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Op koninginnedag zat bij de krant een speci-
ale folder van De Volkskrant Webwinkel. Het 
bleek te gaan om een naamsverandering.
De Volkskrant Webwinkel gaat voortaan 
‘VKshop.nl’ heten. ‘Binnenkort kunt u kiezen 
uit duizenden boeken, cd’s en dvd’s, naast 
ons al bestaande assortiment van unieke 
producten.’ Medio juni ‘staat de compleet 
vernieuwde webwinkel klaar’.
Handel dus, met de Volkskrant als 
merknaam en met ‘duizenden boe-
ken’ en ‘unieke producten’ als wer-
vingsmiddelen.
Hoezo duizenden en uniek?
In de krant van donderdag 28 april stond in 
het katern V achtereenvolgens:
1. een interview van Pauline Kleijer met een 
Griekse filmregisseuse naar aanleiding van 
haar recent verschenen film ‘Attenberg’. Een 

en al empathie. Met verwijzing naar de re-
censie.
2. dan naar pagina 7. Recensie van Kevin 
Toma. ‘Zelden werd de volwassenwording van 
een meisje in zulke beheerste, a-emotionele 
beelden gegoten.’ Waardering: drie sterretjes.

3. door naar pagina 9. Een in het oog 
springende advertentie van de film, 
opgeluisterd met vier sterretjes 
onder verwijzing naar de Volkskrant-
recensie.
Hoezo vier sterretjes? Wie heeft dat 
extra sterretje erbij gefrutseld? Hoe 

kan de maker van de advertentie tevoren 
al op de hoogte zijn van het aantal sterretjes 
dat de Volkskrant uitdeelt? 
Ik zie sterretjes. Het blijft shoppen in de 
krant.

HvG
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Ben Rogmans
‘against all odds’

op pagina 2

De rubriek als zodanig ontbrak zater-
dag 30 april, maar de Ombudsman 
zelf stond in die krant tweemaal geaf-
ficheerd: op de Opiniepagina rechtsbo-
ven prijkte de naam van de ontslagen 
Thom Meens, in het colofon op de vol-
gende pagina figureerde al zijn opvolger 
Margreet Vermeulen. Zie de illustratie.

Misschien zegt het iets over de complexi-
teit van de affaire. De Volkskrant maakte 
de week ervoor bescheiden melding van 
de functiewisseling. NRC daarentegen 
pakte wel degelijk uit over over de zaak, 
ook op de website nrc.nl. De Volkskrant 
zwijgt verder stil en Thom Meens wil/mag 
geen toelichting geven. De laatste is een 
zwijgplicht overeengekomen als onder-
deel van zijn afvloeiingsregeling. Hij is  
op zoek naar een nieuwe baan.

Lijmen
Begin maart vermeldde nrc.nl de uit-

spraak van de kantonrechter dat de Volks-
krant zijn ombudsman niet mocht ont-
slaan. De hoofdredactie kreeg de opdracht 
een kennelijk bestaande breuk alsnog te 
lijmen. Thom Meens had half december 

aangezegd gekregen dat hij per 1 januari 
kon ophouden als ombudsman. Zijn con-
tract bepaalde echter dat dit half juni zou 
zijn.  Ook met de functie van eindredac-
teur, die de hoofdredactie hem aanbood, 
ging Meens ging niet akkoord. Hij bracht 
de zaak voor de kantonrechter, tot onge-
noegen van de hoofdredactie. Hij scha-
kelde ook de NVJ in.

De kantonrechter constateerde in zijn 
uitspraak dat Thom Meens gedurende 
twintig jaar een ‘onberispelijke staat van 
dienst’ had. Voor het beëindigen van een 
dergelijke fraaie loopbaan moeten er zeer 
ernstige en voldoende zwaarwegende be-
zwaren zijn, vond de rechter. 

Retoriek
De rechter beschouwde het verzoek van 

de Volkskrant om Meens te ontslaan als 
‘de gebruikelijke, enigszins gechargeerde 
retoriek in procedures als de onderhavige’. 
Volgens de kantonrechter moest alsnog 
getracht worden de breuk te lijmen.

Blijkens een bericht op nrc.nl van vrij-
dag heeft dat laatste niets opgeleverd. De 
krant en Meens hebben een vaststellings-
overeenkomst gesloten, met een financiële 

afwikkeling en een zwijgafspraak.
Nrc.nl signaleert dat de hoofdredactie 

van de Volkskrant noch over het arbeids-
conflict noch over het kort geding haar le-
zers heeft ingelicht. ‘Het conlict tussen de 
ombudsman en de leiding van de krant is 
verder vrijwel onopgemerkt gebleven’, al-
dus Nrc.nl. Alleen het vakblad Villamedia 
heeft er een bericht aan gewijd.

De reacties van nrc-bloggers op hun 
website waren niet mals, zoals gebruike-
lijk op dit soort blogs.

J. van Zelhem schrijft onder meer: ‘De 
rechter had opgedragen de relatie te her-
stellen, terwijl de Vk daar blijkbaar geen 
moeite voor wil doen. Nu kan de werk-
gever blijkbaar nog steeds blijven etteren, 
pesten en treiteren, terwijl alleen maar de 
afkoopsom verhoogd wordt (…). De goede 
arbeidsrelatie herstellen is nog te makke-
lijk afkoopbaar, rechters moeten ook een 
manier vinden om het herstel van de ar-
beidsrelatie af te dwingen ipv een pion te 
worden in een onderhandelingsspel.’

S. de Wilde zegt: ‘Nou was de Volks-
krant al niet meer serieus te nemen als 
kwaliteitskrant, maar nu dus helemaal niet 
meer. Slap hoor.’

Jaap Knasterhuis: ‘Dure babyboomer 
weg, geld voor Philippe om de duizendste 
columnist aan te nemen.’

Marius van Huygen: ‘Er blijkt ook een 
zekere minachting uit voor de Volkskrant-
lezer, aangezien de ombudsman bij deze 
krant een boegbeeldfunctie heeft en de 
kwaliteit van de krant bewaakt aan de hand 
van het Stijlboek en de algemene journa-
listieke normen van zorgvuldigheid.’

Jacques de Jong

Ombudsman
Thom Meens 

vervangen

Boven: de vermelding op de Opiniepagina van 
zaterdag. Onder: de vermelding in het colofon 
op de pagina daarna.
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Van alle banen en functies die ik 
ooit (sinds ik in 1974 als hockey-
medewerker van het Haarlems 

Dagblad begon) in de journalistiek 
heb gehad, is die van mede-oprichter 
en hoofdredacteur van De Pers zonder 
twijfel de meest bijzondere. Wie krijgt 
nou ooit de kans om vanuit het niets een 
nieuwe krant op te bouwen?

Ik dus, op een zonnige dag in augustus 
2006, toen de vaak als briljant en lich-
telijk autistisch omschreven Cornelis 
van den Berg me dat op een terrasje in 
Haarlem vroeg. Ik moest voor redactie 
zorgen, ene miljardair Marcel Boekhoorn 
fourneerde het geld en Cornelis zou voor 
advertentieverkoop, druk en distributie 
zorgen.

De eerste maanden dat ik daaraan 
werkte, leefde ik in een rollercoaster van 
optimisme, bravoure, kwajongensachtige 
branie. Een stuk of vijftien weken had-
den we om letterlijk vanuit het niets een 
eigenzinnige, optimistische gratis kwa-
liteitskrant te maken.

Dat laatste is grosso 
modo gelukt. De Pers 
bestaat nu ruim vier 
jaar en er is van alles 
op af te dingen. We heb-
ben veel geprobeerd en 
daarbij is er heus weleens 
wat mislukt, maar het is 
vanaf dag één een eigenzin-
nige, optimistische gratis kwaliteitskrant 
geweest. De redactie is fundamenteel 
anders ingericht dan bij alle andere kran-
ten, we hebben een stel getalenteerde 
journalisten en De Pers heeft inmiddels 
een herkenbaar en onverwoestbaar DNA.

Voor de rest is, althans in mijn visie, 
ongeveer alles misgegaan wat mis kon 
gaan. Na een gerechtelijke procedure 
kreeg ik op 17 november 2006 een werk-
verbod opgelegd, dat duurde tot 12 mei 
2007, toen de krant al enkele maanden 
verscheen. Mijn voormalige werkgever 
(Wegener) wilde mij aan een concur-
rentiebeding houden. Ik denk niet dat 
iemand zich kan voorstellen onder welke 
druk en spanning je leeft als je (1) vanuit 
het niets in vijftien weken tijd een nieu-
we krant begint, terwijl (2) je daar van de 

rechter niet mag werken 
(en het toch doet).

Verder bleek mijn mede-
oprichter niet briljant 
en lichtelijk autistisch, 
maar zwaar narcistisch. 
Kort nadat de eerste krant 
op 23 januari 2007 was 
verschenen, raakte hij in 
paniek over wat hij met 
zijn arrogante gedrag had 
aangericht, met name bij 
adverteerders. Het grote 
liegen en bedriegen, het 
manipuleren en een po-
ging tot vernietiging van 
onze droom begonnen. 
Daarnaast was hij, ook 
naar eigen zeggen, een 
slechte manager. 

Dat heeft alles bij elkaar ruim een jaar 
en ruim 40 miljoen euro geduurd, en 
toen hebben de aandeelhouders hem eruit 

geschopt.
Ik zal bij gelegenheid en 

zonder mezelf te sparen nog 
weleens en detail beschrijven 
hoe dat allemaal ging. Laat ik 
hier volstaan met de stelling 
dat wat bij de Volkskrant de 
‘bende van tien’ in 1989 
heeft gedaan, kinderspel 

is vergeleken bij wat hier is ge-
beurd. Delen daarvan zijn beschreven 
in de boeken De geldpers, De laatste 
krant, Gratis maar niet goedkoop en Het 
complot. Ik ben de afgelopen jaren be-
schreven als Stalin aan de Ring, een man 
met hitleriaanse trekjes, psychopaat, een 
zielenpoot, vreemdgaander, alcoholist en 
‘het ergste wat De Pers ooit had kunnen 
overkomen’.

Uiteraard gebeurde dat allemaal stie-
kem, anoniem, onder invloed van co-
caïne en drank. Het heeft me bijzonder 
gekwetst, maar ook zo koppig gemaakt 
dat ik vastbesloten ben om against all 
odds van De Pers een succes te maken. 
Ik ben in 2007 vier keer (waarvan twee 
keer door De Persgroep) voor een bui-
tengewoon eervolle functie gevraagd en 
heb vier keer geweigerd. Eind 2007 ben 
ik uitgeroepen tot journalist van het jaar, 
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Ben Rogmans (54) werkte voor de Volkskrant van 1986 tot 1990, in 
Den Haag en Amsterdam. Daarna was hij onder andere docent aan de 
School voor de Journalistiek, hoofdredacteur van Intermediair en BN/
DeStem, uitgever van Intermediair, consultant, ondernemer, directeur 
multimedia van Wegener. In 2006 werd hij mede-oprichter en hoofdre-
dacteur van dagblad De Pers, waar hij nu directeur-uitgever is.

door Ben Rogmans

in 2008 ben ik Cornelis opgevolgd als 
directeur-uitgever, in 2009 hebben we 
met Wegener een contract gesloten dat 
onze verliezen minimaliseerde. Sindsdien 
werk ik aan twee of drie extra stappen 
die ertoe moeten leiden dat alles op z’n 
plaats valt. Voor mij, voor onze fi nan-
ciers én voor Wegener.

De Volkskrant
Ik ben al meer dan twintig jaar geleden 

vertrokken bij de Volkskrant, waarmee ik 
me toch nog steeds zeer verbonden voel. 
Ik ben enigszins positief gestemd over de 
richting waarin de krant zich wil ontwik-
kelen en tamelijk negatief over de mate 
waarin dat lukt en de manier waarop het 
wordt uitgevoerd. Ik erger me vooral 
aan de verbrokkeling en versplintering 
van nieuws en achtergronden in rubrie-
ken, secties, columns, meninkjes, com-
mentaartjes, lijstjes en sterretjes, aan de 
manipulatieve manier waarop sommigen 
hun historische ongelijk blijven ontken-
nen en aan het ontwijken van duidelijke 
keuzes voor de twee, drie onderwerpen 
van de dag.

Intussen is het wel zo dat al mijn dagen 
nog steeds beginnen met de Volkskrant, 
dat ik het abonnement op drie andere 
kranten heb opgezegd, en dat ik de Volks-
knar meteen als die binnenkomt van A 
tot Z lees!

Ben Rogmans.                  Foto Allard de Wilde
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Kaal
Het was de Volkskrant zelf (Chris Buur) die me 
gevraagd had iets te schrijven over de reacties op 
mijn boek over kaalheid. Niet ik, maar de redactie 
heeft het artikel inclusief bylines zo opgemaakt.

Jaap Huisman

Prijs
De verbazing van de Volksknar dat een auteur zijn 
eigen pr mag verzorgen in onze courant is geheel 
terecht. Echter je kiest het verkeerde voorbeeld uit 
het verleden. 
Van zijn artikelenserie over KSH heeft Willem Beusekamp wel 
de NDP-prijs gewonnen, uitgereikt door Dick Dolman in de 
Winterzaal van Krasnapolsky, maar hij heeft nooit een boekje 

gemaakt. Volgens mij is er wel een soort brochure 
verschenen met daarin alle bekroonde KSH-ver-
halen, maar daarvan is nooit een recensie ver-
schenen. Het boekje waar Han van Gessel op doelt 
waarschijnlijk, heet De Overval en gaat over de 
pogingen van Elsevier-baas Pierre Vinken uitgever 
Kluwer over te nemen.
Beus schreef het boekje samen met John Schoon-
brood en verzorgde na uitkomen van het meester-
werk ook voor een (lovende) recensie op pagina 2. 
De toenmalige chef Peter van Bakkum slaagde er 

niet in, ondanks bezwaren van zijn kant, deze vorm van zelfbe-
vlekking uit de krant te houden. De persprijs heeft het schrij-
versduo voor het meesterwerk evenmin ontvangen. 

Nico Goebert

Uit pure ergernis over het beleid bij mu-
seum De Cruquius in Heemstede  heeft 
oud-collega Theo Klein (tot 2001 bij 
de Volkskrant) zijn baan als vrijwillige 
manager eraan gegeven. Het conflict 
met het bestuur, onder leiding van oud-
minister Tineke Netelenbos, draaide 
om de verhouding tussen museum- en 
horeca-activiteiten bij De Cruquius.

Volgens Theo Klein worden ruimten in 
het museum oneigenlijk gebruikt voor bij-
voorbeeld feesten en partijen. Ze leveren 
ook nog verlies op. Horeca Nederland, 
de werkgeversorganisatie van de horeca, 
heeft dat al eerder aangevochten. Hun ar-
gument is dat een gesubsidieerd instituut 
als De Cruquius niet moet concurreren 
met de reguliere horeca. De bond kreeg 
daarin gelijk van de rechter. Eigenlijk 
moet de gemeente elke keer een dwang-
som opleggen voor elke overtreding van 
het museum, maar dat gebeurt niet.

Naast het museum staat ook nog een 
Theehuis, dat weliswaar tot De Cruquius 
behoort, maar dat zijn eigen, reguliere ho-
reca-beleid voert, apart van het museum.

Theo Klein: ‘Ik wilde dat het bestuur 
zou stoppen met die verliesgevende ho-
reca-activiteiten, want dat gaat ten koste 
van het museum, dat de verliezen moet 
bijpassen. Het museum zelf heeft juist 
nieuwe impulsen nodig, doordat het aan-
tal bezoekers de laatste jaren is teruggelo-
pen van 25 duizend naar 20 duizend per 
jaar.’

Voorzitter Netelenbos vindt dat de ho-
reca-activiteiten binnen het museum juist 
goed zijn voor de naamsbekendheid en 
dat ze voor extra financiële middelen kun-
nen zorgen.

Daarbij had Theo bezwaar tegen de opzet 
van een nieuw te stichten Poldermuseum, 
een museum op grote schaal waarin het 
belang van het water en het waterbeheer 

voor Nederland duidelijk wordt  gemaakt.  
Het wordt een samenvoeging van het His-
torisch Museum Haarlemmermeer, Meer-
Historie en museum De Cruquius.

Theo: ‘Het wordt een soort pretpark, 
waarin de bezoekers per bootje langs een 
dijk worden getrokken, terwijl onder-
weg de gevaren van het water worden 
uitgelegd en wat de waterbeheerders 
daartegen doen.’

Dat project moet 19 miljoen gaan kosten 
en volgens Theo zal dit ‘mini-Disney’ er 
niet vóór 2020 
komen, want op 
dit moment is er 
geen geld voor. 
De vraag was 
wat er tot die tijd 
met het huidige 
museum moet 
gebeuren. ‘Als 
ze niks doen, is 

het tegen die tijd failliet’, denkt Theo. 
‘Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk, 

het bezoekersaantal loopt ernstig terug.’ 
Tineke Netelenbos liet weten in het nieu-
we Poldermuseum onverkort te blijven 
geloven.

Op het laatst vond Theo Klein de ver-
houding met het bestuur toch ‘te span-
nend’ worden, reden om direct ontslag te 
nemen.

‘Ik had intussen een marketingplan ge-
maakt met 26 punten. Daarin stond ook 
dat er nieuwe vlaggen en banieren moes-
ten komen. Van de week zag ik dat ze in-
derdaad waren opgehangen. Dat was het 
laatste wat ik voor het museum heb kun-
nen regelen.’

In januari nodigde Theo zijn oud-colle-
ga’s via de Volksknar uit voor een speciale 
rondleiding. Dat gaat nu niet door. Theo: 
‘Maar jullie kunnen toch ook zonder mij 
het museum in?’     JqJ

Theo Klein begin dit jaar in museum De Cruquius.        Foto Jacques de Jong

Theo Klein stapt na meningsverschil
uit management van De Cruquius 

Tineke Netelenbos.
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OP een mooie plaats in ons huis hangt al vele jaren de ka-
lender die de Volkskrant bij de jaarwisseling 1999/2000 
schonk aan personeel en relaties. Voor elke maand 

een voorpagina op ware grootte, waarop verslag wordt gedaan 
van historische gebeurtenissen. Prachtige pagina’s met vaak 
subliem geschreven verhalen. Een geschiedenisboek van for-
maat. Samenstelling: Hub. Hubben.

Voor de maand mei is uiteraard gekozen voor de eerste krant 
die verscheen na de bevrijding in 1945, op 8 mei. Openingskop: 
‘Duizend Canadezen in Amsterdam’ en verder een ooggetuigen-
verslag van een vreselijk vuurgevecht op de Dam. 

Februari 1953: grote kapitale kop ‘WATER OVERWELDIGT 
NEDERLAND’. Andere pagina’s: John Kennedy vermoord 
in Dallas (november 1963), Grote splitsing in KVP (oktober 
1966), Hevige slag om Nieuwmarkt-bastion (maart 1975),  Eer-
ste stappen op de maan (juli 1969). En nog veel meer.

Wat vooral opvalt (behalve de heerlijk rommelige opmaak en 
WiBo links onderin), is dat geen van de verhalen op deze pa-
gina’s is gesigneerd. Geen naam erboven, geen naam eronder. 
Laat staan twee. 

Het werd in die jaren (nog) niet 
nodig gevonden dat de naam van een 
verslaggever of correspondent werd 
genoemd. ‘Van onze verslaggever’, 
bij extra grote gebeurtenissen ‘Van 
onze speciale verslaggever’ en 
‘Van onze correspondent’ moesten 
voldoende zijn. En dan nog tussen 
haakjes ook.

 De enige namen op de voorpagina 
waren hoofdredacteur J.M. Lücker, 
en directeur C. Slewe. En later hun opvolgers drs J. van der 
Pluijm en J. Grundmeijer uiteraard.

Binnen in de krant werden wel sporadisch arti-
kelen gesigneerd. Maar dan nog heel decent met 
voorletters. De enige die in die tijd in de krant bij zijn 
voornaam werd genoemd, was Godfried Bomans. De 
anderen moesten het stellen met voorletters. Dus A. 
Bevers, H. Rodenburg, H.J.A. Hansen, K. Bastia-
nen, I. Jungschleger.

Wanneer de meer amicale vorm van signe-
ring is begonnen, weet ik niet meer. Misschien 
is de aanzet tot deze ontwikkeling gegeven door 
Martin Ruijter, die in de jaren zestig en zeventig 
reportages schreef waarmee de halve pagina bo-
ven Dag in Dag uit werd gevuld. Dit werd dan ook 
de Ruijter-opmaak genoemd: een grote kop over de 
hele breedte met een chapeau in kapitalen tussen 
twee lijntjes, plus een streamer midden in de tekst. 

En de naam met vette lijntjes opgesierd als vignet. Deze vignet-
jes werden op de zetterij in voorraad gemaakt en op een loden 
voetje gelijmd. Ze konden steeds opnieuw worden gebuikt. ‘Uit 
de kast worden gehaald’, zoals dat heette. 

Gaandeweg werd de Ruijter-opmaak ook elders in de krant 
gebruikt of bij collega’s die af en toe de plek boven DiDu vul-
den. Waarschijnlijk hebben veel collega’s thuis nog hun eigen 
naam in lood in een bureaulaatje liggen, of op de schoorsteen-
mantel.

In de loop der jaren, vooral vanaf 1990, ging het in de 
krant wemelen van de namen. Stukken werden boven- en 
ondertekend, niet zelden met twee namen tegelijk. Het kwam 
ook voor dat de naam van een auteur zowel boven als onder 
het stuk stond, vooral in de begintijd van de computer. In zo’n 
geval had hij of zij de naam er brutaalweg zelf voor alle zeker-
heid alvast boven getikt, terwijl de eindredactie na het verhaal 
te hebben doorgewerkt dacht: o ja, er moet nog een naam onder.

Een naam in de krant stelt tegenwoordig nog maar weinig 
voor. Ik zie regelmatig stukjes die niet meer zijn dan een her-

schreven persbureaubericht met een 
naam erboven. 

Maar je telt tegenwoordig pas 
mee als ook je portretje erbij staat. 
Het begon met de columnisten: Bert 
Wagendorp en de medewerkers op de 
forumpagina. In Traject stonden een 
tijdje terug in het colofon de fotootjes 
van alle vier mensen die er actief 
waren. 

In het nieuwe tweede katern staan 
Sylvia Witteman en Ronald Giphart 

te kijk, kleiner dan in de eerste afleveringen, maar nog altijd te 
groot. En ook Jean-Pierre Geelen springt er behoorlijk uit. 

Gelukkig zitten ze niet allemaal meer op een stoel. Martin 
Sommer staart in zijn wekelijkse politieke beschouwing in 
de verte, op zoek naar inspiratie.

De nieuwste ontwikkeling is het fotootje van de auteurs 
bij een beschouwing over een en ander. Ik signa-
leerde in deze categorie tot nu toe Peter de Waard en 
Xander van Uffelen. Wie volgt?

De portretjes-trend heeft op één plek opmerkelijke 
proporties aangenomen. 

Peter Giesen en Wilma de Rek vullen in Het Ver-
volg beurtelings de rubriek ‘Het menselijk tekort’. 
Als Peter schrijft, staat hij vooraan en Wilma  - 

kleiner - achter hem en als Wilma schrijft heeft Pe-
ter een stapje terug gedaan. Waarom? Zijn ze bang in 
de vergetelheid te geraken als hun portret een week 
niet in de krant staat?

Jan van Capel

Godfried Bomans de enige
die met zijn voornaam 
in de krant mocht

Je telt nu pas mee
als ook je portretje

erbij staat


