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Redactie woedend over graaiende top 
Woedend was en is de redactie over de 
graaimiljoenen van de PCM-top. Dat is 
duidelijk gebleken uit de vele mails die 
aan de redactieraad werden gestuurd 
en waaruit de kennelijke behoefte 
sprak om erover te praten. Dat gebeur-
de op een ‘hangende receptie’ twee we-
ken geleden. Gisteren heeft directeur 
Bert Groenewegen uitleg gegeven over 
de huidige stand van zaken. 

 Boosheid en verontwaardiging beheers-
ten de gesprekken in de afgelopen weken. 
Temeer ook omdat het bedrag waarmee 
de PCM-top aan de haal gaat ongeveer net 
zo veel is als de redacties moeten bezuini-
gen. Tijdelijke contracten worden al niet 
verlengd en iedereen voelt op zijn klom-
pen aan dat ontslagen onvermijdelijk zijn 
als de zaken blijven gaan zoals ze nu 
gaan. Vooral Trouw en AD zitten met sa-
mengeknepen tenen. 
 Tijdens de hangende receptie kwam Pie-
ter Broertjes met het plan om de commis-
sarissen aan te spreken. Uit de redactie 
kwam het voorstel om ook een gebaar 
naar de lezer te maken met  een pagina-
grote advertentie waaruit de boosheid en 

de verontwaardiging van 
de redactie zouden blijken. 
Zoiets was nog nooit eer-
der gebeurd. Pieter Broer-
tjes zegde toe het benodig-
de bedrag wel te willen 
voorschieten uit de redac-
tiepot. 
 Zou het niet zinnig zijn 
met NRC, Trouw en AD 
samen op te trekken? was 
de volgende vraag. Het 
antwoord resulteerde in 
een snel overleg met de 
collega’s van die kranten. 
NRC en Trouw vonden 
een advertentie wel erg ver 
gaan. Een compromis 
werd gevonden in de vorm 
van een open brief in de 
betrokken kranten. Dat ge-
beurde. 
 
 Naar aanleiding daarvan 
beloofde de enig overge-
bleven directeur, Bert Groenewegen (die 
zijn bonus heeft teruggestort in het be-
drijf), tekst en uitleg te komen geven aan 
de redactie. 
 Dat gebeurde  dinsdagmiddag in een ver-
trouwelijk overleg met de redactie waarbij 
ook Theo Strengers van de stichting De-
mocratie en Media aanwezig was. De re-
dactieleden kregen tevoren te horen dat ze 

beter de vergadering konden verlaten als 
ze zich niet aan de zwijgplicht zouden 
houden. 
 Financieel directeur Bert Groenewegen 
schilderde hoe de krant er financieel voor-
stond — maar uiteraard kunnen wij daar-
over ook niks vertellen. Ook zijn positie 
als enige directeur is ter sprake geweest, 
maar over de manier waarop dit wordt op-
gelost, weten we —uiteraard— ook niets. 
  

Brief 
 Verbijstering en woede overvielen Jan 
van Capel toen hij de reconstructie las 
over het leegplukken van PCM door de 
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Een groep van zeven vertrekt komende 
maandag naar Sjanghai. Daarmee ge-
ven ze gevolg aan de uitnodiging van 
correspondent Hans Moleman vorig 
jaar, die bij het vernemen van het be-
staan van het Knarrengenootschap 
spontaan liet weten dat de club bij hem 
welkom zou zijn. 
 Dertien belangstellenden meldden zich 
aanvankelijk, maar om allerlei redenen 
vielen er zes af. Op het vliegtuig (British 
Airways en KLM) stappen maandag Ma-
rianne Boissevain, Truus Knoop, Henk 
Thomas, Gerard van den Boomen, Fran-
cien Wout, André en Danny Roelofs. 
 Bijna allemaal hebben ze een verschil-
lend programma. Marianne Boissevain, 
Gerard van den Boomen en Francien 
Wout komen op 30 april terug, André 

Roelofs en zijn vrouw hebben een eigen 
programma uitgestippeld voor een verblijf 
van drie weken; Henk Thomans en Truus 
Knoop blijven zes weken in China. 
 Maar de hele groep begint uiteraard bij 
Hans Moleman in Sjanghai. Daar verblij-
ven ze in hotels. Moleman liet voor de 
eerste dag weten: ‘We kunnen, als het zo 
uitkomt, tegen twee uur een smakelijke 
lunch doen op een terras aan de Bund, 
kwartiertje wandelen van hotel, en daarna  
in de omgeving wat spazieren langs de ri-
vier en de oude handelsgebouwen van de 
Internationale Concessie.’ 
 Na een paar dagen verblijf onder Mole-
mans hoede zwermt de groep uit naar Pe-
king en andere delen van China. 
 Vanzelfsprekend laten we u later weten 
hoe het de groep knarren daar is vergaan. 

Club van zeven vertrekt maandag 

naar Hans Moleman in Sjanghai 

Korting 
Toen PCM nog geen eigen kantine had 
in het INIT-gebouw, haalde ook Ton aan 
de Stegge zijn lunch bij D’licious, het 
restaurant onder in het gebouw. Op een 
dag deed Aan de Stegge zijn bestelling 
aan de balie. Toen de serveerster hem 
het bedrag van de afrekening noemde, 
zwaaide Aan de Stegge triomfantelijk 
met zijn PCM-pasje: hij moest korting 
hebben. En jawel, dat scheelde toch 
weer een paar euro-dubbeltjes. Zo doe 
je dat met miljoenen in je kontzak. 

Directeur Groenewegen 
geeft uitleg in 
vertrouwelijk overleg 



2 

‘De Volkskrant roept meer opinies op 
dan zij kan plaatsen, stelde Joris Cam-
melbeeck vast bij zijn afscheid van de 
Forum-redactie vorige maand. ‘Het 
aantal bijdragen is sinds ik in 1998 bij 
Forum begon –er is geen oorzakelijk 
verband dus geen reden tot opluchting– 
gestegen van 2000 tot meer dan 4000 
inzendingen per jaar.’ 
 
 Hij nam tijdens een bijeenkomst met zijn 
naaste collega’s de gelegenheid te baat 
zijn gedachten te ventileren over ‘het heb-
ben van een mening’. In de 29 jaar die hij 
bij de Volkskrant had doorgebracht had 
hij ‘wel geleerd een mening te hebben.’ 

 ‘Wat is een mening?’ vroeg Joris zich af. 
‘Volgens sommigen is het een jas die je 
kunt wisselen, of op zijn minst kunt laten 
waaien naar de heersende wind. Volgens 
anderen is het de afsplitsing van een lei-
dend beginsel waarmee elk probleem te 
lijf kan worden gegaan. De mening als 
ideologisch theezakje.’ 
 ‘Volgens velen is het in mooie woorden 
gehuld eigenbelang. En volgens Betoog is 
een mening een artikel dat beter op Forum 
tot zijn recht komt. Volgens mij is een 

mening een voorlopige zekerheid. Een 
standpunt, dat afhankelijk van tijd en 
plaats en op basis van grote nieuwsgierig-
heid naar feiten en omstandigheden, 
wordt ingenomen ten opzichte van een 
ontwikkeling, probleem of kwestie.’ 
 Soms moet een mening worden vervan-
gen, vindt Joris C. ‘De  verleiding blijkt 

steeds weer aanwezig  niet alleen een me-
ning te willen hebben, maar die vooral te 
willen houden. De jas zit goed, het water 
smaakt nog steeds, zij het vaag, naar thee 
en het eigenbelang? Wordt niet elke me-
ning ook ingegeven door eigenbelang? 
Oke. Maar welke meningen zijn dan ge-
schikt voor een opiniepagina?’ 
 ‘Opinieredacteuren verschillen nogal 
eens van mening over wat een mening is 
of moet zijn. Sommigen, zoals Remco 
Meijer, neigen ertoe de status van de au-
teur en de actualiteit de doorslag te laten 
geven. Anderen, zoals Mirjam Schöttelnd-
reier, laten zich graag verleiden door de 
bondigheid, de praktische zin die uit een 
mening spreekt. 
 Weer anderen, zoals Chris Rutenfrans, 
vinden de dwarsheid van outsiders of ver-
klaarde consensushaters van gewicht. En 
Jantien Harmsen bedenkt de stelling van 
de week en bewaakt het oud-linkse erf-
goed. Wie moet het anders doen.’ 
 

Beste redenering 
 ‘En ik. Ik zou willen dat steeds de beste 
redenering voor het Remco/Mirjam/Chris/
Jantien-standpunt en voor de tegenoverge-
stelde mening de krant zou halen. Want 
iedereen met een mening moet het vuur 
aan de schenen worden gelegd. Meningen 
zijn niet voor luie mensen.’ 
 ‘Kortom, geknarst zal er worden. Zo niet 
met de tanden, dan wel in de bovenka-
mers.’ 
 ‘De tijd is voorbij dat Harry Lockefeer -
God hebbe zijn ziel-  een opiniepagina 
maar onzin vond. Waarom zou de krant 
eerst lezers bij de hand nemen en de weg 
wijzen en ze op pagina 11 of 13 in de 
steek laten. Voorwaar een klassiek katho-
liek standpunt. In één ding had Harry ge-
lijk: andere meningen kunnen verwarren, 
verontrusten en weerzin wekken. Maar 
toch zit er niets anders op dan er kennis 
van te nemen en onszelf voor rede vatbaar 
te verklaren. De grootste verleiding die 
altijd weer dreigt, is die van het gesloten 
wereldbeeld. Vooral als verwarring, onze-
kerheid, angst en paniek toeslaan.‘ 
 
 Aan het slot van zijn speech wenste Joris 
zijn collega’s veel wijsheid, moed, beleid 
en trouw. Maar vooral de moed over de 
meningen van de inzenders en de eigen 
voorkeuren ongeremd van gedachten te 
wisselen. ‘De ene mening kan per slot van 
rekening het begin zijn van een andere 
mening. Dat is, denk ik, het mooiste van 
een mening: je kunt er afscheid van ne-
men.’ 

Bespiegeling van Joris Cammelbeeck voor zijn collega’s: 

‘Meningen zijn niet voor luie mensen’ 

‘Iedereen met een opinie 
moet het vuur   
aan de schenen 
worden gelegd’ 

‘streepjespakken’. Hij schreef een brief 
aan Forum, die echter de krant niet haal-
de. Daarin legt Van Capel de grootste 
verantwoordelijkheid bij Theo Bouw-
man.  
 ‘Hij was de verantwoordelijke topman 
van PCM die Apax heeft binnengehaald. 
Hij geeft nu achteraf wel toe dat het geen 
goed idee is geweest en dat hij alles bij 
elkaar niet zijn finest hour heeft beleefd. 
Of dit laatste er iets toe doet! Maar het 
meest opvallende en storende is dat hij 
tussen de regels door de schuld probeert 
te leggen bij de stichtingen die van ouds-
her PCM in eigendom hebben. In ant-
woord op een prima suggestie van de 
verslaggevers beaamt hij dat het ging tus-
sen de goedwillende amateurs van de 
ideële stichtingen en de gehaaide financi-
ele jongens van Apax.’ 
 Volgens Jan zat Bouwman er met zijn 
neus bovenop. ‘Hij had toch allemaal du-

re adviseurs om zich heen. En hij was 
toch binnengehaald omdat hij zoveel er-
varing had in het grote bedrijfsleven! 
Heeft hij zich dan niet laten belazeren 
door Apax en door zijn eigen adviseurs? 
Het is dan wel heel gemakkelijk om de 
schuld te leggen bij de inderdaad mis-
schien wel naïeve stichtingen. Hij werd 
en wordt tot een jaar na vertrek nog vor-
stelijk betaald. Door dezelfde stichtin-
gen.’  
 ‘Ergernis over deze Bouwman sloeg 
over naar regelrechte woede bij het 
(nogmaals) lezen en late bezinken van de 
aandelenbonussen die Bouwman samen 
met dertig andere streepjespakken heb-
ben geïncasseerd. Samen mogen deze lie-
den acht miljoen euro verdelen. Hoe ho-
ger in de mast, hoe meer men krijgt. 
Bouwman beurt zelf dus naast een jaar 
extra salaris 1,4 miljoen euro.’ 

Jacques de Jong 
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