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HET was september 1979: mooi, 
warm weer. De sluitingsdatum 
voor de sollicitatieprocedure was 

al voorbij, maar de kandidaten waren 
nogal tegengevallen. Sommigen wilden 
direct al in deeltijd werken, zoals ze bij 
binnenkomst meldden. Anderen wisten 
helemaal niks van een krant en wilden 
eigenlijk een leuke rondleiding door het 
bedrijf. 

En toen kregen we de brief van Pieter 
op ons bureau. Beetje laat, want hij was 
op vakantie geweest in Italië. Sorry. Har-
ry (Lockefeer) en ik besloten hem toch 

maar op te roepen. Zo simpel ging dat 
nog in die dagen: geen hoofdredacteur of 
personeelszaken die zich ermee bemoei-
de. Dat deden we gewoon zelf.

Op de afgesproken datum verscheen een 
aantrekkelijke, jonge man van 27 jaar, 
zomers gekleed, een kettinkje om zijn 
nek, goed gebruind en met een enorme 
energie. Hij was afgestudeerd socioloog, 
net als Harry en vóór hem Jan van der 
Pluijm. 

Dus dat was al een mooie binnenkomer, 
zou later blijken. Hij had net een onder-
zoek gedaan voor de FNV. Ervaring met 
de vakbeweging was voor de nieuwe 

kweekvijverfunctie die we hadden, natuur-
lijk ook wel meegenomen.

Al op de terugweg naar ons bureau riep 
ik tegen Harry dat dit hem moest worden. 
Pieter voldeed aan onze eisen en het oog 
wou ook wat tenslotte. Waarop Harry 
protesteerde, want daar was híj toch al 
voor. 

Pieter begon op 1 december 1979. Ik 
zou hem opleiden tot journalist, want dat 
moest onze jonge socioloog nog wel wor-
den. Veel tijd had ik niet, want ik was zes 
maanden zwanger van mijn tweede kind. 
Dus rap aan het werk. Ik leerde hem eerst 
de theorie van het vak en probeerde toen 
samen met hem tot productie te komen. 
Er verschenen inderdaad een paar verha-
len met onze twee namen eronder.

Dat samenwerken viel nog niet mee, 
want de nieuwe, linkse collega wilde over 
alles eerst een discussie. Ik heb in mijn 

archief nog de vergeelde weergave van 
een verhaal over het beloningssyteem. Er 
was net een loonmaatregel afgekondigd 
en het bedrijfsleven zocht ruimte  voor 
enige verbetering van de beloning van 
werknemers. Ze wilden dolgraag extra-
tjes uitdelen om aan geschikte mensen te 
komen, maar dat mocht dus niet.

In mijn herinnering hebben Pieter en 
ik dagen doorgebracht in een werkcel, 
omdat Pieter voorstander was van zeer 
gelijke beloning voor iedereen en ik, al 
weer wat ouder en wijzer, vuil en zwaar 
werk, maar ook betere prestaties en gro-
tere verantwoordelijkheden wel extra  
wilde belonen. 

Omdat ik de typemachine in beheer had, 
werd de tekst vooral mijn tekst. Echter, 
toen ik op 28 maart 1980, een dag vóór 
de bevalling, met beginnende weeën, de 
krant met het definitieve verhaal onder 
ogen kreeg, bleek Pieter in mijn afwezig-
heid nogal wat te hebben gewijzigd in 
zijn geest. Op het vergeelde krantenknip-
sel staan naast enkele alinea’s strepen 
van mijn hand. Kennelijk staan daar de 
wijzigingen. Herkenbaar ook door een 
minder journalistieke en meer ambtelijke 
stijl dan de rest van het verhaal. Je moet 
er met Pieter dus wel bij blijven, anders 
grijpt hij zijn kans.

Pieter bleef de krant en de sociale 
economie trouw. Jarenlang bleven we 
dan ook  in elkaars nabijheid en gaf ik 
hem, als een moeder (zo noemde hij me 
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Pieter Broertjes aan het eind van het 
‘damesdiner’ dat hij hielp bereiden 
voor zo’n vijftig vrouwelijke collega’s: 
‘Ik hoop dat jullie niet alleen van-
avond, maar voor altijd van mij zullen 
houden!’
Aukje van Roessel: ‘Nee, nee, nee, dit 
was een one-night stand!’

Deze Volksknar gaat uitvoerig in op 
het afscheid van Pieter Broertjes, 
de hoofdredacteur die de afgelopen 
vijftien jaar het gezicht heeft be-
paald van de Volkskrant. 
Het is niet de makkelijkste tijd ge-
weest in de geschiedenis van de 
krant. De oplage is in die tijd gezakt 

van 350 duizend naar zo’n 250 dui-
zend. Dat is voor een groot deel te 
wijten geweest aan de geest van de 
tijd. Pieter Broertjes heeft, in elk ge-
val voorlopig, het tij weten te keren 
met de ingreep de krant van groot 
formaat naar compact formaat te 
transformeren.

Talrijke oude knarren hebben zo 
hun eigen herinneringen. We geven 
ze uitvoerig de ruimte. Zoveel, dat 
we aan één nummer niet voldoende 
hebben. In deze uitgave derhalve 
een deel van de reacties, in het vol-
gende (extra) nummer laten we er 
nog enkele volgen.

Herinneringen aan een hoofdredacteur

Moeder is trots en tevreden

door Suzanne Baart

Zie verder pagina 2

‘Je moet er wel bij 
blijven, anders grijpt
Pieter zijn kans’
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HARRY Lockefeer had, als jong 
hoofdredacteur, weer eens ‘een 
aannemer door de zalen gejaagd’ 

(met dank aan Piet van der Vliet, die het 
ook betaalbaar wist te houden) en wilde 
ooms, tantes, opa’s, oma’s en wie al niet 
van de grote Volkskrant-familie laten zien 
hoe mooi de burelen waren geworden.

Zodat wij op een zaterdagmiddag 
aanwezig waren op zaal om de gasten 
te ontvangen en rond te leiden. Vonden 
wij dit leuk? Nee, natuurlijk. Maar soms 
moet je wat in de week leggen om daarna 
te kunnen braden.

‘En, hoe doet onze Pieter het?’
Ik was net chef geworden, van de so-

ciaal-economische redactie en had onder 
deze erfenis van Harry ook zijn opvolger 
aangetroffen, Pieter Broertjes, zoals mijn 
vriend Willem Beusekamp me in ver-
trouwen al had medegedeeld. Ik draaide 
me om, en stond oog in oog met Pieters 
moeder. Even terzijde stond Pieters vader 
en in zijn ogen zag ik al het oordeel dat 
ikzelf nog moest formuleren. Pieter, het 
onderwerp, stond nog iets meer terzijde, 
en leek veel minder verlegen met de situ-
atie dan ik.

‘En, hoe doet onze Pieter het?’
Het laatst had ik deze vraag gehoord in 

1943, op de lagere school van de fraters 

aan het Hiëronymusplantsoen achter de 
Kromme Nieuwegracht in Utrecht, waar 
toen ook de door mij later zozeer bewon-
derde tekenaar Peter Vos zijn wettelijk 
voorgeschreven opleiding aanving. Niet 
dat mijn moeder die vraag stelde, maar je 
hoorde hem daar, en later elders, weleens 
rondzingen. ‘Hoe doet mijn zoontje het?’

Het lijdend voorwerp had geen behoefte 
aan een antwoord van de meester. Hij 
wist het wel.

Ik heb Pieters moeder beleefd en ver-
trouwenwekkend geantwoord en tijdens 

het aangename gesprek dat zich toen 
ontvouwde, werd mij ras duidelijk dat 
zij die vraag eigenlijk had gesteld ten 
behoeve van Pieters vader. Zij had altijd 
wel geweten wat voor vlees zij in de kuip 
had met Pieter. Zij had geen twijfels. 

Maar de vader, oud-adjudant van prins 
Bernhard, had voor zijn enige zoon 
duidelijk een gans andere carrière in 
gedachten. De studie sociologie was 
nauwelijk te verkroppen, maar journalist 
willen worden, en dan ook nog bij de 
Volkskrant, was vele bruggen te ver.

Pieter heb ik zo’n vier jaar nogal in-
tensief meegemaakt. Daarna begint het 
beeld al snel te vervagen: chef SER, ad-
junct, hoofdredacteur. Een gedreven man, 
die zonder ophouden altijd het onderste 
uit de kan wilde hebben. 

Niet, heb ik gaandeweg begrepen, om 
te scoren in de krant. Niet om prijzen te 
winnen, of complimenten op het dagrap-
port te oogsten. Nee, Pieter Broertjes 
streefde hartstochtelijk naar de zegen van  
zijn vader. Of  hij die ooit heeft gekre-
gen, weet ik niet. Zijn latere benoeming 
van prins Bernhard tot zijn tweede vader 
geeft te denken.

Maar wie Pieter Broertjes nu eigenlijk 
was - daar heb ik nooit een vinger achter 
kunnen krijgen.

Om de zegen van zijn vader?

door 
Harry van Seumeren

tenslotte ook),  gevraagd en ongevraagd 
advies over zijn carrière binnen de krant. 
Ik vond dat hij rustiger de zaken moest 
opbouwen en die eerst goed onder de 
knie moest krijgen. Hij was nog jong 
tenslotte. 

Maar Pieter deed toen ook al duizend 
dingen tegelijk. En ik vond dat niet al-
lemaal even goed. Later beweerde hij dat 
hij veel, zo niet alles, aan mij te danken 

had: ik had hem aangenomen en het vak 
geleerd. 

Dat was dus behoorlijk overdreven, 
want hij luisterde nooit naar mijn moe-
derlijke adviezen. Zo bleek hij uiteinde-
lijk misschien wel een veel betere people 
manager en bestuurder dan een groot 
schrijvend talent. 

Maar het is allemaal goed gekomen met 
hem. Hij zag alle overlegorganen binnen 
het bedrijf, bemoeide zich overal tegen-
aan, werd adjunct-hoofdredacteur onder 

Harry en overleefde dat. 
Hij was uiteindelijk vijftien jaar lang 

hoofdredacteur van de Volkskrant, zonder 
door de redactie te worden weggestuurd, 
zoals bij andere hoofdredacteuren is 
voorgekomen. 

Dat heeft hij echt allemaal zelf gedaan, 
zonder mijn hulp. Zo gaat dat met je kin-
deren: je doet je best, maar uiteindelijk 
kiezen ze zelf. En dat is prima zo. Moe-
der is trots en tevreden.

Suzanne Baart

Meestal, zeg maar nooit, reageer ik op 
een stukje van een collega. Maar nu wil 
ik toch mijn verbazing uitspreken over de 
manier waarop Nico Goebert de colum-
niste Nausicaa Marbe meent te moeten 
aanpakken (in de Volksknar nummer 
145).

Een tackle van achteren, zou ik zeggen.
In het overigens lezenswaardige ver-

haal over de vertrekkende Pieter Broer-
tjes wordt Marbe weggezet als de hyste-

rica van de Karpaten, die groteske onzin uitkraamt. 
Kom nou, Nico. Je overdrijft vreselijk.
Eerlijk gezegd heb ik geen enkele moeite met de vrijdagse 

stukjes van deze dame. Ik vind ze meestal wel to the point en 

prima passend in ‘onze’ krant. Het slaat ook nergens op dat de 
Haagse redactie elk boertje van Wilders prominent zou bren-
gen, zoals Nico beweert. 

Overigens was ik tevreden over het optreden van Pieter bij 
Pauw & Witteman. Vooral over zijn openingszet. 

Nadat Pauw of Witteman het gedoe over Jack de Vries tot 
nieuws van de dag had benoemd, wees Pieter er fijntjes op 
dat de machtswisseling in Engeland (Cameron ) hem toch iets 
belangrijker voorkwam. 

1-0 voor de hoofdredacteur, die - hoe je het ook wendt of 
keert - hard z’n best heeft gedaan om de krant aan de man te 
brengen. En zich daarbij gelukkig niet heeft vastgeklampt aan 
de ideologische, dus linkse koers, waarvan Nico - vreemd ge-
noeg - nog altijd schijnt te dromen.

Ben de Graaf

Vervolg van pagina 1

1 - 0 voor de hoofdredacteur bij P & W
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ALS IK denk aan Pieter - met wie ik 
een jaar of vier werkte, sinds hij in 
1995 hoofdredacteur werd - komt 

in mijn herinnering meteen een bijzon-
dere Volkskrant-activiteit bovendrijven: 
het 75-jarig bestaan van de krant, dat we 
in oktober 1996 vierden met een speciaal 
concert in Muziekcentrum Vredenburg in 
Utrecht. Daarbij werden relaties, politici, 
lezers en een aantal redacteuren van de 
krant uitgenodigd.

Tijdens de pauze overhandigde Pieter 
het eerste exemplaar van het boek Me-
tamorfose van een dagblad (door Frank 
van Vree) aan premier Kok. Behalve 
Kok waren onder anderen ook aanwezig 
prins Willem-Alexander, de commissaris 
van de koningin in Utrecht en kardinaal 
Simonis.

Ik herinner mij deze gebeurtenis zo 
duidelijk, omdat het voor mij een grote 
uitdaging was. Voor het eerst kwam er 
namelijk koninklijk protocol bij kijken. 
Aan Pieter had ik grote steun. Hij gaf de 
voorzetten en voerde de eerste bespre-
kingen. Er werd veel vergaderd,  groten-
deels in Utrecht bij Vredenburg. Daaraan 
namen ook deel: de particulier secretaris 
van de prins, alsook vertegenwoordigers 
van politie Utrecht en marechaussee van 
de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Natuurlijk waren enkele medewerkers 
van Vredenburg voor ons van groot be-
lang. Een sluitend draaiboek was vereist, 

en wij moesten aan alle bij protocol 
voorgeschreven regels voldoen. Voor mij 
was dat erg interessant. Maar ook niet 
eenvoudig. Tot en met de beschikbare 
persoonlijke toiletten moest alles tevoren 
vastliggen.

Het concert bestond uit twee delen. 
Voor de pauze speelde het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest onder leiding van 
dirigent Eri Klas. Na de pauze speelde de 
Ebony Band onder leiding van Werner 
Herbers. De programmering werd voor-
bereid en begeleid door Roland de Beer 
en Hans Heg.

Mijn werk op de redactie ging gewoon 
door. Lisette Schmidt en Erwin Horwitz 
waren zeer betrouwbare ‘handlangers’. 
Bovendien kregen wij een speciale uit-
zendkracht, alleen voor dit project. In-
tussen hield Pieter alles in de gaten. Wij 
hadden een erg prettige samenwerking, 
Zijn ervaring in Haagse kringen kwam 
ons goed van pas. Het ging erom dat ons 
jubileum een succes werd - daarvoor 
moest alles wijken.

Iets soortgelijks had ik eerder van de 
grond mogen tillen, in het tijdperk Jan 
van der Pluijm begin jaren zeventig, toen 
ik nog niet lang bij de krant was. Voor 
het 25-jarig jubileum van Rob Wout 

(Opland) maakten wij onder leiding van 
Koos Postema (VARA) een Groot Uur Nul. 
Ook een geweldige happening, waar ik 
nog leuke herinneringen aan heb. Na 
afloop kreeg ik zelfs een baan aangebo-
den bij de VARA, waar ik maar niet op 
ingegaan ben. Ik was immers net bij de 
Volkskrant en had ook geen zin in Hil-
versum.

En om het drietal van ‘mijn’ hoofd-
redacteuren compleet te maken: in het 
tijdperk Harry Lockefeer mocht ik in de 
Nieuwe Kerk een speciale Holland Festi-
val avond/nacht organiseren, samen met 
medewerkers van Holland Festival en De 
Nieuwe Kerk. Dat was de fameuze Nacht 
van de Twee Bedden (naar Kaas van 
Willem Elsschot), gepresenteerd door 
Henk Hofland (met op de achtergrond 
adjunct-hoofdredacteur Jan Blokker) en 
uitmondend in een ontbijt in de kerk en 
omgeving. Helaas werkte het weer niet 
mee, dus moest de hele meute binnen 
blijven. Toch een geweldig succes. 

En Harry vond alles goed, als het alle-
maal maar op rolletjes liep. Het zou im-
mers een mooie reclame voor de Volks-
krant kunnen worden.

‘Ga jij maar lekker buiten spelen’, 
placht hij dan te zeggen, wetend dat ik in 
die tijd maar wat graag mijn bureau op 
de krant liet voor wat het was.

door Riet Lina

Pieter en het koninklijke protocol

‘Ik ben een bewonderaar van Wim Kok’
Pieter Broertjes en Maurits Schmidt staan 
in bewondering voor FNV-leider Wim Kok, 
ergens in de jaren tachtig, tijdens een ac-
tiedag van de bonden.  ‘Ik ben een enorme 
fan van Wim Kok’, zei Pieter Broertjes nog 
in 2004, in Vrij Nederland.

Daaruit ook het volgende:
‘Hij was zevenentwintig toen hij bij de 

krant in dienst kwam. Een idealist met lang 
haar, gekleed in rode spijkerbroek, die nog 
heilig geloofde in de maakbaarheid van 
de samenleving. Het waren de jaren van 
verzet van de vakbonden tegen het beleid 
van Ruud Lubbers. Gouden dagen voor 
een sociaal-economisch redacteur. ‘De 
Volkskrant was een soort uitkijktoren. Ik 
maakte alle grote stakingen van de jaren 
tachtig van nabij mee, kende iedereen bij 
de vakbond.’ 

‘Op zijn werkkamer bewaart hij nog al-
tijd alle stukken die hij ooit schreef. Knispe-
rend gaan zijn vingers langs grote namen 
uit een allang voorbije tijd. Wie weet nog 
wie Piet Thoenes is? Of Kees Kwant? En 
wie weet eigenlijk nog dat Pieter Broertjes 
ooit schrijvend journalist was? Dat is wel 

een groot verschil met vroeger, vindt hij. 
Toen had hij als journalist een eigen profiel 
en een eigen positie, via zijn pen. ‘Maar nu 
verkeer ik niet in bepaalde kringen omdat 

ik ‘Pieter Broertjes’ ben, maar omdat ik 
‘hoofdredacteur van de Volkskrant’ ben. 
Dat is een essentieel verschil, dat nederig 
stemt.’          Foto Daniël Koning
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IN 1998 liet mijn lichaam mij in de 
steek en belandde ik in het zieken-
huis. Ik herstelde maar langzaam. Ik 

zat bijna een jaar thuis. Ik was behoorlijk 
in de war. Dan leer je je vrienden ken-
nen. 

Pieter was geen vriend, maar hij be-
hoorde wel tot de weinige collega’s die 
van hun belangstelling blijk gaven. Hij 
zocht me thuis op en voor het eerst sinds 
we elkaar kenden (zo’n achttien jaar), 
spraken we met elkaar. 

Een grief van Pieter was mijn eeuwige 
kritiek, ook op hem. Nooit deed iemand 
iets goed, hij ook niet. Hij had als chef 
nota bene zijn ondergeschikten Kamerlid 
zien worden en nóg had ik iets te mek-
keren. 

De afstand tussen ons was groot, maar 
werd allengs kleiner en er ontstond zo-
waar iets van begrip. 

Mijn getroffen lichaam had me erg mild 
gemaakt.

Toen ik het jaar daarop weer dagelijks 
aan het vervaardigen van de volkscou-
rant meedeed, viel mij op dat het contact 
met Pieter niet makkelijker was gewor-
den. De afstand leek weer even groot. 

Hoe groot, bleek toen er een nieuwe 
boekenbijlage moest komen en ik buiten 
de besprekingen werd gehouden, omdat 
zoals Pieter later zei, ik ‘tegen’ was. Ik 
was helemaal niet ‘tegen’, maar goed. De 
lucht klaarde op, toen Cicero er kwam, 
onder leiding van Han van Gessel. Ik  
kon gaan meewerken, con amore.

Pieter lachte zelfs weer naar me, vooral 
als hij mij met Michaël Zeeman zag, zijn 
vriend (en in die dagen ook de mijne).

Wat me eerder niet was opgevallen, 
zag ik nu: hoe Pieter sommige collega’s 
verhief en anderen liet vallen. Ik brak me 
daar het hoofd over en ontdekte dat Pie-
ter je beloonde als je ‘het’ met iemand ter 
redactie deed, zoals Arie Elshout, Ariejan 
Korteweg, Jan Tromp, Paul Brill, Han 
van Gessel, Jan Joost Lindner, en mis-
schien nog wel anderen kunnen getuigen. 
Pieter moest er, geloof ik, om lachen 
toen ik hem van mijn ontdekking kond 
deed. 

Minder vrolijk werd onze omgang toen 

Michaël Zeeman mijn briefwisseling 
met Joost Zwagerman uit mijn computer 
bleek te hebben gestolen. Pieter weigerde 
aanvankelijk consequenties te verbinden 
aan deze schending van het briefgeheim, 
maar ten slotte zwichtte hij. Michaël ver-
dween van de redactie om voortaan als 
freelancer in Rome kantoor te houden. 

Dat Pieter Michaël niet doorzag, heb 
ik altijd vreemd gevonden, zoals ik het 
ook vreemd vond dat hij zich door prins 
Bernhard liet gebruiken, die wij al een 
oplichter noemden vanaf het moment dat 
W. F. Hermans zijn verraad in King Kong 
had blootgelegd. 

Met die voorkeuren van Pieter heb ik 
tot op de dag van vandaag grote moeite. 
Natuurlijk zie ik ook wel dat er in Pieter 
een jongetje verstopt zit dat wil spelen, 
maar zó goedgelovig hoor je als hoofdre-
dacteur niet te zijn.

Toch is het tussen ons nog goed geko-
men. Pieter was op mijn afscheid, wat 
ik zeer heb gewaardeerd en sindsdien 
ontmoeten we elkaar op bruiloften en 
partijen. Ik zou graag nog eens een keer 
praten. Over naïviteit. Maar vooral over 
‘vaders en zonen’.

Vreemd dat hij veel niet doorzag

door Wim Kuipers

Wat mensen met een boerenver-
stand al hadden aangevoeld, 
hebben de juristen van de On-

dernemingskamer nu bevestigd: het be-
stuur van PCM heeft wanbeleid gevoerd 
toen het zich uitleverde aan de haaien van 
de Britse Apax-groep.

De gevolgen zijn allemaal bekend. PCM 
wankelde langs de afgrond, er werden im-
mense schulden gemaakt en uiteindelijk 
slaagde een nieuw bestuur erin de boedel 
voor een appel en een ei over te doen aan 
de Belgische Persgroep. PCM verdween 
als zodanig, er kwamen forse saneringen 
die honderden arbeidsplaatsen hebben 
gekost, NRC-Handelsblad werd te gelde 

gemaakt evenals de boekenuitgeverijen 
en Christian van Thillo maakt volledig de 
dienst uit bij de betrokken dagbladen.

De schuld voor het Apax-debâcle ligt 
volgens de Ondernemingskamer dus gro-
tendeels bij het toenmalige bestuur met 
aan het hoofd Theo Bouwman. Over de 
rol van de commissarissen valt in de pu-
bliciteit weinig te vernemen, maar dat die 
niet goed hebben opgelet (wat toch de re-
den van hun bestaan is) staat als een paal 
boven water. Besluiten die in die periode 
(2004 tot en met 2007) werden genomen 

zijn nietig verklaard.
Over de bonussen die de topmanagers 

en de onderknuppels (totaal 9 miljoen 
voor 27 mensen) zich lieten uitbetalen, is 
de rechtbank ook overduidelijk: een uit-
was van het wanbeleid. Deze managers 
(onder meer genoemde Bouwman, Ben 
Knapen, Philip Albertingk Thijm die elk 
zo’n miljoen incasseerden) zijn allemaal 
in de coulissen verdwenen.

De vakbonden FNV Kiem en de NVJ 
zinspelen op de mogelijkheid het bonus-
bloedgeld terug te vorderen. Dit zou dan 
moeten worden gedaan door de Persgroep 
die wat dit betreft de oude rechten van 
PCM beheert. Het lijkt niet voor de hand 
te liggen dat dit gaat gebeuren. Van Thillo 
heeft al eerder een dikke streep gezet on-
der het verleden. Hij kijkt vooruit en hij 
zal waarschijnlijk geen tijd en dure advo-
caten willen besteden aan deze affaire. 

Bianca Rootsaert van de NVJ zegt in 
de Volkskrant leden te zullen bijstaan die 
willen proberen de schade op de verant-
woordelijken te verhalen. Maar ook dit 
lijkt weinig kans te maken. De meeste 
vakbondsleden zullen wel uitkijken. De 
overgrote meerderheid van de werkne-
mers bij de PCM-kranten heeft immers 
ook bloedgeld aangenomen. Zouden ze 
dat ook willen terugbetalen? 

Apax en het be-
stuur waren zo 
sluw om voor het 
gewone personeel 
totaal vijf miljoen 
euro beschikbaar 
te stellen. Ieder-
een kreeg zomaar 
vele honderden 
euro’s, zonder iets 
te hoeven doen. 
Slechts een hand-
vol (bij de Volks-
krant 32, bij NRC 7, bij Trouw 3) mannen 
en vrouwen hebben dit geld principieel 
geweigerd. Zij zijn - met de hoofdre-
dacteuren van de drie kranten onder wie 
Pieter Broertjes, alsmede directeur Bert 
Groenewegen die niet meededen aan de 
bonusregeling - de enigen die met opge-
heven hoofd kunnen terugkijken op de 
Apax-periode.

Het blijft dus bij opnieuw wonden lik-
ken en overgaan tot de orde van de dag. 
De betrokken managers die dankzij hun 
bonussen en afvloeiingsregelingen bijna 
stil kunnen leven, doen er goed aan dat 
dan ook te doen. Ze kunnen zich niet 
meer met goed fatsoen binnen de kranten-
wereld vertonen. Dat is met de uitspraak 
van de Ondernemingskamer in ieder ge-
val bereikt.

door Jan van Capel

Wanbeleid van PCM officieel bevestigd

Theo Bouwman


