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Einde van PCM 
op pagina 2

Een onervaren redactieassistent legt 
zijn hand op de schouder van de altijd 
gespannen chef nacht Herman Leenes. 
Die gromt: ‘Blijf van me af! Ik kom toch 
ook niet aan jou?’

Inzendingen aan: volksknar@gmail.com

Vakantie dreigt
Deze vier pagina’s vormen de laat-
ste Volksknar voor de vakantie. We 
stoppen even en komen terug in 
augustus, of eerder als zich vermel-
denswaardige dingen voordoen. 
We wensen al onze lezers een 
mooie vakantie.

Directie

‘Het verlies van deze drie redacteuren 
is voor de Volkskrant net zo erg als het 
verlies van Michael Jackson voor de 
popmuziek.’ Zo leek het begin te wor-
den van de toespraak van Nicoline 
Baartman (Chef van het katern 2) bij 
het vertrek van Broer Scholtens, Eric 
van den Berg en Henrico Prins. Het 
gebeurde vorige week woensdag in het 
koffiehuis KHL, een rustiek logement 
bij de Volkskrant in de buurt.

Het werd een warm afscheid, niet alleen 
dankzij de zon, maar ook dankzij de aan-
wezigheid van vele collega’s, inbegrepen 
een groot aantal ouwe knarren die er hun 
driemaandelijkse borrel van maakten (per 
slot moet het uit de lengte of uit de breed-
te komen). Een groot deel van de plech-
tigheid kon zich buiten afspelen, achter de 
zonnebril.

Nicoline Baartman kwam al heel snel 
terug op haar eerste bewering. ‘Het ver-
trek van deze redacteuren is vele malen 
erger. Van Michael Jackson kon je alles 
zeggen maar niet dat hij in de bloei van 
zijn leven op de toppen van zijn kunnen 
was. Dat ligt voor Eric, Henrico en Broer 
wel anders. Die zijn nog lang niet over 
hun hoogtepunt heen.’

Zaterdagkrant
Ze wees op twee prominente openingen 

van de zaterdagkrant ervoor: opening Het 
Vervolg over Michael Jackson, geschre-
ven door Henrico Prins en de opening 
Kennis over de Utrechtse probiotica-af-
faire van Broer Scholtens. Twee pracht-
verhalen op de valreep. 

Eric van den Berg was minder promi-
nent bezig geweest, iets in Barcelona, als 
voorschotje op zijn freelancerschap. Eric 
zoekt de vrijheid. Bij de krant heeft hij al 
alles gedaan: Binnenland, Kunst, Traject, 
Verleiding, Dictee, Reizen. Volgens Ni-
coline heeft Eric van den Berg  zijn hele 

journalistieke leven al iets anders willen 
doen, ‘minder of misschien wel meer’. 
Toen de krant begon met het katern 2 wist 
hij: hier word ik niet gelukkig van. Par-
does besloot hij zijn leven als freelancer 
in te richten. ‘Eric doet eindelijk wat hij 
wil: mooie verhalen schrijven, reizen, een 
biertje drinken met vrienden in de kroeg 
– zonder dwang of inmenging van bo-
venaf.’

Veelzijdig
Henrico Prins slaat nog rigoureuzer een 

andere koers in. Deze veertiger denkt zijn 
midlife crisis vóór te blijven door zich 
te vestigen aan het andere einde van de 
wereld, Nieuw-Zeeland. Wat hij er gaat 
doen, weet hij zelf amper, maar de ver-
koop van zijn hele hebben en houden in 
Nederland heeft hem voldoende opgele-
verd om het met vrouw en zoontje enkele 
jaren te kunnen uitzingen. En als het in de 
journalistiek niet lukt, kan hij altijd nog 
klussen in de bouw.

Bij de krant toonde hij zich een veel-
zijdig talent. Volgens Nicoline Baartman 
kon hij daar schrijven, organiseren, re-
digeren, managen. Hij deed onder meer 
popmuziek, Dag in Dag uit, stagebegelei-
ding, Centrale Tafel, Vervolg, Voorkant, 
Achterkant, Volkskok, Dictee, Centrale 

Eindredactie. Toen mocht ze weer adem-
halen: ‘Er zijn Henrico-watchers die me-
nen dat hij voortdurend op de loop is voor 
zijn echte talent, het schrijven. Ik weet 
het niet, wel weet ik dat er in deze ele-
gante verschijning ook een stinkend lui 
varken huist.’

Het tegendeel klonk uit haar woorden 
over Broer Scholtens, ‘de oudste, de fa-
natiekste, de productiefste’. 

‘Geen grijze haar te bekennen en toch 
is hij al 59 jaar. Een man die even eigen-
gereid en knorrig, als steil en deugdzaam 
is. Het geweten van de journalistiek in 
het algemeen en de Volkskrant in het bij-
zonder.’ En: ‘In zijn buurt blijf je gezond, 
want waar Broer is, zijn de anti-oxidanten 
en de omega-3-vetzuren.’

Jacques de Jong

Afscheid van Eric van den Berg, Henrico Prins en Broer Scholtens

‘Op de valreep nog prachtverhalen’

Eric van den Berg, Henrico Prins en Broer Scholtens in de zon achter het koffiehuis KHL bij hun 
afscheid van de Volkskrant.                   Foto Jacques de Jong
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HET OMREKENEN van 
de euro naar de gulden 
moet zo ongeveer wel 

voorbij zijn, maar bij som-
mige dingen kan ik het niet 
laten. Kopje koffie met een 
tostie ham/kaas op een terras-
je in Weesp: € 4,75 ofwel 10, 
45 in guldens. Verlies PCM in 
2008:  € 205,1 miljoen ofwel 
451,2 miljoen in guldens. Als 
het om bijvoorbeeld Philips 
was gegaan, zou dit groot 
op de voorpagina’s hebben 
gestaan. Maar bij PCM? Er-
gens achterin, op de financiële 
pagina’s. Ach het zijn maar 
cijfertjes. En of je het in euro’s 
of in guldens rekent, het is een onvoor-
stelbaar bedrag.

De besturen van PCM hebben zich, ge-
holpen door duurbetaalde adviseurs en ac-
countants, sinds de kortstondige bemoeie-
nis van Apax met het mooie bedrijf bij 
het vaststellen van de jaarcijfers lekker 
kunnen uitleven. Zo is er met name flink 
gegoocheld met de bedragen die op de ba-
lans staan voor immateriële activa. Voor 
het grootste deel zijn dat uitgaverechten 
en goodwill van de diverse kranten. In het 
verleden werd jaarlijks op deze bedragen 
nauwgezet afgeschreven. Eind 2003 ston-
den ze nog voor 290,4 miljoen euro op de 
balans. Daarin school een prachtige stille 
reserve.

Schulden 
Toen kwam Apax. Omdat deze Britse 

durfkapitalisten zo sluw waren PCM 
zelf voor de eigen overneming te laten 
betalen, moest  het bedrijf zich diep in de 
schulden steken bij de banken: voor meer 
dan 300 miljoen euro. Maar het ontbrak 
PCM op dat moment aan, zoals dat heet, 
leencapaciteit. En dat probleempje werd 
opgelost door genoemde post ‘imma-
teriële activa’ van de ene dag op de andere 
op te hogen tot € 785,3 miljoen. 

Er veranderde in feite niets bij het bedrijf, 
maar de op deze manier opgefokte balans 
maakte het mogelijk de benodigde miljoe-
nen bij de banken los te peuteren. Boek-
houdkunde van de bovenste plank, waar 
een gewoon mens nooit iets mee van doen 
heeft. 

Creatief boekhouden
En zie, Apax is vertrokken en de uit-

gaverechten en goodwill zijn nu ineens 
weer 213 miljoen euro minder waard. 
En dat bedrag moest nu als verlies wor-
den geboekt. PCM dat met de normale 
bedrijfsvoering warempel een gezien de 
omstandigheden nog redelijk bedrijfs-
winst (22,5 miljoen euro) had behaald, 

Verlies markeert einde van PCM

Christian van Thillo: geloof in kranten.          Foto: de Volkskrant

is dus gedwongen over 2008 ongehoord 
rode cijfers publiceren. Zowel bij de op-
waardering destijds als de afwaardering 
van nu werden boekhoudkundige regels 
als reden aangevoerd.Het zal geen fraude 
zijn, maar de term creatief boekhouden is 
wellicht op z’n plaats. 

Wellicht is het voor de Persgroep ook 
voordelig een zwaar verliesgevend bedrijf 
over te nemen en hoeft dankzij de com-
pensabele verliezen tot in lengte van jaren 
geen belasting te worden betaald over 
verhoopte winsten. 

Dik beloond
Hoe dan ook, de afschrijving op de uit-

gaverechten komt naar schatting redelijk 
overheen met de totale strop die PCM 
heeft geleden in de Apax-affaire. Apax 
sleepte zelf rond de €135 miljoen binnen 
en de bemiddelaars en adviseurs lieten 
zich zeer dik belonen voor hun bemoeie-
nissen. Vele tientallen miljoenen in totaal. 
Ook deze dure jongens kwamen voor 
rekening van PCM, dat zodoende zelf 
moest betalen om zich in het verderf te 
laten storten. En diverse toplieden van 
PCM profiteerden driftig mee. En wij 
maar werken, zou collega Peter van den 
Berg zeggen.

Het gigantische verlies van € 205,1 mil-
joen markeert meteen ook het einde van 
PCM als bedrijf. De overneming door de 
Belgische Persgroep kan definitief plaats-
vinden nu de Nederlandse Mededingings 
autoriteit (NMa) heeft laten weten ak-
koord te gaan met de bundeling. 

Vreemd is wel dat de NMa als voor-
waarde heeft gesteld dat NRC Han-
delsblad en de afgeleide nrc.next wor-
den verkocht. Christian van Thillo, de 
baas van de Persgroep, heeft van het be-

gin af laten weten dat de Volks-
krant en NRC Handelsblad 
niet in één bedrijf zouden blij-
ven. Dus deze dwang is volko-
men overbodig. Het maakt de 
onderhandelingspositie van 
de Persgroep tegenover een 
mogelijke koper voor NRC 
Handelsblad wel zwakker. Nu 
verkocht móét worden is de 
vrijblijvendheid weg. En dat 
zal de opbrengst niet ten goe-
de komen.

Wat de vermeende machts-
concentratie betreft,  is er 
trouwens in feite niets aan 
de hand. Het enige is dat Het 
Parool  terugkeert bij de kran-

ten van PCM. Precies zoals weleer. Je 
krijgt de indruk dat de NMa even wil 
laten weten dat ze ook bestaat. Een beetje 
Neelie Kroes spelen.

Meulenhoff
Het valt te verwachten dat de onttake-

ling van PCM met de verkoop van NRC 
Handelsblad niet voorbij is. 

Intussen heeft PCM aangekondigd de  
boekenuitgeverijen (onder andere Meu-
lenhoff, Bruna, Het Spectrum en Stan-
daard)  af te willen stoten. Daarmee ver-
dwijnt de M van Meulenhoff uit PCM. 

NRC plus de boekentak zullen samen 
naar schatting rond €100 miljoen opleve-
ren. Voldoende in ieder geval om een 
groot deel van de kennelijk nog altijd pijn-
lijke bankschulden af te lossen. 

Als er dan ook nog een oplossing wordt 
gevonden voor het teveel aan drukkerij-
en, kan de Persgroep Nederland aan een 
frisse start beginnen. Volkskrant, Trouw, 
Parool (samen de oude Perscombinatie) 
en als vreemde eend in de bijt AD, waar 
eerst fors zal worden gesaneerd. 

Ik vraag me af of er wat het AD betreft, 
voor zal worden gekozen Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht te veroveren met drie 
grote stadskranten (Amsterdam is al van 
Het Parool).

PCM fini
Het mag intussen bekend zijn dat 

Van Thillo hartstochtelijk gelooft in de 
toekomst van de papieren krant. 

Wat gaat dit betekenen voor alle inter-
net-kranten die de Persgroep nu in beheer 
krijgt. AD, Volkskrant, Trouw, Parool 
en de eigen kranten in België zijn alle-
maal actief op internet. En hier is ook 
nog de erfenis van Dag druk doende een 
plaats op het web te verdedigen. 

Zou Van Thillo  het op den duur niet te-
veel van het goede vinden? Zit er toekomst 
in samenwerking op internet?

PCM is fini. Leve de Persgroep.

door Jan van Capel
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Zie verder pagina 3

In mei heeft Erwin Horwitz (bijna 71) ver-
teld van de speurtocht naar de dood van 
zijn Joodse vader. Deze keer over zijn tijd 
op de krant. Hij was twee decennia lang 
de cijferaar achter de redactie. ‘Het ging 
mij niet alleen om de cijfertjes, maar voor-
al ook om de mensen achter de cijfertjes.’

‘IK BEN prettig gekomen en ik ben 
prettig weggegaan.’
Wie had die uitspraak verwacht 

van een man die na twee decennia jaar 
trouwe dienst als redactie-administrateur 
de geschiedenisboeken van de redactie is 
ingegaan als de nurks bij uitstek? Legio 
zijn zijn gevleugelde woorden. ‘Ik ben 
gelaaien.’ ‘Ik heb me er weer laten inlui-
zen.’ ‘Heel fijn!’ 

Legendarisch zijn ook zijn aanvaringen 
met het kopieerapparaat, als hij plotseling 
- om een of ander formuliertje te ‘copu-
leren’, zoals hij met zijn kantoorhumor 
placht te zeggen - werd geconfronteerd 
met de enorme troep die een collega had 
achtergelaten, en of hij dat varkentje maar 
even wilde wassen. ‘Ik ben maar een een-
voudige boerenlul, je moet hier pragma-
tisch denken, zorg dat je hier niet genaaid 
wordt. Maar ik ga hem scheren.’ 

Erwin Horwitz reageert in zijn Vinke-
veense residence op deze akkefietjes met 
gepaste afstand. ‘Ach, dat klopt allemaal 

voor geen meter. Daar 
zat een hoop show 
bij.’

Hoe anders ging 
het eraan toe in zijn 
werkvertrek, versierd 
met alle merken bier-
flesjes die hij in de 
loop van de tijd had 
verzameld. Het was 
bij hem een komen en 
gaan van redactiele-
den die hun hart kwa-
men uitstorten. Bij het 
koffieapparaat zag je 
ze allemaal zitten met 
hun ellende. Martien 
Schurink, Ben Have-
man, Hub. Hubben, 
Otto Spronk en wie al 
niet meer. Het leek het redactiepastoraat 
wel.

‘Ach ja’, zegt Erwin. ‘Zo ging dat. Ik 
had altijd een luisterend oor. Het ging mij 
niet alleen om de cijfertjes, maar vooral 
ook om de mensen achter de cijfertjes.’

Etaleur
Eigenlijk was Erwin helemaal niet in de 

wieg gelegd voor redactie-administrateur. 
Hij wilde eigenlijk etaleur worden. Show! 
Dat gebeurde bij de firma Gerzon en later 
V&D in de Kalverstraat, want De Bijen-

korf wilde hem niet heb-
ben. Daarna werkte hij bij 
de Nuts Chocoladefabriek 
en later ook nog bij boek- 
en tijdschriftenbedrijf Van 
Gelderen in de Kalverstraat. 
Tussendoor militaire dienst 
bij de Huzaren van Boreel. 

In 1965 kwam hij bij de 
Volkskrant, op de agenten-
administratie. Zorgen dat 
alles met de agenten, die de 
distributie van de kranten 
verzorgden, goed verliep. 
Daarna werd het de adver-
tentie-incasso met als taak 
de adverteerders achter de 
broek te zitten, zodat zij de 
nota‘s op tijd betaalden.  

Daarna een aantal jaren - 
na de combinatie met Het 
Parool - bij het technisch 
bedrijf, waar hij veel opstak 
van zijn technische colle-
ga‘s. In 1979 vroeg Van der 
Pluijm hem redactie-admi-
nistrateur te worden. Die 
functie kenden ze wel bij 
Het Parool, maar nog niet 

bij de Volkskrant. Om Jos Sterk, toen ad-
junct, werk uit handen te nemen. Decem-
ber 1998 heeft hij uit die functie afscheid 
genomen, na negentien jaar trouwe dienst 
bij de Volkskrant-redactie.

Declaraties
Erwin staat bij de redactie bekend als de 

man van de declaraties. Het verhaal gaat 
dat hij ter ondertekening gedeclareerd 
heeft gekregen: één tandenborstel, fles-
sen Pomerol, motorlaarzen, de Playboy, 
één zak patat. Hoe kijkt hij terug op die 
declaratiecultuur?

‘Ach’, monkelt hij behoedzaam. ‘Dat 
verschilde per redactie. De sportredactie 
was heel iets anders dan de kunstredac-
tie, zal ik maar zeggen. De culturen per 
redactie verschillen. Creatieve lui, maar 
soms wel een beetje kleinzielig. Harry 
Lockefeer heeft mij eens ‘een creatieve 
boekhouder’ genoemd. Dat vond ik hele-
maal niet leuk. Zo zat ik niet in elkaar. 
Ik heb in mijn tijd geen schalen oesters 
langs zien komen. Wel een beetje sjoeme-
len, maar geen oplichterij.’

Bewaken
‘Ik zag altijd mijn rol in het geheel als 

controlerend en signalerend. Ik was een 
buitenstaander, de kat uit de boom kij-
ken, het tweede echelon. Mijn taak was 
de kosten te bewaken, voor de tijdschrif-
tenabonnementen bijvoorbeeld of de 
freelancers. Vergeet niet: toen ik begon, 
hadden we een begroting van 16 miljoen 
gulden. Toen ik wegging, was dat 48 mil-
joen. Guldens, welteverstaan.

‘Ik wil wel één anekdote vertellen. Mart 
Smeets was ooit basketbalverslaggever 

Erwin Horwitz, twintig jaar het financiële geweten van de redactie

‘Een beetje sjoemelen, geen oplichterij’

Erwin Horwitz thuis achter zijn bureau.           Foto Jacques de Jong
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Vervolg van pagina 2
Erwin Horwitz

‘Stille kracht’ van Kunstredactie vertrekt

Rita Smit neemt tijdens haar afscheid een cadeau in ontvangst van chef Kunst Hanneke de 
Klerck.                       Foto Jacques de Jong

Geen toespraak, was de uitdrukkelijke 
boodschap van Rita Smit die vorige 
week, na 27 jaar Volkskrant, afscheid 
nam als redactie-assistent bij Kunst. Als 
reden vertrouwt ze de Volksknar toe dat 
ze niet meer geconfronteerd wil worden 
met gegevens uit haar dossier. Zoals een 
aantal boze briefjes aan de hoofdredactie 
en enkele pogingen om bij de krant weg 
te gaan.

Dus geen toespraak bij de afscheidsbor-
rel op de krant, maar bij de collega’s val-
len vele complimenten te beluisteren. 

Chef Hanneke de Klerck merkt op dat 
Rita’s vertrek ‘eigenlijk niet valt op te los-
sen’. Ze was de duizendpoot op de Kunst-
redactie voor het opvangen van telefoon-
tjes, het regelen van reizen, het bestellen 
van toegangskaarten, het begeleiden van 
medewerkers. ‘Onmisbaar’, vindt Han-
neke de Klerck, ‘en aardig bovendien - 
om met medewerkers te kunnen omgaan, 
moet je wel aardig zijn.’

Rita’s opvolger zal gedeeld worden tus-
sen Kunst en Boeken.

Uit de uitnodiging: ‘Als Rita er een keer 
niet was, was er paniek in de tent. Hoe 
boekte ze die talloze werkreizen, waar 
wist ze die hotelletjes te vinden in festi-
valoorden waar alles overboekt was; hoe 
ging dat ook al weer - de uitgaanstips 
voor Klassieke Muziek maken in onze 
Culturele Agenda? 

En kan er alsjeblieft iemand de telefoon 
opnemen!!?

 ‘Rita behoedde ons voor lastige tele-
foontjes op deadline-uren; maakte re-
dacteuren wegwijs in de onnavolgbare 
wegen van Outlook en het redactiesys-
teem, organiseerde onvergetelijke barbe-
cues op het strand van Bloemendaal, en 
blies naast dat alles de hoogste noot in de 

plaatselijke harmonie (nee, niet de fan-
fare!)’.

Arno Haijtema: ‘In de tijd dat ik op 
Kunst zat, werden we gek van de mensen 
die nog eens opbelden als ze een persbe-
richt hadden gestuurd. Dat waren er soms 
wel tien per uur. Rita was daar goed in. 
Ze was de smeerolie van onze organisatie, 
een soort stille kracht. Ze heeft nooit te 
koop gelopen met wat ze allemaal kan.’

Jan van Capel herinnert zich de overstap 
van Rita van secretariaat naar redactie. ‘Ze 
wilde meer met de journalistiek te maken 
krijgen. Als assistent van de chef Nacht 
splitste ze platte tekst en koppen, zodat ze 
voor de opmaak in het beeldscherm kon-

den worden gebruikt. Dat deed ze in wis-
seldienst met Ellen van den Boomgaard 
en Roald de Boer. Ze maakten het voor 
zichzelf leuker door er ook fouten in de 
tekst te corrigeren. Ze  waren eigenlijk de 
laatste controle op de  kopij.’

Riet Lina merkt op dat Rita en zij samen 
nog steeds van alles doen: zwemmen, the-
ater, sauna, muziekuitvoeringen. ‘We le-
zen vaak dezelfde boeken zonder dat we 
het van elkaar weten.’

Duidelijk  is dat Rita Smit zich niet gaat 
vervelen, mede dankzij haar buitenhuis 
op het strand tussen Bloemendaal en 
Zandvoort. 

Jacques de Jong

of daaromtrent. Die had de gewoonte ons, 
de krant dus, heel lang op zijn declaraties 
te laten wachten. Het duurde soms wel 
een jaar voordat hij met die handel over 
de brug kwam. Het was dan een pak A-
viertjes, maar soms helemaal zonder bon-
netjes, waar ik in mijn functie juist gek op 
was! De chef van de sportredactie schrap-
te dan sowieso minstens de helft van die 
declaraties. Ik heb Mart Smeets daarover 
nooit gehoord.

‘Voor de rest: my lips are sealed. Of, zo-
als Riet Lina het altijd zei: ‘Ik weet van 
niks.’

Over de hoofdredactie spreekt hij al 
even behoedzaam. 

Van der Pluijm? ‘Echt een heer. Mijn-
heer de hoofdredacteur. Zo heb ik hem 
altijd gezien.’ 

Harry Lockefeer. ‘Die was wat losser. 
Ooit, in december 1987, kon ik wegens 
oogoperaties niet werken. Kwam hij naar 
Vinkeveen met de hele handel om een 
concept-begroting te maken. Ik zag dan 
wel niet veel, maar mijn hersens werkten 
wel. 

Pieter Broertjes (door hem vaak verte-

derend Pedro Fratellini genoemd): ‘Hem 
heb ik nog zien opkomen.’

Voelde hij zich de bewaker van normen 
en waarden ter redactie?

‘Ik ben me daar niet van bewust. Daar 
kan ik geen chocola van maken.’

En nu? Erwin is druk, druk, druk. Met 
zijn gezin, met zijn tuin, met zijn literair 
café in Vinkeveen (gasten onder anderen: 
Adriaan van Dis, Connie Palmen, Judith 
Koelemeijer, Joost Zwagerman), met alle 
kranten die hij leest, en vooral met de 
speurtocht naar zijn vader: Samuel Hor-
witz, van Joodse afkomst en met velen uit 
zijn familie omgekomen in de oorlog. 

Hij houdt alles nauwkeurig bij, in ord-
ners. De ene na de andere wordt ons voor 
de neus gelegd. ‘Ja’, zegt Erwin beschei-
den, ‘ik kan nu eenmaal niets weggooien, 
ik heb het graag netjes bij elkaar. ’

Han van Gessel

‘Pedro 
Fratellini’


