En dan hebben we het nog niet over de 
tragische Werdegang van het AD, waarbij 
men samenwerking heeft gezocht met 
een onderneming die meer liefde koestert 
voor haar sector huis-aan-huisbladen 
dan voor journalistieke kwaliteit. Daarop 

moeten de komende jaren 
nog tientallen miljoenen 
worden toegelegd.
Het is de vraag hoe zwaar 
deze erfenis de komende 
jaren zal wegen. Op zichzelf 
staat de journalistiek er he-
lemaal niet zo slecht voor, 
maar dan moet er wel ge-
knokt en geëxperimenteerd 
kunnen worden. De Volks-
krant, die jarenlang flinke 
winsten heeft gemaakt, heeft 
door de opeenvolgende 

PCM-debacles nauwelijks een buffer 
kunnen opbouwen. En zo’n reserve is 
juist nu erg hard nodig. Om nieuwe stra-
tegieën te ontwikkelen en de journalis-
tiek in nieuwe vormen te kunnen gieten.
 
Laten we hopen dat Van Thillo zijn naam 
als courantier eer aandoet. Want dat slag 
van directeuren is de laatste jaren in Ne-
derland dun gezaaid geweest, al deden 
sommigen zich graag zo voor. Anders 
haalt de krant zijn honderdjarig jubileum 
niet - op papier niet en multimediaal niet. 
Dan wordt de eerstvolgende geschiedenis 
van de Volkskrant een requiem.    

Moreel failliet     door Frank van Vree

‘Het blijft een duik in het diepe’
Michael Persson (redacteur Eco-
nomie) is voorzitter van de re-
dactieraad van de Volkskrant. Hij 
heeft een dagboek bijgehouden 
over zijn belevenissen gedurende 
de overnametoestanden met de 
Persgroep. ‘De teerling is gewor-
pen.’  Een dagboek.

Woensdag 18 februari
Gisteren eerste gesprek gehad met Chris-

tian van Thillo. Sluimerende onrust ter re-
dactie is inmiddels gegroeid tot getergde 
mailtjes van bezorgde collega’s. ‘Col-
lega’s! Zijn we gek geworden?’, vraagt 
Beusekamp.
Daarop een tirade tegen de hele gang van 

zaken sinds 1995, met een uithaal links en 
rechts naar de mensen die het niet begre-
pen hebben. Wel goed gedocumenteerd. 
Beusekamp is zelfs op audiëntie geweest 
bij PCM-baas Bert ‘Bird’ Groenewegen, 
om opheldering te vragen. Maar goed, dat 
heeft de redactieraad ook gedaan. Op zich 

zijn we het met elkaar eens: we hebben 
grote vragen over de noodzaak van een 
overname nu.

Donderdag 19 februari
Vandaag tot de conclusie gekomen dat 

we nog niet genoeg weten om ons over te 
geven aan de Persgroep. Alles blijft bewe-
gen: vandaag heeft ook de Weekbladpers 
zich in de strijd om PCM gemengd, sa-
men met De Telegraaf. De Volkskrant zou 
dan naar de Weekbladpers gaan. Voelt wel 
logisch, met Vrij Nederland samen. Maar 
gevoel is niet genoeg. Moeten we uitzoe-
ken.

Vrijdag 20 februari
‘s Middags bijeenkomst met de redactie 

en andere Volkskrant-medewerkers (zoals 
advertentieverkopers - die horen er ook 
bij, tegenwoordig). We laten de hoofdre-
dacteur uitleggen wat er gebeurd is, sinds 
we in januari hoorden dat PCM in de uit-
verkoop staat. 
Pieter Broertjes  heeft van alles gepro-

beerd: van Plasterk tot Postcodeloterij 
zijn zijn vrienden aan het kijken wat ze 
voor ons kunnen doen. Er ligt nog veel 
open.
Verder veel argwaan op de bijeenkomst. 

Als Van Thillo nu 100 miljoen neertelt 
voor PCM en straks een titel gaat verko-
pen, krijgt hij dan PCM niet bijna voor 
niets? En Groenewegen: houdt die er geen 

mooie bonus aan over? En hoeveel druk 
is er nou eigenlijk van die banken? 
Vergadering loopt vrij rustig. De onze-

kerheid is eindelijk benoemd. We zeggen 
voorlopig nee tegen de Persgroep.
Na vergadering even wat woorden voor-

Radio 1. Daarna nog stukkie tikken voor 
de krant van morgen. 

Dan naar De Groene Olifant. Harde kern 
is er nog. Bier komt snel, stemming uit-
gelaten. Zelfs Broertjes komt even langs. 
Verzet is altijd een prettige bezigheid. 
Half drie thuis. Olek (15 maanden inmid-
dels) wordt even wakker. Gerustgesteld 
en speen gegeven.

door Michael Persson
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Michael Persson

Pieter Broertjes 
blijft nog 
wel vijf jaar

Alle speculaties over de op-
volging van Pieter Broer-
tjes kunnen de la in. Hij 
blijft de komende vijf jaar. 
Broertjes liet dat 3 maart 
weten in een vraaggesprekje 
op volkskrant.nl nadat de 
overname door De Pers-
groep bekend was gemaakt.
Vraag van videojournalist 
Ernst Clowting: ‘Nu moet 
je nog wel ‘n jaartje of vijf 
blijven?’
Broertjes, glimlachend:
‘Ja, nu moet ik de beker he-
lemaal leeg drinken. Maar 
dat doe ik met plezier.’

JqJ

Zaterdag 21 februari
Het is nogal een verzetskrant geworden. 

Stuk op de één, column van Wagendorp, 
opiniestuk van de NVJ, een commentaar 
en een stuk op Economie. Om half tien 
’s ochtends staat het NOS Journaal op 
de stoep. Ze kijken waar ze het interview  
gaan opnemen: ‘Ha, een boekenkast! Al-
tijd goed!’ 
Ik dus achter het bureau, boeken achter 

me, stapeltje kranten voor me. Interview 
duurt een half uur. Meeste vragen gaan 
over hoe erg we het vinden om naar de 
Persgroep te gaan. Ik probeer het uit te 
leggen: het kan erg zijn, maar het hoeft 
niet. Paar strikvragen omzeild (‘Een Belg 
kan toch geen Nederlandse kranten ma-
ken?’) en dan vertrekken ze weer. Leek 
me wel oké.
’s Middags met A. en Olek naar de kin-

derboerderij. ’s Avonds opent het Jour-
naal met: ‘Belgische uitgever neemt 
PCM-kranten over.’ Grote schrik: is er die 
middag nieuws gekomen waarin ze mijn 
dan al achterhaalde antwoorden hebben 
gemonteerd? Ik loop naar buiten voor het 
item begint. Kijk later op uitzendingge-
mist.nl. Het blijkt mee te vallen, gewoon 
een rechttoe-rechtaan bericht. 

Zondag 22 februari
Mailtje van Mac van Dinther. Hij wil de 

directieburelen bezetten. Morgen direct 
na de halfelfvergadering.

Maandag 23 februari
Meteen na de halfelfvergadering. Ieder-

een gaat gewoon aan het werk. 

Dinsdag 24 februari
Vrije dag, normaal gesproken. Met Olek 

naar de speeltuin. Hij probeert tegen de 
glijbaan op te lopen. Hem daarna naar 
Maud Effting gebracht, die vandaag ook 
vrij is en er nog wel een mannetje bij kan 
hebben, naast haar eigen twee zoontjes. 
Daardoor paar uur vrij voor gesprek met 

Groenewegen. Hij blijft toch de belang-
rijkste bron van informatie, helaas. Broer-
tjes en uitgever Haans slagen er niet in 
met de andere gegadigden (HAL, Week-
bladpers)  in gesprek te komen om te kij-
ken hoe serieus die alternatieven zijn.
Groenewegen kan een aantal vragen be-

antwoorden. Van Thillo zal vijf jaar geen 
dividend uitkeren, en dus niets verdienen 
aan een eventuele verkoop van een titel in 
die periode. 
Verder hamert Groenewegen op de sy-

nergie van de verschillende titels: dat is 
de reden waarom hij ze bij elkaar wil hou-
den. Waarom kan NRC of de Volkskrant 
dan wel weg na aankoop door de Pers-
groep? Omdat AD er dan bij is. 
Ik reken wat. Synergie is uiteindelijk 

kwestie van geld. Het zal per titel een 
paar miljoen duurder worden, als je al-
leen verder gaat. Als dat het je nou waard 
is? Maar daarnaast wordt dan je rol op de 
advertentiemarkt marginaal, zegt Groene-
wegen. Voor hem is er maar één uitweg.

Donderdag 26 februari
Via Piet Bakker (die de COR adviseert) 

horen we dat de druk van de banken toch 
niet kan worden weggenomen. Rabobank 
lijkt niet gevoelig voor het argument dat 
de kranten een publieke zaak dienen. We 
zijn net zo’n debiteur als alle andere. Dus 
moet er geld komen.

Vrijdag 27 februari
Vergadering met redactieraad. We willen 

voor de aandeelhoudersvergadering van 
volgende week een standpunt bepalen. 
Lidy Nicolasen stuurt een stuk rond met 
daarin onze laatste bevindingen. Ik zoek 
contact met redactieraden Trouw en NRC, 
om eventueel gezamenlijk een lijst voor-
waarden op te stellen voor de deal met 
Van Thillo.

Maandag 2 maart
Om zes uur weer een volle zaal. Line-up 

met Broertjes, Haans, Van der Heijden 
(Stichting de Volkskrant) en Groenewe-
gen. Heren vertellen hoe de zaak er vol-
gens hen voorstaat. Geen uitweg, is de 
conclusie van de redactieraad. Een stuk 
minder prettige boodschap dan tien dagen 
geleden. Vindt de zaal ook. 
Veel vragen, veel zorgen. Wat weten we 

nu meer dan tien dagen terug? Niet veel 
meer, behalve wat financiële en redactio-
nele toezeggingen. Alternatieven zijn niet 
onderzocht, maar die gegadigden hebben 
ook geen toenadering gezocht. 
Ik zeg: het blijft een duik  in het diepe, 

maar we weten nu tenminste dát het diep 
is. Dat is toch prettiger dan in troebel wa-
ter te moeten duiken. 
Jeroen Trommelen: ‘Maar een week ge-

leden hadden we nog reddingsboeien. 
Waar zijn die gebleven?’
Het knaagt, natuurlijk. Toch akkoord met 

de Persgroep. Onder voorwaarden.

Die avond meteen aan tafel met NRC, 
Trouw en de NVJ. We besluiten gezamen-
lijk op te trekken in de onderhandelingen 
met Van Thillo. Grappig: samenwerken 
om zoveel mogelijk gescheiden te blijven. 
Bianca Rootsaert van de NVJ adviseert 
om, voordat de principe-deal wordt aan-
gekondigd, al een briefje te sturen naar de 
aandeelhouders met de melding dat we 
voorwaarden stellen.

Dinsdag 3 maart
Vrije dag, vroeg op. Briefje opgesteld en 

meteen naar de aandeelhouders gestuurd. 
Een halfuur later komt het persbericht: 
Persgroep krijgt 51 procent van PCM. De 
teerling is geworpen.

Michael Persson
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Complete Nederlandse kwaliteitspers bij Belgische Persgroep

Honderd miljoen? Een koopje!

Van Thillo houdt
van de Volkskrant,
dus NRC moet weg

JE KUNT over Bert Groenewegen 
zeggen wat je wilt, maar niet dat hij 
geen doorzetter is. Tegen alle weer-

standen in heeft hij samen met president-
commissaris Rob Bonnier en de Stichting 
Democratie en Media ons aller PCM in 
alle rust en ijzerenheinig ondergebracht 
bij de Belgische Persgroep. De ko-
mende weken wordt er nog in de boeken 
gesnuffeld en naar verwachting wordt in 
mei de zaak officieel beklonken.

Direct nadat de Volkskrant-gemeenschap 
(Stichting en redactie) schoorvoetend ak-
koord was gegaan, kwamen Groenewegen 
en Van Thillo met de aankondiging van 
de overneming. De bulletins en de persbe-
richten lagen al klaar. Radio en televisie 
kwamen in actie en alle kranten stonden 

bol van dit grote medianieuws. Sindsdien 
is de rust in de publiciteit weergekeerd. 
Iedereen wacht in spanning af.

Christian van Thillo krijgt dus voor 100 
miljoen euro de zeggenschap over vrijwel 
de complete Nederlandse kwaliteitspers. 
Ik kan niet in de boeken kijken, maar m’n 
gevoel zegt dat het voor een koopje is. 
Bedrijfsmatig draait PCM namelijk als 
een trein. Nou ja, treintje. Tenminste als 
je alle berichten mag geloven.

Lucratief
NRC Handelsblad noemt zichzelf (in-

clusief next) een goedlopende en winst-
gevende krant. De Volkskrant idem. Zelfs 
hoofdredacteur Schoonen van Trouw 
benadrukt dat daar in zwarte cijfers wordt 
gepresteerd. Het AD houdt zich wat dit 
betreft op de vlakte. Maar hier geldt dat 
hoe slechter het met het AD gaat hoe lager 
het bedrag zal zijn waarmee het belang 
van 37 procent Wegener moet worden te-
ruggekocht. 

Maar er is meer. De boekensector 
van PCM (onder meer Meulenhoff, de 
Boekerij, A.A. Bruna, Het Spectrum en 
Standaard in België) wordt als zeer lucra-
tief beschouwd. 

In en om Rotterdam zijn er huis-aan-
huisbladen en niet te vergeten bezit PCM 

twee immense drukkerijen in Amsterdam 
en Rotterdam. Tja, wat is dan 100 miljoen 
euro.

De samenwerking met de Persgroep is 
dus uitsluitend nodig om de schuldenlast 
die de boeven van Apax bij PCM hebben 
achtergelaten, te verlichten. Kennelijk is 
50 miljoen euro al voldoende om de ban-
ken (voorlopig) tevreden te stellen, want 
de rest van de overnamesom zal worden 
besteed om orde te scheppen bij het AD. 
Heel pikant is dat deze banken - er schij-
nen er zelfs elf bij betrokken te zijn;  nooit 
geweten dat we er zoveel hadden - onder 
leiding staan van de Rabobank.

Spaargeld
Vorige week donderdag maakte Rabo- 

directeur Heemskerk prachtige cijfers be-
kend. Ondanks de kredietcrisis wordt de 
bank overstroomd met spaargeld en werd 
in 2008 een winst behaald van 2,8 MIL-
JARD euro. Hij vertelde daarbij dat Rabo 
zo goed draait omdat het een coöperatie 
is. De leden zijn anders dan de aandeel-

houders van gewone banken niet uit op 
het boeken van zoveel mogelijk winst. 

Je zou zeggen, dat moet toch een ex-
tra goede band geven met een bedrijf 
als PCM. Daar zijn de aandeelhouders 
stichtingen die ook niet vooral op winst 
uit zijn. Waarom dan uitgerekend een bij-
na verwant bedrijf zo de duimschroeven 
aandraaien? Ik neem trouwens aan dat op 
de leningen een redelijke rente is en wordt 
betaald. En als de resultaten bij PCM zo 
goed zijn als alom wordt beweerd, dan 
zullen de leningen ongetwijfeld worden 
afgelost. Misschien met enige vertraging, 
maar dat mag toch geen onoverkomelijk 
probleem zijn (2,8 MILJARD!). 

Animositeit
Harry van Gelder suggereert in De 

Telegraaf dat Groenewegen overhoop ligt 
met de Rabobank sinds vorig jaar de bank 
niet werd ingeschakeld bij de verkoop van 
Thieme-Meulenhoff. Als dit waar zou zijn 
en die animositeit zou meespelen, dan is 
dat toch te gek voor woorden.

Maar dit is allemaal achterafgepraat. De 
Belgen nemen dit jaar hun intrek in het 
INIT-gebouw. Als een van de eerste  grote 
daden zullen de Volkskrant en NRC Han-
delsblad uit elkaar worden gehaald. Ein-
delijk wordt openlijk toegegeven dat het 
onderbrengen van deze twee kranten in 
één bedrijf een weeffout is geweest. Zeg 
maar gerust dat de fusie van de Perscom-
binatie met de NDU een grote misgreep 
is geweest.

Van Thillo schijnt van de Volkskrant 
te houden, dus de NRC zal wel vertrek-
ken. Naar de HAL? Of zou miljardair 
Marcel Boekhoorn, die een fiks belang 
heeft in De Telegraaf en die als hobby 
met vele miljoenen de gratis krant De 
Pers in de lucht houdt, in z’n achterzak 
grijpen? Dan heeft hij in één klap de op 
een na beste krant van het land in handen. 
Laat hij dit maar niet lezen!!

Onderzoek
Tot slot minister Plasterk. Die moet zich 

kennelijk nog een beetje inwerken in de 
krantenmaterie. Hij toonde zich bezorgd 
over de komst van de Persgroep en liet 
medewerkers serieus onderzoeken of het 
wel was toegestaan zoveel Nederlandse 
kranten bij één eigenaar. Dat moet een 
kort onderzoek zijn geweest. De Persgroep 
Nederland is namelijk weer precies even 
groot qua aantal dagbladen als voorheen. 
In de nieuwe situatie is het enige leuke dat 
Het Parool gewoon weer terugkeert in de 
kudde. Dat had de minister toch ook zelf 
kunnen beredeneren.

door Jan van Capel

Bert Groenewegen in gesprek met Pieter 
Broertjes.        Foto Jacques de Jong

Marcel Boekhoorn


