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De Boer & De Cocq
weer samen,

op pagina 2 en 3

Peter van den Berg zamelt geld in 
voor vertrekkende collega. Joris 
Cammelbeeck: ‘O, je vraagt een 
verwijderingsbijdrage.’

QR MEDE

Aardigheid
Onder de kop ‘Fusie Perscombinatie en 
Dagbladunie blijft ongewenst’ schreef 
Jan van Capel op de Opiniepagina van de 
Volkskrant op 15 augustus 1995 een stuk 
met een vooruitziende blik. Hij richtte 
zijn pijlen met name op Max de Jong, 
destijds hoofddirecteur van Perscombi-
natie en toen al jaren fervent voorstander 
van een fusie.

Enkele citaten:
‘Laten we blij zijn dat er nog bedrijven 

zijn zoals Perscombinatie, waar winst 
maken niet het belangrijkste op aarde is. 
In een dergelijk bedrijf, waar aandeel-
houders niet zitten te wachten op steeds 
meer poen en steeds hogere koersen voor 
hun aandelen, is gelukkig plaats voor 
minder renderende dagbladen. Alleen 
door zulke bedrijven kan een pluriforme 
pers in stand worden gehouden.’

‘Stel dat Perscombinatie alle reserve-
potjes leeg schraapt, dan nog zal er flink 
wat vreemd kapitaal moeten worden aan-
getrokken om een dergelijke overneming 

te kunnen financieren. Vreemd kapitaal 
betekent invloed van derden, en daarmee 
komt de zo dierbare Stichtingenstructuur 
in gevaar. In zo‘n geval worden ook bij 
Perscombinatie de winstcijfers belangrij-
ker dan nu het geval is en delven zwakke 
kranten uiteindelijk het onderspit.’

‘Wat de toekomst van de Dagbladunie 
betreft zou het verreweg de voorkeur ver-
dienen als het bedrijf als een zelfstandige 
eenheid zou kunnen voortbestaan. Via 
een plaatsing van aandelen op de effec-
tenbeurs, of doordat enkele grote finan-
ciers die niets van doen hebben met de 
bestaande dagbladuitgevers, het bedrijf  
kopen. Daarmee wordt voorkomen dat te 
veel dagbladen in één hand komen.’

‘Wat is er trouwens voor aardigheid aan 
om, laat ons zeggen, vier of vijf concur-
rerende kranten in één bedrijf samen te 
voegen? Wie is dan de concurrent van 
wie, en met wie moet je nog de krachten 
meten? Of is aardigheid een verboden 
woord in de kapitalistischer wordende 
dagbladwereld?’

HvG

CLEMENS en August Brenninkmeij-
er begonnen in 1841 in Sneek hun 
eerste handeltje in textiel. Het Al-

gemeen Handelsblad (Amsterdam, 1828) 
bestond toen al en de Nieuwe Rotterdam-
sche Courant (Rotterdam, 1844) was er 
bijna.De nazaten van C&A hebben het 
dagblad waarmee hun betovergrootva-
ders zijn opgegroeid, opgekocht. Voor 80 
procent, via de beheerder van het Bren-
ninkmeijer-familiekapitaal Egeria.

De andere 20 procent is in handen ge-
komen van een viertal bekende mediafi-
guren: Derk Sauer, Ruud Hendriks, Frits 
Barend en Harry de Winter, die samen de 
televisiezender Het Gesprek bezitten. 

Derk Sauer zal zich als ervaren zaken-
man en uitgever namens Het Gesprek 
uitdrukkelijk gaan bezighouden met de 
NRC-groep. Daar hoeft volgend jaar 

niemand voor z’n baan te vrezen, zo is 
beloofd.

Originele naam trouwens: Egeria. Even 
opgezocht. De naam stamt uit de Ro-
meinse mythologie. Egeria komt daarin 
voor als bronnennymf, in het gezelschap 
van bosnymf Diana. Zij had in de begin-
tijd van Rome amoureuze contacten met 
de vrome koning Numa Pompilius (op-
volger van Romulus) en zij plengde na 
zijn overlijden zo veel tranen dat zij tot 
bronnennymf werd gebombardeerd. 

De Egeria van nu beheert een vermogen 
van 1,1 miljard euro. De Brenninkmeij-
ers zijn niet van de straat en ze komen 
niets tekort.

Nu hebben ze met een gering deel van 
hun immense vermogen NRC Handels-
blad geholpen zich los te maken uit de 
door hen verafschuwde Amsterdamse 
sfeer. De Rotterdammers hadden al sinds 
het begin van de samenwerking in de-

NRC komt terecht in nette familie
cember 1995 weinig op met het ‘softe‘ 
gedoe in Amsterdam. 

Net als directeur Cees Smaling, die de 
fusie tussen Perscombinatie/Meulenhoff 
en zijn oude bedrijf NDU zo dolgraag 
tot stand zag komen, hadden de NRC’ers 
weinig op met de stichtingen die van 
oudsher de aandelen van PCM in bezit 
hadden. Een doorn in het oog was ook 
dat ze mede moesten opdraaien voor de 
verliezen van de zwakkere kranten in de 
combinatie. Een solidariteit die bij de 
Perscombinatie normaal werd gevonden.

CHRISTIAN VAN THILLO, die eerder 
dit jaar PCM van de ondergang redde, 
vond van meet af aan dat NRC Handels-
blad en de Volkskrant niet in één bedrijf 
thuishoorden. Hij wilde een van de twee 
verkopen en werd daar ten overvloede 
toe gedwongen door de Nederlandse Me-
dedingings Autoriteit, omdat er anders te 
veel Nederlandse dagbladen in één hand 
zouden verkeren. 

 Zo werd dus de NRC in de aanbieding 
gedaan. Iedereen tevreden. Van Thillo 
strijkt volgens sommige berichten 70 

miljoen euro op. De schuld van de Pers-
groep (erfenis van Apax!) kan daarmee 
flink worden verkleind en de mensen van 
NRC Handelsblad voelen zich als hun 
wapenspreuk: Lux et Libertas.

ONLANGS werd ik in de Amsterdamse 
Kinkerstraat aangesproken door een 
jeugdige krantenverkoper. ‘Gratis Volks-
krantje? Nee joh, bedankt, ik ben abon-
nee. Trouwtje misschien? Heb ik ook. 
NRC’tje dan, of  Next? Die wil ik niet, 
heb ook Het Parool al.’

 Dit soort ambulante verkoop - maak 
niet uit wat je neemt, als het maar een 
van onze kranten is - is wat de NRC be-
treft dus verleden tijd. De kranten zijn 
nu niet alleen in naam, maar ook in eco-
nomische zin concurrenten. En ze zijn in 
Rotterdam kennelijk van zins hun gewe-
zen partners flink aan te pakken. 

 Zo valt te lezen dat nrc.next in de och-
tend de concurrentie met de Volkskrant 
zal gaan opvoeren. 

Prima, geen probleem. Als de Volks-
krant maar niet wil gaan concurreren met 
Next. Brrr...  

door Jan van Capel
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Wouter Klootwijk bezig met nieuwe televisieserie:

‘Even lollig op tv en hup: waardering’

Waar ben je mee bezig? 
‘Ik bak wijting. Verse vis van de afslag 

van Den Oever. Als je verse vis eet, kun 
je niet meer wennen aan vis die vers ge-
noemd wordt door leugenaars van de mid-
denstand.’

Blijf je tv maken of is het welletjes? 
‘Leg de laatste hand aan een nieuwe 

tv-serie, De Wilde Keuken. Vervolg van 
Klootwijk aan Zee en eigenlijk hetzelf-
de, maar af en toe komt er in plaats van 
een vis een varken in voor. We beginnen 
vroeg in het voorjaar met opnamen voor 
de tweede acht afleveringen van de serie, 
ik weet nog niet wanneer die wordt uitge-
zonden.

‘We hielden een preview voor journa-
listen. Er kwamen er wel drie. Ze vonden 
wat ze te zien kregen, prachtig.

‘De Volkskrant vroeg om een dvd, De 
Telegraaf stuurde zijn sterverslaggever 
die me tijdens een diepte-interview de 
vraag stelde of ik niet gebukt ga onder de 
teloorgang van de wereld.’ 

Hoogte- én dieptepunten tijdens het 
draaien?

‘Het is niet te geloven maar waar, alle 
draaidagen waren hoogtepunten. Tegen-
slag mondde steevast uit in iets bijzonders. 
Maar we zijn ook een laconiek ploegje en 
hebben geen last van ballerinagedrag.

‘De beste filmpjes draaiden we in Ma-
rokko, waar we de meeste tegenwerking 
ondervonden van politie en geheime 
dienst.’ 

Wat heb je geleerd van de overstap 
naar de televisiewereld?

‘Eerlijk gezegd ben ik niet overgestapt. 
Ik doe tv erbij, met enorm plezier. Maar 
schrijven is m’n belangrijkste bezigheid 
en m’n eerste bron van inkomsten. Nadat 
ik er pardoes bij de Volkskrant uit werd 

gegooid – heb het waarom nooit kunnen 
begrijpen – werd me gevraagd om voor 
een paar GPD-kranten te schrijven. Bin-
nen de kortste keren werden het alle GPD-
kranten en vroeg NRC Handelsblad me 
voor een stukje elke week. Zo kon ik weer 
uit de bijstand.

‘Wat ik daarvan geleerd heb? Toen ik 
in de Volkskrant schreef, dacht ik, beter 
kun je het niet hebben, het beste publiek, 
kind aan huis bij Kamerleden, hoog op-
geleide jonge linkse lezers. Nu schrijf ik 
elke week een rubriek die alleen binnen 
de Amsterdamse grachtengordel niemand 
kent, maar die in 1,4 miljoen huishoudens 
in heel Nederland belandt.

‘Het is wonderlijk. Uitzendingen van 
de serie Klootwijk aan Zee werden in het 
– wat kijkcijfers betreft – beroerdste tv-
seizoen, de zomer, door veel mensen be-
keken. De cijferaars in Hilversum stonden 
paf.

‘Hoogtepunt in het vakantieseizoen was 
een kijkersaantal van over de 700 duizend. 
En dat is toch maar de helft van de huis-
houdens waar mijn stukje elke week door 

de brievenbus komt.   
‘Maar je kop op tv is, vindt menigeen 

van buurvrouw tot mediamens, nog altijd 
meer waard dan wat je zegt. Een journaal-
lezer die met pensioen gaat, wordt uitvoe-
rig uitgewuifd als een belangrijk journa-
list, maar wat ‘ie al die jaren deed, was het 
voorlezen van korte teksten die mede door 
anderen geschreven waren.

‘Een meesterlijk schrijvend journa-
list die in de vut gaat, wordt alleen in de 
Volksknar herdacht.’ 

Je reist veel. Beland je nog in eetgele-
genheden die je verrassen?

‘Voortdurend. Ik heb in Shanghai echt 
smerig Chinees gegeten, de Chinezen van 
Rotterdam zijn haute cuisine vergeleken 
bij de Chinezen bij wie ik in China at. In 
Brazilië en Uruguay at ik rundvlees, zo 
bloederig en taai dat ik het moest terug-
geven aan de natuur. Het bleek van net 
geslachte stieren te zijn. Ze snappen het 
niet allemaal daarzo, dat het vlees weken 
moet afhangen. Ze hebben haast.’

Waaraan stoor je je hier? 
‘Ik erger me aan het gemak waarmee 

media overnemen wat volksmenners van 
Wakker Dier en mevrouw Thieme bewe-
ren en dat maar weinig journalisten goede 
vragen stellen en zelf op onderzoek uit-
gaan. 

‘Je hebt die griezel Wilders - eigenlijk 
altijd om te lachen - en waar hij mee zit,, 

Binnenkort zendt de RVU een 
nieuwe informatieve tv-serie 
uit van Wouter Klootwijk. Deze 
zomer kreeg hij een vakprijs 
voor Klootwijk aan Zee. Hij kan 
‘ingewikkelde thema’s compact 
en helder bespreekbaar maken’.

Adriaan de Boer sprak met 
zijn andere helft van een ooit 
roemrucht Volkskrant-duo, 
De Boer & De Cocq. Over 
eten, columns, verkeerde 
dierenvrienden en zijn oude 
krant. 

Wouter Klootwijk                 foto GPD

door Adriaan de Boer

Zie verder pagina 3
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Wouter Klootwijk en Adriaan de Boer in hun rol van De Boer & De Cocq. Daarmee joegen ze lange 
tijd restaurants in het hele land de stuipen op het lijf als ze hun eet-avonturen beschreven.  
                               Illustratie Jacques de Jong

Deze kaart komt van Michel Maas, Jakarta. 
Hij meldt erbij:
‘De Volksknar is meer dan welkom. Het is voor 
mij een soort tijdcapsule: mijn rechtstreekse 
contact met een redactie die ik veertien jaar 
geleden heb verlaten. Het is als ‘chatten’ met 
het niet eens zo verre verleden.
En daarbij is de Knar vaak beter geïnformeerd 
dan de krant. Ga maar lekker door. ‘

is te overzien. De diervriendenbeweging 
aan de andere kant is veel erger. Een draak 
met veel koppen. En het gekste: diervrien-
den doen met hun campagnes soms dieren 
meer kwaad dan goed. 

Voorbeeld? 
‘Wakker Dier heeft een felle campagne 

gevoerd voor het castreren van manne-
tjesvarkens. Dat moet gebeuren, vond 
Wakker Dier, maar wel onder verdoving.

‘Bijna niemand in de media heeft opge-
merkt dat dat hele castreren niet nodig is. 
Maar mede dankzij Wakker Dier gebeurt 
het nog steeds.’
 
Je bent vrij lang weg bij de Volkskrant. 
Lees je ‘m nog?

‘Ik was elf jaar in dienst bij de krant en 
daarna geruime tijd medewerker. Ik wou 
na een uitstap naar Vrij Nederland dol-
graag terug, maar Pieter Broertjes en Jan 
Tromp zeiden dat ik te duur (te oud!) was 
geworden, ik kon als freelancer schrijven. 
Twee stukjes in het Magazine elke week 
en een paar keer per week de Volkskeu-
ken.

‘Ik kreeg een gratis abonnement. 
‘Een dag nadat Broertjes me de wacht 

had aangezegd, kreeg ik een brief waarin 
stond dat ik de krant niet meer kreeg. Het 
was zo lomp allemaal, ik kreeg zelfs het 
geld niet dat ik volgens een overeenkomst 
nog drie maanden doorbetaald moest krij-
gen. 

‘Het maakte me rancuneus. Ik heb nooit 
meer een Volkskrant gekocht en lees die 
alleen in de trein als iemand hem heeft 
achtergelaten, dus maar zelden. 

‘Waarneming: in mijn mooie Volkskrant-
tijd was de trein bezaaid met Volkskran-
ten, losse kopers lazen hem in de spits. 
Nu vind je er nog maar weinig. Op de lijn 
Brussel-Amsterdam (ja, ik loop nog altijd 
zo’n trein helemaal door) kun je altijd een 
paar edities van Het Financieele Dagblad 
bijeen sprokkelen. 

‘Vroeger was schrijven op de redactie 
nuttig omdat je bronnen daar te vinden 
waren. In de prullenmanden van de finan-
ciële redactie vond ik de ene primeur na 
de andere. 

‘Er is nu geen reden meer om bijeen 
te komen in een gebouw om samen een 
krant te maken. Ik werk nu met redacteu-
ren, al jaren, die ik nog nooit heb gezien.’

Van de zomer kreeg je de allereerste 
People and the Sea Award. Gat in de 
lucht? Plastiek op de schoorsteenman-
tel? Cheque?

‘De prijs bestond uit een groot afge-
drukte, oude foto uit het Spaarnestad-ar-
chief. Ik ben natuurlijk dankbaar. Maar in 
het wetenschapskatern van de Volkskrant 
heb ik tien jaar lang elke week een stukje 
geschreven waarin ik ook ‘ingewikkelde 
thema’s’ begrijpelijk maakte. Dat was 
niet knap van mij, het was noodzaak. Ik 
snapte er vaak geen reet van en dat hin-
derde me. Ik wou het snappen, dat lukte 
en dan schreef ik het op. Nooit een prijs. 
Maar even lollig doen op tv en hup: waar-
dering.

‘Het was zo mooi ooit, toen we samen 
de krant maakten. Anonieme mannen en 
vrouwen. We hadden maar twee vedetten, 
Ben de Graaf en Ben Haveman. De men-
sen die de krant maakten, hadden geen 
naam en waren trots op wat ze samen elke 
dag opnieuw flikten. Een krant die steeds 
meer lezers wierf.
‘Ik was vol bewondering voor onze redac-

tie Binnenland, geen foutje glipte erlangs 
(dat is inmiddels anders, ik weet het). En 
ik was trots en gelukkig toen de redactie 
Buitenland onder leiding van de volkomen 
onberoemde Paul Brill tot een van de beste 
ter wereld werd omgebouwd. 
‘Je had toen meer met het geheel dan 

tegenwoordig journalisten met zichzelf 
hebben.’

Adriaan de Boer

Vervolg van pagina 2             WOUTER KLOOTWIJK

‘Het was zo mooi
ooit, toen we
samen de krant
maakten’
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Een veelzijdige carrière had Philip Freriks, 
die nu met pensioen is en derhalve in de Volks-
knar genoemd moet worden. Per slot heeft hij 
voor de Volkskrant acht jaar als correspondent 
in Parijs gewerkt. Dat deed hij van 1985 tot 
1993. Buitendien had hij met de Volkskrant te 
maken als presentator van Het Groot Dictee; 
het was een idee van Freriks en de krant heeft 
er vanaf het begin, 1990, een groot aandeel in 
gehad.

Philip Freriks schreef niet alleen voor kranten 
als Le Monde, Het Parool en de Volkskrant, in 
de jaren zeventig deed hij ook radio, waarna 
televisie een logisch vervolg bleek. Vanaf 2000 
trad hij ook op als theaterman met program-
ma’s als Ik herinner me en Gare du Nord.

Iemand als Freriks gaat zich niet vervelen. 
‘Mijn agenda begint al lekker vol te lopen’, 

liet hij weten in De Telegraaf. ‘In januari ga ik 
het theater in met de Afscheidsmonologen, ‘n 
beetje schrijven, lezingen, iets met Teleac en in 
2010 weer als Fifi de Tour de France in.’ 

Interview
Uit de jaren bij de Volkskrant dateert bij-

gaande foto van Wim Ruigrok, die daarbij de 
volgende toelichting geeft.

‘In december 1991 mocht ik met Philip Fre-
riks het Palais aan de Champs Elysées in Parijs 
betreden, waar president François Mitterrand  
zetelde. Philip werkte voor de NOS en hij had 
van Jacqueline Wesselius het correspondent-
schap van de Volkskrant overgenomen. 

‘Wat Philip en François gemeen hadden, was 
de vriendschap met een lieftallige dame die 
werkzaam was bij het ministerie van Mitter-

rand. Deze dame hield Mitterrand, begeleid 
door een groep belangwekkende personen op 
weg naar een belangwekkende vergadering, 
staande met de mededeling dat een Hollandse 
tv-verslaggever hem even de hand wilde 
schudden. 

‘Handenwringend moesten de begeleiders 
toezien dat dit handschudden door Philip vlek-
keloos werd voortgezet in een gesprek en ver-
volgens in een tv-interview. Berustend moes-
ten de heren wachten tot François en Philip 
uitgepraat waren. 

‘Dit uitzonderlijke incident is deels te dank-
en aan de dame, maar vooral aan de natuurlijke 
charme van Philip en het zou me niets verba-
zen als ze aan het eind van het gesprek elkaar 
tutoyeerden.’ Vertelt Wim Ruigrok.

JqJ

Dank!! En probeer 
zo door te gaan. 
Tot heil van ons 
en ook een beetje 
voor jezelf. 
Groet! 
Tot ziens!! 
Dank!!!

Ad Overeem
(oudste collega 
- 96 - en abonnee)

Tot mijn diepe droefenis stond in uw 
gewaardeerde bijdrage over het alom 
geprezen Groot Dictee één breinbrekerig 
woord fout gespeld: toiletteje. Dat kwam 

voort uit de combinatie van: eau de 
toiletteje. Ik heb in mijn lange leven veel 
dubbele ellen in het toilet geturfd, maar 
ik heb nog nooit het bordje ‘Toillet’ buiten 
zien hangen.
‘Toilletteje’: dat staat toch niet?
Met veel dank voor uw leesplezier,

 Han Paaltjes
(ex-korfbalverslaggever van Tubantia)

Ik kan het bijna niet bijhouden, zo vaak 
als jullie uitkomen. Maar in de laatste 
nummers stonden weer heel wat stukken 
die voor mij de moeite waard zijn.

Annet Mooij
(geschiedschrijfster voor de Volkskrant)

PHILIP FRERIKS BIJ DE FRANSE PRESIDENT

Directie en hoofdredactie van de 
Volksknar (medium voor ex-Volks-
krant-redacteuren in de breedste 
zin van het woord) wensen hun 
lezers een goed en bevredigend 
nieuw jaar.
Speciaal danken wij onze bezorgers, 
zonder wie wij in deze barre tijd 
van het jaar onze boodschap niet 
zouden kunnen uitdragen. Proost!


