
* Een verontruste, anonieme belegger die in 1992 is
gebeld door Peter de Waard nadat de Wet Melding
Medezeggenschap is ingegaan. In Peters woorden

'berooft die kleine kapitalisten van hun anonimiteit'.
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Vanwege de pensionering van een collega zoekt de Volkskrant

DRIE REDACTEUREN ECONOMIE, EEN REDACTEUR EEUWIG LEVEN EN
EEN VERSLAGGEVER GOLF (V/M) *

U BENT:
- Begonnen bij een regionale krant
- Specialist in straddles en spacs
- Minimaal twee keer per week opening rechts
- Klaar met de kletsende klasse
- Toegewijd aan Tata

DE VOLKSKRANT BIEDT:
- Elke dag vergaderen**
- Aardige chef***
- Doorplaatsing van uw artikelen naar diverse andere media, waaronder NU.nl****
- Het volgen van IMF enWereldbank*****
- Dagelijkse financiële snackbar B&B

*= De economieredactie van de Volkskrant streeft ernaar het aantal vrouwen te
verdriedubbelen.

**= De economieredactie vergadert elke ochtend om half tien via Google Meet. Het is de
bedoeling dat u uw microfoon aanzet als u praat en uitzet als u niet praat. Niet andersom.

***= Mocht het toch botsen, dan kunt u altijd nog correspondent worden. In Londen of zo.

****= U ontvangt hiervoor geen extra vergoeding, u doet het voor DPG Media.

*****= Op afstand dan, hè.

Meer informatie bijWilco Dekker, toestel 2598

(Ingezondenmededeling)



'Dezelfde functie,
elders'

‘Over de doden niets dan goeds', hoor je vaak.

Ik weet niet of het iemand al eens is opgevallen,
maar in Het Eeuwige Leven tref je zelden een
deugniet aan. Een ploert. Een schurk. Een loeder.
Een viespeuk. Een schobbejak. Of anderszins
iemand die buiten de pot piste.

Kennelijk gaan er alleen maar nette mensen dood.
Nooit eens een hoofdonderwijzer van een School
met den Bijbel die er met de kas vandoor ging en
met juffrouw Jansen van handvaardigheid een
wild tweede leven begon op de Maagdeneilanden.
Nooit eens een blokfuitleraar die antisemiet bleek
bij een heel fout forum. Nooit eens een industrieel
die stiekem toestond dat zijn hoogovens
grafietregens uitstortten over de omwonenden.
Nooit eens een journalist die zijn Tegel van A tot Z
uit zijn duim bleek te hebben gezogen.

Het kan wellicht komen omdat Peter zijn
necro’s schreef naar het voorbeeld van keurige
Britse kranten. Die leggen de nadruk op iemands
verdiensten en vragen alleen echtelieden,

kinderen en vrienden om een reactie. Bij The
Guardian schrijven die zelfs de necrologie. Dan
blijft vrijwel zeker alles beschaafd, beleefd en
braaf. Dan krijg je niet snel beschrijvingen van
taferelen als in Festen, de film uit 1998 waarin het
verjaardagsfeest van de viespeuk familias
spectaculair ontspoort.

Over de levenden ook niets dan goeds,
overigens. Dat blijkt wel uit dit liber amicorum
voor Peter de Waard.
Lezers zullen tevergeefs zoeken naar een scherp
randje in alle bijdragen. Een kwaad woord. Een
pikante terzijde. Een onthullende faux pas uit het
verleden. Een scheve schaats. Een oud zeer. Een
groot verwijt.
In dat opzicht is Peter de Pieter Omtzigt van de
Nederlandse journalistiek. Net zo onkreukbaar, net
zo geliefd.
Het ‘orakel van Heiloo’ gaat dan ook niet met
pensioen, maar krijgt ‘dezelfde functie, elders’.
Gelukkig maar.

Een andere Peter

Bij wijze van introductie
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Een journalist
zoals ze die niet
meermaken

Vijftien jaar lang was ik redacteur in vaste
dienst bij de Volkskrant. Tien jaar bij Economie
(1993-2003), vijf jaar bij Kunst (2003-2008). Al
die tijd hield ik zelf bij hoeveel stukken ik
produceerde onder eigen naam. Want voor mij
was het aantal stukken dat je onder eigen naam
schreef, een belangrijke indicatie van je
toegevoegde waarde als journalist. Niet het aantal
bewerkte ANP’tjes, maar de stukken waarin je
eigen nieuws bracht, eigen analyses maakte, of op
zijn minst eigen accenten legde in het nieuws dat
anderen brachten, bijvoorbeeld op
persconferenties.

Voor de hoofdredactie leek dat criterium geen
enkele rol te spelen, zo bleek als ik de namen van
zojuist gepromoveerde collega’s door de machine
haalde. Een score van zo’n veertig artikelen onder
eigen naam in een periode van jaren, waaronder
flink wat bijdragen aan pak ‘m beet de
kookrubriek, bleek geen enkel beletsel voor een
benoeming tot chef van een deelredactie.

Dat heeft mij altijd hogelijk verbaasd, en in niet
geringe mate bijgedragen aan mijn vertrek bij de
krant. Mijn eigen productie schommelde rond de
honderdtwintig artikelen onder eigen naam per

jaar. Daarmee behoorde ik tot de betere
presteerders.

Maar tegen Peter deWaard kon en kan niemand
op. Dertig jaar geleden niet, en nu nog steeds niet.

Toets ‘Peter deWaard’ in en ‘de Volkskrant’ in
de relevante zoekvelden van de Krantenbank van
LexisNexis, en het resultaat is
elfduizendvierhonderddertig artikelen onder
Peters eigen naam. Elfduizendvierhonderddertig
gedeeld door de zesentwintig jaren die de
Krantenbank beslaat, geeft een gemiddelde van
vierhonderdnegenendertig artikelen onder eigen
naam per jaar, ofwel één komma twee van die
stukken per dag. Vakanties, weekends en andere
niet-werkdagen inbegrepen.

Zijn ware productie is nog veel groter, want de
Krantenbank gaat terug tot en met 1995, en De
Waard begon in 1988 bij de Volkskrant. Hij had er
toen al drie jaar opzitten als verslaggever van Het
Parool (1985-1988) en tien jaar bij voorgangers
van wat nu het Noordhollands Dagblad heet:
Dagblad Kennemerland (1977-1985) en de
Alkmaarsche Courant (1975-1977).

        JOOST RAMAER: Peter is en blijft een vreemde eend in de bijt.
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Ik leerde hem kennen toen ik mijn entree
maakte in de Soldatenkamer, zoals de rest van de
redactie destijds noemde wat nu Economie heet.
De bijnaam verried een mengeling van angst,
afgunst en bewondering, terug te voeren op de
omgangsvormen van het markante gezelschap
waarvan De Waard toen al een van de grote
sterren was.

De leden namen hun collega’s openlijk en
luidruchtig de maat, vooral als ze de euvele moed
hadden om in hun domein te willen komen
werken. Financiën, noemden zij zichzelf, mede om

zich af te zetten tegen de buren van de Sociaal-
Economische redactie. De status aparte van de
SER, zoals deze laatste club ter redactie heette,
was terug te voeren op de wortels van de
Volkskrant als het lijfblad voor de katholieke
arbeider.

De SER onderhield goede contactenmet de
vakbeweging en daaraan gelieerde politici. Daar
kwam ook veel nieuws uit. Vraag maar aan
voormalig SER-redacteur Gijs Herderscheê, nog
steeds actief bij de Volkskrant. Maar de
Soldatenkamer vond de SER een stelletje watjes,
en dat lieten ze blijken ook. Het echte, harde
nieuws leverde Financiën, vonden ze zelf. Daar
spelden ze de jaarrekeningen van kleine en grote
bedrijven, en roosterden ze de bestuurders boven
open vuur over de rommel die ze daarin
aantroffen.

Deze pikorde was een voorbode van het
neoliberalisme. De vakbonden waren al op hun
retour, het podium was opgeëist door
ondernemers die hun zakken vulden door hun
bedrijven naar de beurs te brengen, en voor de
particuliere beleggers die meedeelden in die
bonanza – en in de verliezen. Ik kan me vergissen,

De 'leden' van de
Soldatenkamer namen
elkaar openlijk en
luidruchtig de maat

In de Wintertuin van hotel Krasnapolsky krijgt Peter in 1991 de Financiële Persprijs uit handen van

de hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad.
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maar in mijn herinnering was De Waard in zekere
zin de vreemde eend in de bijt van de
Soldatenkamer. Hij bleef iets goeiigs houden,
ondanks zijn onwaarschijnlijke productiviteit. Of
hij nu zat te tikken of tegen je praatte, beide
activiteiten werden voortdurend onderbroken
door een uniek, geheel De Waard-eigen geluid.

Gnnn – giiihhh – giiihhh – gnnn.

Dat dan plots kon overgaan in een nauw
verwante lach: ghÈÈÈ-HÈHÈHÈ! Als hij een mooie
zin had getikt, of in zijn betoog was gestuit op iets
onweerstaanbaar grappigs.

Niets was hem teveel. Hij poepte eigen nieuws
alsof dat geen geld kost. Toen de Amsterdamse
beurs besloot te gaan publiceren welke personen
en vennootschappen aanmerkelijke
aandelenbelangen hielden in beursfondsen, belde
De Waard al die aandeelhouders af, om te vragen
wie ze waren en wat hen bezielde. Allemaal. Als
enige Nederlandse economiejournalist. Ik geloof
dat hij daar een jaar mee bezig is geweest. Het
leverde vrijwel dagelijks nieuws op. De resultaten
zijn later gebundeld tot een boekje met de
veelzeggende titel U maakt er toch geen stukje
van?

Maar hij was ook nooit te beroerd om een
rubriek te helpen vullen. Ontelbare stukjes heeft
hij getikt voor de fameuze rubriek OP=OP, over
klein consumentenleed, ooit bedacht door Ineke
Noordhoff, een van de slachtoffers van de
Soldatenkamer-cultuur – waarin ik mij, moet ik
bekennen, altijd thuis heb gevoeld.

Voor een van de vele rubriekjes die ik bedacht
voor wijlen het katern Economie op zaterdag,
waarvan ik de eindredacteur was, schreef De
Waard eens een bijzonder geestig stukje over
‘plofpasta’: de neiging van tandpastatubes om te
exploderen in de handen van de gebruiker, vooral
als die de laatste restjes probeert uit te knijpen.

DeWaard kon prachtig vertellen over zijn
beginjaren als regiojournalist. Zo moest hij de
vergaderingen van de gemeenteraad van
Beverwijk verslaan, in een tijd waarin die nog
duurden tot in de kleine uurtjes van de nacht,
omdat de leden het maar niet eens konden
worden over de precieze bewoordingen van een
motie waarin het Zuidafrikaanse
apartheidsregime voor de laatste keer werd
gewaarschuwd.

DeWaard moest niet alleen een verslag tikken,
maar ook de foto’s leveren, met onderschrift. In de

Met de baas van Nippon Steel, in Wenen in 1979.
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raad van Beverwijk zat destijds een baardig lid
van de Pacifisties-Socialistiese Partij, later
opgegaan in GroenLinks. Het onderschrift onder
de foto van de man bij De Waards artikel luidde
steevast: “ … Tegen … ”

ghÈÈÈ-HÈHÈHÈ! deed hij, toen hij die clou
vertelde.

Als zijn productie compleet was, snelde De
Waard naar het station om die mee te geven aan
de machinist als ‘treinpost’. Of naar een bushok,
als ‘buspost’. Pre-DHL en pre-Uber was dat de
enige manier om kopij op tijd bij de drukkerij in
Alkmaar te krijgen, en kennelijk beschouwde het
openbaar vervoer het toen nog als een kerntaak
om de Vierde Macht overeind te helpen houden.

Misschien wel het alleronwaarschijnlijkste aan
het fenomeen Peter de Waard is dat hij, tijdens
een loopbaan van zesenveertig jaren, nooit zijn
basale gretigheid en interesse in alles is
kwijtgeraakt. En dat in een vak dat bezaaid is met
burn-outs en vroegtijdige verveeldheid.

De laatste jaren schreef hij veel necrologieën van
vaak onbekende mensen in de rubriek Het
eeuwige leven. Maar ook columns, die vaak
getuigen van zijn encyclopedische kennis van de

economie. Zoals 'Het is een mythe dat 1 miljoen
huizen bouwen de oplossing is voor de
overspannen huizenmarkt.'

Maar het mooiste vind ik 'Oranje heeft ineens
geen waarde meer'. Een stuk over hoe de
supermarkten hun Oranje-merchandise artikelen
in de uitverkoop gooien, daags na de nederlaag
tegen Tsjechië. Ingegeven door een bezoek aan de
Albert Heijn in Heiloo, De Waards woonplaats.

Zo ken ik hem het best. Als een soort journalist
dat ze niet meer maken. Drieëndertig jaar lang
hebben de lezers van de Volkskrant van hem
kunnen genieten.

Dat is heel mooi. Nog mooier zou het zijn als ze
luidkeels een enigszins vergelijkbare vervanger
eisten.

Op de top van de G20 in Sint Petersburg, in 2020.
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Het eeuwige leven (1)

‘Allereerst gecondoleerd natuurlijk. Met uwwumuh
neef.
Achterneef.
Fijn dat ume toch even te woordwilteuh staan. Het is
voor een stukkie in de krant. Ik gaan dat schrijven.
Nee, de Volkskrant.
U krijgt alleen NRC?
Ja, dat ken als u voormij uw huisadres heb, maar
wanneer u erin staat weet ik nog niet.
Ergens rond pagina 20, denk ik.
Het Eeuwige Leven.
Nee, dat heeft niemand hè.
Ook uw neef niet, nee.
Achterneef.
Hij kwamwel in de buurt, toch? Honderdenveertien is-
ie geworden.
Wist u dat niet?
O, vierennegentig. Toch bíjna een eeuw dan.
Nee, ook jongeremensen, hoor. Althans, op jonge
leeftijd overleden.
Nou, euh, vijftig, zestig, vind ik jong.
Meestal kanker.
Ja, vreselijke ziekte.
Nee, ik speel golf.
Nou, tochwel achttien.
Nee, handicap.
Ik ben goed gezond, hoor; dat is een golfterm.
Ja, ook en ook veel over economie.
Tata, Brexit, Eurovisie songfestival.
Elke dag, bijna.
Met een rubriek: De Kwestie.
Eén.
Peter deWaard is wel een vaker voorkomende naam,
dat klopt.
Nee, dat zijn ik allemaal.
Nou, op die tekening lijk ik ouder, hoor.
Nee, dat is mijn haar.
De foto was beter, klopt.
Tien jaar, meer dan tweeduizend.
Wat leuk, Grünberg is heel erg getalenteerd.
Ja, maar geen fictie.
Demeisjes van Schoevers, zegt mijn uitgever.
66 jaar en vier maanden.
Ik weet het niet, ik ben nooit eerdermet pensioen
gegaan - hîhhîhhîh.
De Kwestie wel, maar Het Eeuwige Leven niet. Over
uw neef is de laatste.
Achterneef.

Dus: Sjef van de Goorberg keepte tot op hoge leeftijd
voor de Go Ahead Pigeons waar ze het nog hebben

over de sierlijke wijze waarop de Zwaluw van

Simpelveld door de lucht vloog om de bal uit de

kruising te ranselen, waarna hij een vogelnestje

maakte en weer terug ging naar beneden, in de

mijnschacht van deWilhelmina in Terwinselen, om

daar de steenkool los te wrikken waarmee heel

Nederland warme, destijds vooral in geitenwollen

sokken gehulde voeten hield en ze buiten Limburg Van

de Goorberg vooral kennen van zijn door kleefpasta

voor kunstgebitten geïnspireerde artiestennaam

Sluwesjaantesloegdeslomeslager en zijn eenmalige

carnavalskraker ‘Kwil opmijn kop een

bloemetjesgordijn’ en dan begrijp ik ook uit uw

woorden dat hij op latere leeftijd tot dat

bungeejumpongeluk politiek actief is geweest en is

geridderd omdat hij zich inzette voor het jaarlijkse

defilé van antieke brandweerauto’s.

Dat klopt toch, hè?
Dan gaan ik het zo in de krant zetten. En nogmaals
gecondoleerd.'
Achterneef, ja.’

ROBERT GIEBELS zat er heel vaak naast als er werd gebeld.
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Heb altijd de neiging gehad ommannen in te delen
in twee categorieën: mee gevoetbald en niet mee
gevoetbald. Peter deWaard hoort bij de eerste groep.
Samen tegen een bal trappen, samen onder de douche
gaan en na afloop samen eenmeter bier drinken. Dat
schept een band voor het leven.

Bijgaande fotomag dienen als bewijs voor ons, zij
het summiere, gezamenlijke voetbalverleden. Begin juni
1995 speelden Peter en ikmee in deMoneyMatch, een
jaarlijks evenement waarbij financiële journalisten het
opnamen tegen financiële managers van bedrijven.
Deze wedstrijden vonden plaats ter meerdere eer en
glorie van het PR-bureau van oud-journalist Harry
Mock die het organiseerde en als scheidsrechter optrad.

Dankzij kapitaalkrachtige sponsors, veelal de
bedrijvenwaar demanagers actief waren plus de
Amsterdamse effectenbeurs gingen deze wedstrijden
gepaardmet pracht, praal, gasten van naam, overdadige
buffetten enmeer dan genoeg drank.We speelden niet
op achteraf-veldjes, maar in het Olympisch Stadion, het
oude Ajax-stadion tot in de Johan Cruijff-Arena aan toe.
Voor lege tribunes.

De financiële redactie van de Volkskrant heeft in de
veertig jaar (van 1974 tot enmet 2013) waarin de
MoneyMatchwerd gespeeld altijd met een of meer
spelers meegedaan. Herinnerme Ruud Horeman, Peter
van Bakkum, Nico Goebert, Pieter Klok en dus ook Peter
deWaard.

Vaakmochten ermeerdere Volkskrant-collega’s
meedoen omdat er kranten en bladenwaren die geen
bruikbare spelers wisten af te vaardigen en de
journalisten wilden ookweleens winnen. De
managers konden soms ex-profs opstellen zoals Theo
van Duivenbode, Johan Plageman (de eerste
doctorandus onder de profvoetballers) en ex-
doelman-internationals Otto Roffel en Eddy Treijtel.

Dematch van 1995werd gespeeld in DeMeer,
kort nadat Ajax inWenen de Champions League-
finale had gewonnen (van ACMilaan, 1-0, doelpunt
Patrick Kluivert). Coach Louis van Gaal was eregast
en hij had de pas veroverde Cup voor deze
gelegenheid even uit de Ajax-prijzenkast gehaald en
naast de zijlijn geparkeerd. Enwij, Peter en ik, lieten
ons als schooljongens voor de grapmet de ‘Cupmet
de grote oren’ op de foto zetten. Als enigen, de andere
spelers voelden zich daar kennelijk te groot voor.

Nu ben ik 26 jaar later extra blij met de foto, want
ik hoefde niet lang na te denken toenmewerd
gevraagd een bijdrage te leveren voor Peters
uitzwaai-krant.

Hoewas Peter als voetballer?Dat weet ik eerlijk
gezegd niet meer zo precies. Zelfs niet of hij links of
rechts was. Hij stond ergens op het middenveld, maar
je kon hem in alle hoeken van het veld tegenkomen.
Net als 33 jaar lang in de krant. Een allrounder
zonder weerga.

Een
allrounder
zonder
weerga
Peter is op het voetbalveld overal te vinden, stelt JAN VAN CAPEL vast. Net als in de krant.
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Van songfestival tot
credit default swap

PIETER KLOK herkent als nuchtere mede-Noord-Kennemer veel in Peter.

Wie het wezen van Peter deWaardwil begrijpen,
hoeft niet zijn meer dan tweeduizend kwesties te
lezen of zijn meer dan 2300 Eeuwige Levens, een blik
op de krant van 29 juni 2021 volstaat. Peter schrijft
daarin over de oranjewaanzin in de supermarkten, die
door de roemloze uitschakeling van het Nederlands
elftal tot een voortijdig einde is gekomen.

Normaal gesproken is dit een onderwerp voor de
jongste bediende. Oudere verslaggevers halen er de
neus voor op, zij bellen lievermet hun netwerk of
nemen ingewikkelde nota’s door. Peter deWaard
heeft in zijn leven nog nooit ergens zijn neus voor

opgehaald. Als een jonge hond stort hij zich op elke
actualiteit. Hij belt zich de oren van het hoofd en
spoedt zich naar de plaatselijke supermarkt om ter
plekke te kunnen beschrijven hoe snel het interieur
wordt ont-oranje-d.

Tot tweeweken voor zijn pensioen bleef hij ruzie
maken als de leidinggevenden geen plek hadden
ingeruimd voor het laatste Tata-nieuws. Zijn liefde
voor nieuws - en voor Tata - is zo groot dat hij het een
ondraaglijke gedachte vindt als het niet wordt gemeld.

Een valkuil voor de oudere verslaggever is dat hij
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alles al een keer heeft gezien en daardoor niet echt
opgewonden raakt. Bij Peter is het juist andersom.
Juist omdat hij alles al een keer heeft gezien, juist
omdat hij de wereld zo goed doorgrondt, verkeert hij
in een continue staat van opwinding over alles wat er
onder zijn ogen gebeurt. Hij ziet direct het belang en
het gewicht van een nieuwsfeit.

De bestemanier omdewereld te begrijpen is niet
door een academische studie te doen, maar door heel
goed te kijken, door je ogen en oren te gebruiken en
zelf na te denken. Het is niet toevallig dat de twee
productiefste schrijvers van Nederland Arnon
Grunberg en Peter deWaard autodidact zijn. Ze zijn
ook de enige columnisten die nooit hebben verzaakt,
die nooit vakantie vierden of ziek waren. Het was dus
niet verwonderlijk dat juist Arnon een ode schreef
toen Peter zijn 2000ste Kwestie had gepubliceerd.

Er is helaas geen instantie die het bijhoudt, maar
wij durven hier zonder enige twijfel te beweren dat
Peter deWaard in zijn 47 jaar als journalist de
allermeeste stukken heeft geschreven ter wereld.
Sinds april 2004 tikte hij 13.800 stukken voor de
Volkskrant. Dat is gemiddeld 1,7 artikel per dag. Als
we dat extrapoleren naar zijn hele carrière komenwe
uit op 24 duizend artikelen. Daar gaat niemandmeer
overheen. Zijn spanwijdte is ook ongeëvenaard: hij
schreef net zo graag over het songfestival als over
collateralized debt obligations (cdo’s) en credit default
swaps (cds). En hij stond altijd - en bij Peter betekent
dat echt altijd - klaar om een postuum te tikken over
wie dan ook.

Al die artikelen kenmerken zich door een grote
helderheid (zijn Ansmoest het altijd kunnen
begrijpen) en een grote eerlijkheid, Peter probeerde
dewaarheid nooit te manipuleren om zijn verhalen
spannender temaken. En bovenal een grote
nuchterheid, die ongetwijfeld te danken is aan de
grondwaarop hij is geboren en nog steeds woont.
Noord-Kennemerland brengt nuchtere types voort,
die nietteminweten hoe je van het levenmoet
genieten en behept zijnmet een uitstekend gevoel
voor humor. Ik weet dat want ik kom er zelf ook
vandaan. Peter had naast al deze eigenschappen ook
nog eens een groot hart.

Ondanks zijn fenomenale en nooit meer te evenaren
carrière, is hij altijd bescheiden gebleven. Net zo
bescheiden als hij ongetwijfeld was toen hij als 20-
jarige in de journalistiek begon. Hij heeft de eeuwige
jeugd enwe gaan dus nog heel veel plezier van hem
beleven.

Wie dan wel!

De vrije jongen F. Jacobse verraste ooit
televisiekijkend Nederlandmet de oneliner ‘Dag
mevrouw, is uwman thuis?’ De verslaggever Peter de
Waard deed het dunnetjes over door telefonisch de
vraag te stellen: ‘Dagmevrouw, is uwman dood?’ Dat
klinkt bot, maar een goede en directe beltechniek
staat nu eenmaal aan de basis van het
verslaggeverswerk.

En bellen hoefde niemand Peter te leren. Zonder vrees
en vanaf zijn bureau heeft hij de voorbije decennia de
werkvloer meegenomen op zijn zoektochten naar de
antwoorden op zijn vragen.

Heel leerzaam, zeker voor alle collega's die sinds de
komst van demobiele telefonie hun gesprekken het
liefst aanvangen in de beslotenheid van de gang bij
de toiletten, in met geluiddempende paarse stof
beklede kubussen of op de brug tussen de beide
kantoortuinen.

Zo niet DeWaard. Zonder eenmeanderende
introductie over koetjes en kalfjes, ging Peter recht op
zijn doel af. ‘Zeg, dat persbericht van vanochtend, dat
klopt niet. Oh, u gaat er niet over?Wie dan wel!’ De
voorlichter moest niet denken dat hij te maken had
met een watje. Enmet het stemgeluid als van een
repeteergeweer werd de volgende vraag gesteld, en
weer één. Net zolang tot alle vragen waren
afgevuurd en beantwoord.

Voor een weduwe toonde DeWaard altijd wel enig
mededogen. Na de directe openingsvraag, was hij
vaak even stil en speelde hij de rol van luisterend oor.
‘Ach, dus het was toch nog onverwacht’, klonk het
dan vriendelijk, maar duidelijk.

Waarop iedereen wist: het stukje is binnen.
GIJS VANDENHEUVEL
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Muskswinkelwagentje
Peter krijgt vroeg of laat altijd gelijk, heeft BARD VAN DE WEIJER moeten ervaren.

Volkskrantredacteuren hebben al heel wat
twitterstormenmoeten doorstaan. Als Peter deWaard

eenwindmolenwas geweest, had hij eenweekend lang

het ganse land van stroom kunnen voorzienmet de

storm die hij oogstte onder Teslaliefhebbers. Peter

noemde het geliefde voertuig van hun geliefde goeroe

Musk een paar jaar geleden een

boodschappenwagentje.

‘Hoogstens 200 kilometerwordt ermeemee gehaald
voordat de auto weer tweeënhalf uur aan de oplader

moet. En dat lukt alleen als over een rechte weg 70 à 80

kilometer per uur wordt gereden.’ En danmoest niet

eens regenen, want dan zakte het bereik nog verder in

het groenemoeras.

Een schande, vond de teslagemeenschap. Totale
onkunde. DeWaard is een prutser, eenwaardeloze

journalist, hij snapt er niks van. En dat waren nog de

mildere commentaren. Zijnmailbox stroomde vol

klachten en het had niet veel gescheeld of goeroeMusk

had zichzelf met de zaak bemoeid.

Zelfs ik kreeg het ook aan de stokmet Peter, omdat
die 200 kilometer, nou ja, dat was echt belachelijk.

Onzin, vond hij. Hij was dit weekend nogmet een

vriend in zijn Tesla over de snelweg gereden, en toen

gaf de bereiksmeter ook niet meer dan 200 aan. Het is

niet duidelijk of die vriendMax Verstappenwas.

Uiteindelijkmoest Peter zijn ongelijk toegeven en

volgde een aanvulling en verbetering waarin de

actieradius was verdubbeld. Prima, bromde Peter.

Want zelfs 400 kilometer is nog altijd veel te weinig

voor een auto die zo duur is.

Nu, vier jaar later, haalt DeWaard alsnog zijn
gelijk. Want in hetzelfde stuk schreef hij dat de

elektrische vrachtwagen die Musk destijds had

onthuld, achthonderd kilometer ver zou komen. ‘Trek

daarmaar gerust de helft vanaf’, tikte DeWaard. Ook

al weer tot woede van de Teslarati.

Die truck er nog altijd niet. Een die 800 kilometer
ver komt, is al helemaal in geen velden of wegen te

bekennen. Een van de redenen is dat Tesla de

benodigde accu’s niet voor elkaar krijgt. Deze truck

zou voorzienmoetenworden van een nieuw type

wondercel, om de beloofde 800 kilometer te kunnen

halen. Die accu’s, zeggen kenners nu, zullen er

voorlopig niet komen, als het ooit al gebeurt. Dus is

Tesla’s wondertruck er nog altijd niet.

Hetzelfde geldt voor Tesla’s autonoom rijdende

auto. En de e-auto voor 25mille.

Allemaalmooie praatjes van ElonMusk, die niet
zijn uitgekomen. Peter waarschuwde in zijn column

al: ‘Als elektrisch rijden begint met leugens, wordt het

kindmet het badwater weggegooid.’

Ik denk dat hij gelijk heeft.
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Ookmaar eenmens
GERT-JAN VAN TEEFFELEN zag een andere kant van Peter de Waard

Mijn eerste kennismakingmet het fenomeen PdW
was rond de eeuwwisseling, als groentje op de
economieredactie. Ik was behoorlijk geïmponeerd door
demeeste collega's. Dat waren er toen een stuk of 15,
met nogal mondige types als Frank Kalshoven (destijds
chef), Lucas van Grinsven (nu persbaas bij ASML),
Gerard Reijn (pensionado te Abcoude) enWilco Dekker
(nog altijd onze livecommentator bij Eco). Of juist de
stillere types zoals Esther Hansen Löve (nu rechter) en
Jet 'de sphinx' Bruinsma.

Peterwas echtermeteen een klasse apart. Niet
alleen schreef hij mijn favoriete rubriek Hoekman in
een kwartiertje, waar ik een hele dag zat te poetsen en
te schaven. Hoe deed-ie dat? Ook bleek hij werkelijk
ALLES beter te weten. Omdat hij werkelijk alles las. De
FT, de Levensmiddelenkrant, ESB, Donald Duck,
Voetbal International, The Economist. Bij zijn ontbijt.

Het viel daaromook nietmee omhem in 2007 op te
volgen als correspondent in Londen; dat voelde als een
bijna onmogelijke opgave. Bij Pieter Broertjes
probeerde ik de verwachtingenwat temanagen. ‘Ik
weet niet zeker of het me gaat lukken drie stukken per
dag te tikken over prinses Diana, de Premier League én
de Londense City’, opperde ik voorzichtig. Broertjes
glimlachte vaderlijk: ‘De lat ligt inderdaad hoog, jongen.’
Ik zal het moment niet vergetenwaarop Petermij in
Sevenoaks zijn Britse boekenkast overdroeg; de
Peugeot zakte bijna door zijn assen.

Maar terug naar het begin. Zoals iedereenweet is
Peter een professioneel mompelaar, met een fascinatie
voor dingen die naar de knoppen gaan. Ook ik leerde

hem direct van zijn zonnigste kant kennen.
'Zo. GééJéé. Heel lang ga jij hier niet werken denk ik.
Hmmm. Hmmm. Over een paar jaar zijn we allemaal
kapot. Hmmm. Hmmm." Hij leek in eerste instantie te
doelen op de opkomst van 'het' internet, waar alles
opeens gratis leek en toen een heuse beurshype
omheen hing. De tumultueuze ondergang van
WorldOnline zou een vanmijn eerste grote klussen
worden.Wat een vak, die mysterieuze economie, de
beurzen, bedrijven, heerlijk.

Maar nee, PdWbleek daarnaast vooral de gratis
kranten als grootste gevaar te zien. Toen nog alleen
Metro en Spits, als ik het me goed herinner. Die waren
- in hun heerlijke compacte formaat - op elke
straathoek te krijgen, de stoepen en treinwagons
lagen ermee bezaaid. De oude broadsheets met hun
houterige websites leken hopeloos achterhaald, en
het gratis NU.nl begon het online nieuws te regeren.

Fast forward, twintig jaar later.Wie zijn er nu
kapot? Inderdaad: de gratis kranten. Plus nagenoeg
alle weekbladen, by the way. Enwie schurkt er nu
tegen een absoluut record aanwat betreft het aantal
betalende lezers: onze eigen Volkskrant. Dankzij het
nog altijd relatief stabiele papier en een razendsnelle
groei online. Het moederbedrijf heeft intussen twee
van de drie grootste nieuwstitels van het land in
handen.

Moraal van dit verhaal: het Orakel vanHeiloo
heeft dus niet ALTIJD gelijk, en blijkt gewoon
menselijk. En gelukkigmaar.
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Lachen om economen
en bankrovers in pak

De afgelopenweken heb ik de basiscursus
Financiële Journalistiek gevolgd. Je moet wat, als
beginnend chef economie. Maar steedsmeer
realiseerde ikme dat ik die basis allang heb.Wie ruim
10 jaar langDe kwestie heeft gelezen, mag van zichzelf
zeggen dat hij al heel wat weet over de economie en de
hoofdrolspelers.

Wehadden in de basiscursus de bekende econoom
Arnoud Boot op bezoek, over de financiële economie vs.
de reële economie. Maar ik was gewapend tegen zijn
praatjes!Want wat schreef Peter inDe kwestie? ‘Helaas
nemen economen zichzelf vaak te serieus. In
hyperbolen, onzin delibereren, elkaar demaat nemen
en jasjes gooien kunnen zemet voetbalanalisten

wedijveren. Maar om zichzelf lachen is al een stuk
moeilijker.’ Dan kijk je tochmet heel wat minder ontzag
naar zo’nman.

Marieke Blomkwam langs, hoofdeconoombij ING.
Economische groei is héél belangrijk, vertelde ze. Maar
liever niet metmijn spaargeld, maakte Peter al eerder
duidelijk. ‘Bankspaarders zijn de nieuwe bankrovers.
En banken stellen inmiddels alles in het werk om ze
buiten de deur te houden, zoals zemet succes hebben
gedaanmet de groep rovers die ooit met de slogan
‘handen hoog, dit is een overval’ de kantoren
binnenvielen.’ Je kanme nogmeer vertellenMarieke!

Peters collega-columnist Lukas Daalder van het

HARMEN BOCKMA deed eigenlijk een overbodige cursus financiële journalistiek.



Financieele Dagbladwas er. Hij is Chief Investment
Strategist van vermogensbeheerder BlackRock
Nederland. Lijkt een heel keurigeman. Maar ik wist
beter! ‘Private equity is geenwarm nest’, schreef Peter
al jaren geleden. ‘Integendeel, het is de laatste
vluchthaven voor desperate bedrijven die geen andere
uitweg hebben.’ ‘Inhalig’ en ‘barbaars’, dát is Blackrock
volgens Peter. Doei Daalder!

Arnon Grunberg schreef in een ode bij het 10-jarig
bestaan vanDe kwestie dat hij een fan is van Peter. Nou,
als Arnon zichzelf een fanmag noemen, danmag ik het
ook. Peter houdt onsmet beide benen op de grond, leert
ons vooral niet te veel ontzag te hebben voor de
financiële hotemetoten en leert ons vooral nuchter te
kijken en te analyseren. En dat allemaal in uiterst
bondig en leesbaar proza.

Nu is Peters ‘afscheid’ nabij. Maar welk afscheid dan?
Ja, hij stopt met golf. Maar verder? Hij gaat doormet De
kwestie. Dat is een geluk voor ons en de lezer. Hij blijft
de beurs en Tata volgen, bood hij aan. In dankbaarheid
aanvaard. Hij meldt zich als er nieuws is. Zeg ik daar
nee tegen? Nee natuurlijk. En, het mooiste: Peter bood
aan om op 1 januari volgend jaar het beursoverzicht te
maken. ‘Want’, zoals hij mailde, ‘in verbandmet vrije
dagen komt dat anderen soms slecht uit.’

Afscheid, welk afscheid?

We vieren vooral een grandioze carrière, bij
buitenland en bij Fin, zoals de redactie economie lang
werd genoemd. Gijs Herderschêe schreef onlangs dat de
VUTweer zijn intrede heeft gedaan. Dat geldt voor
Peter deWaard ook, maar die geeft een heel andere
draai aan de afkorting. Bij Peter zou ik willen spreken
van een ‘Verlate UitTreding’. Want ik vermoed dat hij
nog wel even zal doorgaan de komende jaren.

Als chef ben je in de carrière van ‘een’ Peter deWaard
(zoalsWilco zou zeggen) slechts een passant. Van
Bakkum, Goebert, Kalshoven, Sitalsing, Van Uffelen,
Hofs, Giebels: hij heeft ze allemaal meegemaakt. En
straks ook nog de chefs De Ruiter, Hermus en Van
Putten?

Oh ja, Peter stoptmet de rubriek Het eeuwige leven.
Maar toch ookweer niet helemaal. Hij blijft achtervang.
Zelden sloeg de naam van een rubriek ook zo goed op
demaker ervan. Ik hoop dat we nog heel langmogen
genieten van Peters bijdragen.

Aderlating

Een stukje schrijven voor Peter deWaard? Dan sta
je bij voorbaat al met 40-0 achter. Want stukken
schrijven dat kan Peter als geen ander, sterker nog:
wie in het Volkskrantarchief gaat zoeken, zal
vaststellen dat hij met afstandmeer artikelen heeft
geschreven dan welke Volkskrantredacteur dan ook.

Waarom? Ik ben gelukkig geen psycholoog, maar ik
vermoed dat Peter diep ongelukkig zou zijn als hij
niet elke dagminstens drie (en het liefst meer)
verhalen kon produceren. Drie, vier keer DeWaard
in de krant, was voor hem iets vanzelfsprekends
geworden.

Peter legde de lat laag, en dat bedoel ik niet
negatief. Integendeel, geen onderwerp was hem te
min. Hij zou zonder morren, enmet vreugd, een
necrologie over bijvoorbeeld Piet Bambergen
hebben kunnen tikken. En dan zou Nico Goebert het
wél zijn gaan lezen ofschoon Nico eigenlijk vond dat
Bambergen te min was voor de Volkskrant, zo
tekende de legendarische Gerard vanWesterloo ooit
op.

Dat is een verhaal uit de oude doos, maar geeft wel
aan dat Peter van alle journalistieke markten thuis
is. Of het gaat om dooie bekende Nederlanders, de
ins en outs van de economie of een fraaie reportage
uit het Verenigd Koninkrijk van voor de Brexit, want
Peter was ook nog een tijdlang correspondent in
Londen.

En nu begint het onvoorstelbare: Peter gaat met
pensioen. Geen drie stukken per dagmeer, iets waar
alleen Pieter Klok blij mee kan zijn, want dat scheelt
toch al gauw zo’n honderd pagina’s per jaar. Maar
voor de Volkskrant is Peters vertrek een aderlating.

Peter, we gaan je missen. Je macro-economische
beschouwingen, je necrologieën. Onze krant wordt
een stukje armer. Het ga je goed!
ERIC OUTSHOORN
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Een klassieke misser

Lees deze krant en jeweet (je wist het toch al) dat
Peter de productiefste schrijver is die de Volkskrant
ooit heeft gehad. En dat niet alleen omdat hij heel lang
bleef. Niemand komt ookmaar in de buurt van de
productie van Peter. En dan hebbenwe het nog niet
eens over de boeken die Peter schreef, en ook niet over
demusical die natuurlijk toch nog een keer komt; de
contracten liggen immers klaar.

Hij schrijft meer dan een normaalmens per dag
leest, maar wat daarnaast opvalt is het gebrek aan
rectificaties. Hij schrijft waarschijnlijk zo veel dat zelfs
demeest kritische lezer ophoudt zijn feiten nog te
checken.

Maar af en toemaakt hij natuurlijk wel een fout. Hij
heeft zelfs een van de fraaiste blunders uit de
geschiedenis van de Volkskrant op zijn naam staan. Op
25mei 2009was het niemandminder dan Jan Pen die
die fout opviel. Bij de destijds beroemdste econoom in
Nederlandwerd die ochtend aangebeld, buurman op
bezoek. Zoals Pen naderhand aan Jaap Stam vertelde
was buurman gekleed als voor een begrafenis. Zwart
pak aan, haren strak gekamd, gezicht in de plooi. En
buurman begint meteen te condoleren, want hij had in
de krant gelezen dat Jan Pen doodwas.

Grote hilariteit in huize Pen. Een prachtig stukje was
het, dat moest Penwel toegeven. Als ze boven je
necrologie de kop zetten “deWimKan onder de
economen’ met daaronder zinnen als: ‘Pens vertelkunst
was ongeëvenaard in kwaliteit en kwantiteit’, danweet
je dat je met een gerust hart dood kunt gaan. Met maar
‘e’en hinderlijk, of eigenlijk hilarisch foutje: doodwas
hij niet.

De fout is een klassieker geworden. En het was niet
eens het resultaat van Peters eigen speurwerk. Hij had
weekenddienst toen het ANP de dood van Jan Pen
meldde. Het ANP had dat weer van een advertentie die
in Het Parool verscheen: Jan Pen, tientallen jaren

verbonden aan het Parool, was overleden. De krant
belde Peter, Peter tikte zijn stukje en pas na
middernacht bleek dat Jan Penweliswaar doodwas,
maar geen econoom. Hij was, ongelukkig toeval, een
vastemedewerker van Het Parool met de zelfde
naam. Toen dat aan het licht kwam, was de krant al
lang gedrukt.

Die dag heeft Peter zijn telefoon nietmeer
opgenomen. Hij ging niet in op uitnodigingen om de
fout nog eens te komen toelichten, want ja: daar
wordt zo’n fout niet minder van. Hij bleef in zijn
achterkamer zitten om te voorkomen dat de
Jakhalzen, die voor zijn huis stonden, hem te zien
zouden krijgen.

Na een dagwas het weer voorbij, al dook de
levende dode af en toe weer op in demedia. De
blunder staat inmiddels in de lijst van foutieve
overlijdensberichten, tussen die over Johan Cruijff,
Mark Twain (‘Het bericht vanmijn dood is
overdreven’) en NelsonMandela.
Zelfs in zijn fouten is Peter een hele grote.

Ook in zijn fouten is Peter een hele grote, schrijft GERARD REIJN.
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GeenHeintjeDavids
Alle hulde voor Peter, vindt NICO GOEBERT, maar één keer is genoeg.

Niets is zomoeilijk als voorspellen, vooral als het
over de toekomst gaat. Maar deze durf ik wel aan: dit is
definitief en onontkoombaar de laatste hulde aan Peter
deWaard, in ieder geval vanmijn hand.

In de afgelopen decennia heb ik regelmatig
bijdragen geleverd aan afscheidskrantjes,
jubileumuitgaven en felicitaties na een gewonnen
journalistieke prijs gewijd aan de grote verdiensten van
Peter. Allemaal barstensvol anecdotes, herinneringen
en befaamde uitspraken van dit journalistieke kanon.

Ik zou die stukjesmoeiteloos kunnen recyclen.
Geenmens die het merkt, behalve Peter natuurlijjk,
want zijn geheugen is legendarisch. Met hem verdwijnt
een groot stuk van het geheugen van de krant en dat is
even jammerlijk als onvermijdelijk.

Wie zal vanaf nu de necro schrijven als de eerste
Nederlandse ‘bedrijvendokter’, Joep van den
Nieuwenhuijzen, - een aangetrouwde telg van de
horecafamilie Van der Valk -, zijn laatste adem
uitblaast? Joepwas zelf de eerste die DeWaard
inlichtte als hij weer een noodlijdendmetaalbedrijfje
had opgeslokt. ‘Hallo Peter met Joep. Ik zit in de auto,
maar…’ En daar kwamweer een scoop. Jaren later
raakte Joep verwikkeld in een geruchtmakende
voorkenniszaak op de beurs. Peter volgde hem op de
voet todat de bedrijvendokter naar China verkastte en

uit het zicht verdween.

En hoe is het tochmet Bobby Sijthoff, de wat
minder getalenteerde telg van de uitgeversfamilie
Sijthoff, ondermeer eigenaar van het Financieele
Dagblad. Rondom dit dagblad speelde zich een
slepend bestuursconflict af.

Peter had ALLE primeurs over dit conflict. De
bron: Bobby Sijthoff die alle ontikkelingen trouw
doorbriefde aan DeWaard, zij het met een zakdoek
op de telefoon om anonimiteit te garanderen. ‘Peter,
Bobby voor jou’, was de geijkte reactie als een van de
collega’s op de financiële redactie eenmoeilijk
verstaanbareman aan de lijn kreeg.

Ik ben al twaalf jaar weg bij de Volkskrant en er is
veel veranderd. Zo schijnt de redactie ontvolkt te zijn.
Ook Peter werkt stug door op demanier zoals hij dat
deed als correspondent te Londen: in zijn pyama aan
de keukentafel, al is het ditmaal vanuit het rustige
Heiloo. Binnenkort kan de keukentafel weer gebruikt
worden om aan te eten.

Hoewel. Ik lees het verontrustende nieuws dat De
Waard ook na zijn pensioen doorgaat met tot zijn in
de hoogste literaire kringen gewaardeerde column!
Ik waarschuwmaar vast. Als hij daar ooit mee stopt,
komt er geen toedeloe stukje.
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De economieleraar
die je nooit had
Peter is de kenner die je aan het denken zet, weet PHILIPPE REMARQUE.

Ik kende Peter van de Volkskrant-redactie. Een
doordringend basgeluid, aan de telefoon met
bronnen. Die stem overbrugde met gemak de hele
zaal aan de Wibautstraat, dus bij het naburige
Buitenland, waar ik telexen afscheurde, was het al
helemaal vast bestanddeel van de soundscape, om
niet te zeggen de basis ervan. Koptelefoons droeg
toen nog niemand op zijn werk, jongens en meisjes.
Ik kende hem ook als de man die sneller schreef
dan zijn schaduw.

Het geheim daarvan onthulde hij toen hij een
keer bij mij op bezoek was in mijn kleine cottage in
een buitenwijk van Washington. Ik was Amerika-
correspondent, Peter deed de IMF-jaarvergadering
in DC, hij at mee met mijn jonge gezin. Toen de
kinderen weer buiten aan het spelen waren en we
doordronken van de wijn, vertelde Peter hoe hij
was begonnen in de journalistiek. Bij een lokale
krant, of was het een lokale editie van een

regionale krant, maar in ieder geval in Noord-
Holland, waar anders, moest de jonge De Waard in
zijn eentje een hele spread broadsheet vullen met
het plaatselijke nieuws. Elke dag.

Ja, dan leer je wel doortikken. Op de redactie van
de Volkskrant heb je ze altijd in soorten en maten
gehad. De redacteuren die heel zelden in de krant
staan maar wel bij ‘speciale projecten’ horen, de
frêle kunstenaars die weken moeten broeden en
dan met iets bijzonders komen, de mensen die zich
het ritme van de frêle kunstenaars veroorloven en
net zo lang broeden maar dan niet met iets
bijzonders komen, de solide producenten van één
goed stuk per week, de journalisten die met de
regelmaat van de klok in de krant staan.

En je hebt Peter. Hors catégorie. Volstrekt
normaal dat hij naast zijn column twee stukken in
de krant had, of de hele economie-nieuwspagina
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voor zijn rekening nam. Als hoofdredacteur
noemde ik hem de Stachanovist van de Volkskrant.
Geen goede vergelijking, want de statistieken van
stootarbeider Stachanov waren verzonnen door de
Sovjet-propaganda, terwijl die van Peter echt
waren, en we er liever geen ruchtbaarheid aan
gaven. Voor je het wist ging de lezer denken dat
achter het eerbiedwaardige instituut de Volkskrant
slechts een handvol stootarbeiders zat. Of
concludeerde de uitgever dat de redactie wel met
wat minder FTE toe kan als 1 van de 180 al drie
pagina’s kan vullen.

Maar waarom spreken over kwantiteit als er
zoveel kwaliteit is? Zo mooi als Grunberg laatst in
de krant kan ik het niet zeggen, maar het is
onvoorstelbaar knap wat Peter in zijn dagelijkse
column doet. Ik was al fan, ik heb tenslotte vroeg in
mijn hoofdredacteurschap Peters verzoek
ingewilligd om de column niet eens in de week
maar elke dag te schrijven, op voorwaarde dat hij
de wat melige Q en A-structuur van de wekelijkse
liet vallen.

Maar ergens ben ik de column nog meer gaan
waarderen sinds ik de krant heb verlaten. Want
Peter is volstrekt origineel in zijn denkwijze, wars
van groepsdenken, altijd bereid iets onverwachts
te verkondigen dat ook nog hout snijdt. Hij kan
dingen die ingewikkeld zijn heel simpel uitleggen.

Daarnaast duikt hij met duivels plezier in de
geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven of
de wereldeconomie -vergeet ook de hoekmannen
op het Damrak met hun gekleurde jasjes en
telefoons niet- en haalt daar altijd een wijsheid uit
die nét nu te pas komt. Zo heeft hij een generatie
Volkskrant-lezers opgevoed: de economieleraar
die je nooit hebt gehad. De kenner die je aan het
denken zet. En dat steevast in 400 woorden.
Konden ze het allemaal maar zo bondig.

Ik hoop dat de Volkskrant die column blijft
afdrukken tot Peter over veertig jaar in zijn graf
ligt. Maar waarschijnlijk kan het nog veel langer,
want als hij op vakantie gaat, is de stem niet ter
redactie, maar staat de column wel in de krant,
omdat hij, anders dan enige andere
columnist, gewoon vooruit heeft geschreven. Ik
voorspel: Peter de Waard blijft langer economisch
columnist van de Volkskrant dan hij op aarde
rondloopt. Een bovenmenselijke prestatie, die past
bij de buitengewone carrière van dit bescheiden en
aimabele mens. Ga zo door, Peter. Ik blijf je met
veel plezier lezen.

Sevenoaks

Er zijn twee soorten Engeland-correspondenten:
zij die gek worden van het land of er verslaafd aan
raken. Peter behoort zonder twijfel tot de tweede
categorie, anders dan zijn voorganger en opvolger.
Hij heeft die liefde gemeen, met die andere
Londense Peter: Brusse. Hij is er dan ook zo lang
mogelijk gebleven, in het lommerrijke Sevenoaks.
Wanneer ik Peter voor het eerst tegenkwam, weet
ik niet meer. Het moet ergens in 2004 of 2005 zijn
geweest, bij een lunch op de ambtswoning van de
ambassadeur of bij de Foreign Press Association.

Meer dan nu zagen de Nederlandse
correspondenten elkaar. Grote gangmaker was
Willem Kool, met wie Peter goed op kon schieten
(en die kort geleden ook met pensioen is gegaan).
Dat geldt ook voor Tine van Houts. Een van de
mooiste correspondentenverhalen is dat Tine bij
Peter achter op de fiets reed op de boulevard van
Brighton, om daar te worden aangehouden door
een bobby. Engeland is geen Nederland!

Peter heeft Engeland nooit losgelaten en bleef er
over schrijven, met name in zijn columns. Brexit
was een geschenk uit de hemel, wat dat betreft.
Enkele jaren terug kreeg ik een verrassend
voorstel: of ik mee wilde werken aan een boekje
over de Brexit-jaren. Geen moment bedacht ik me.
Twee anglofiele correspondenten die samen gaan
schrijven over de grootste gebeurtenis op het
eiland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het aardige van de samenwerking was dat (de
econoom in) Peter altijd kritisch is geweest op de
beslissing van de Britten, de Engelsen vooral, om
de Europese Unie te verlaten. Zelf keek ik met een
romantische bril naar Brexit. Op wonderbaarlijke
wijze heeft deze combinatie van visies van Order,
Order! een evenwichtig boek gemaakt. Met plezier
denk ik terug aan de samenwerking. Ik verheug
me erop om Peter en Ans weer te ontmoeten op
dat halfondergelopen gebergte in de Noordzee
waar we zo verliefd op zijn.
PATRICK VAN IJZENDOORN
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'Hmmmrmmm.'
Wat JOOST DE VRIES van Peter leerde: in alles kan een stuk zitten.

Talloze Volkskrant-collega's hebben in de nabijheid
mogen verkeren van Peter deWaard, maar weinigen zó
dichtbij als ik, vermoed ik. Toen ik als
sociaaleconomisch verslaggever op de
economieredactie werkte, stondmijn
computermonitor rug aan rugmet die van Peter. Ik kon
hemweliswaar niet zien, maar ik was wel deelgenoot
van zijn telefoongesprekken. 'Uw zwager zei dat uw
man niet onverdienstelijk gitaar speelde in de band De
Rokkende Sprinkhanen. O, dat is niet zo? Hij speelde er
wel in, maar niet verdienstelijk? Hmmmrmm.'

Zowel het opvangen van de kleine grote
gebeurtenissen in voorbije levens als de charmant
norsigemanier waarop Peter zijn interviews afnam,
was geregeld welkome afleiding wanneer ik de
techniek van het laatste pensioenakkoord probeerde te
doorgronden of de cao-inzet van demetalektro-sector.

Tussen de bedrijven doorwandelde Peter wat heen
enweer tussen de burelen van sport en economie, om
bij sport met Gijs van den Heuvel een
paar hmmrmmm's uit te wisselen. Zo nu en dan hield hij
halt bij mij en zei dan bijvoorbeeld: 'Vroeger was het
voorpaginanieuwswanneer demetaalwerkers
staakten.' Vaak had ik op zo'nmoment net het
persbericht van de FNVweggeklikt onder het mom: één
stakingmaakt nog geen omwenteling in de polder.

Als je pas net op anderhalvemeter van Peter werkt,
kan zo'n opmerking ertoe leiden dat je nogmaar eens

diemail van de vakbond opent. Want je zat er
wellicht naast. Misschien had je inderdaad
voorpaginamateriaal in handen. Na verloop van tijd
leer je dat jij niet zozeer het onderwerp bent van
Peters overpeinzingen, maar het immer
veranderende instituut waarvoor wewerken.

Peter heeft zijn evergreens. Wie heeft hem niet
horen verzuchten dat elke zichzelf respecterende
krant een economiebijlage dient te hebben? Ook nu ik
vanuit Mexico onze krant lees, hoor ik het hem nog
zeggen. En dat is goed. De krant heeft Peters nodig
die ons ervoor waarschuwen dat onze
vernieuwingsdrang het doel niet voorbijschiet. Dat
economie feitelijk het leven betreft en inderdaad, dat
iedere zichzelf respecterende krant een stevige
economieredactie moet hebben.

Maar ook dat je soms een tweede keer diemail
van de bondmoet openen, niet vanwege die ene
staking, maar omdat het feit dat die staking vroeger
voorpagina was en nu niet eens een beri, álles zegt
over de polder. En daar zit danweer wel een stuk in.

En de krant heeft Peters nodig omdat achter die
charmante norsigheid een heel groot hart schuilgaat.
Wie niet in de gelegenheid wasmee te luisterenmet
Peters telefoongesprekken, kan zijn Kwesties lezen.
Van het papier spat humor en sociaal engagement.
'Hmmmrmmm.'
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OnnozeleMohikaan
HARRY VAN GELDER wil geen kwaad woord over de 'Columbo van de Volkskrant.'

Peter deWaard speelt een belangrijke rol in mijn
leven. Toen ik nog op de economie redactie van De
Volkskrant werkte, verbaasde hij iedereen door sneller
te schrijven als zijn schaduw. Zijn productie was
ongekend hoog. Als je dacht dat hij nogmoest beginnen
met tikkenwas zijn stuk al af. Zijn onderwerpen zijn
divers. Peter schrijft net zomakkelijk een inmemoriam,
over sport, politiek of over de financiële wereld.

Het lukte hem in die tijd om ook snel een informatief
boek over geld te schrijven. En om elk jaar voor de
bedrijven een financiële agenda bij te houden, zodat
onderneming niet op dezelfde dag hun jaarcijfers
zouden publiceren. Peter is enwas een voorbeeld. Toen
ik ooit solliciteerde voor een correspondentschap zei ik:
Ik wil het net zo doen als Peter deWaard.

Toen er nog persconferenties waren, kreeg ik vaak
de vraag wie deze ietwat zonderlinge figuur van de
Volkskrant was. Peter doet zich namelijk altijd veel
onnozeler voor dan hij is. Maar beter danwie ookweet
hij de juiste informatie uit de ceo’s, cfo’s en coo’s te
trekken. Door zijn ontwapende onnozelheid weet hij de
bobo’s vaak aan de praat te krijgen. Peter is de Columbo
van de journalistiek.

Ook laat hij zich niet snel uit het veld slaan. Van
hypesmoet hij weinig hebben. Toen toenmalig
economiechef Frank Kalshoven tijdens de internethype

van rond de eeuwwisseling de oude economie van
omzet, winst en verlies dood verklaarde en de nieuwe
economie uitriep, waarbij alles gratis zouworden,
bleef Peter met beide benen op de grond staan.

Het kon toch niet zo zijn dat de aandelen van
verliesmakende internetbedrijfjes zomaar tot
ongekende hoogten stegen. Hij kreegmeer dan gelijk
toen de zeepbel uiteenspatte en bijvoorbeeldWorld
Online van Nina Brink in elkaar donderde.

Ook bijmijn later werkgever De Telegraafwas
Peter deWaard nooit ver weg. Peters columnwas
vaak onderwerp van gesprek aan de bedrijventafel
van de financiële Telegraaf. De jonge financiële
journalisten waren lang niet altijd overtuigd van de
kracht van zijn column in de Volkskrant. Elke keer
verdedigde ik Peter. Ik kon niet kritiek op 'Colombo'.

Was de column erg goed danwreef ik het mijn
deskgenoten onder ogen, was hij minder dan kreeg ik
het te horen. Peter deWaard leefde bij de Financiële
Telegraaf. En terecht. Peter is legendarisch. Ik wil
anderen niet tekort doen, maar van de ooit hoog in
aanzien staande en zeer spraakmakende sociaal-
economische en financiële redacties van de
Volkskrant, is hij de laatste derMohikanen.
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De Schallmaijer-Index

Degangnaar de beurs gaatmeestal
gepaardmet een slag opde gong en een
bubbeltje.Maar fotoredacteurFrank
Schallmaijer viel nog iets op: de

beurzenhebbenhun eigenTenChade-
Meng. Dat is demandie op alle pr-foto's
staat van beroemdhedendie deGoogle
Campus bezoeken. 'TheGoogle Guy'was
in 2007 eenmeme, lang voordat het

woord gemeengoedwerd.Wie 'The IPO
Guy' isweet niemand, hoewel de
overeenkomstenmet een bekende

economieredacteur uiterst frappant zijn.
Peter vanAmmelrooy

WIE IS DE MAN DIE OP ELK BEURSFEESTJE OPDUIKT?

IPO AXA GROUP 2018

IPO ARAMCO 2019

IPO WORLD ONLINE 2003
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IPO ARAMCO 2019

IPO ING GROUP 2013

IPO GM 2010

IPO HUYA 2018

Foto's ANP,
Getty Images,
Reuters, AFP,
EPA en
privécollectie
NinaBrink-
Storms

'TheGoogle Guy'
ontmoet

'TheWiseGuy'
in 2007.
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Verdachte Peter de W. op zijn jacht Pecunia Nero Non Olet in Heiloo. De W. zegt
van niks te weten. 'Ik heb er geen actieve herinnering aan. Nergens aan, eigenlijk.
En zeker niet aan Roemeense slavenarbeiders. Hèhèhèhèhè.' Foto A. Zuurbier

Persstemmen
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Het mondiale bedrijfsleven kan opgelucht
ademhalen nu ze van ‘havik’ DeWaard af zijn op
hun jaarlijkse onderonsjes.

Het vertrek van sterverslaggever Peter de Waard bij
de Volkskrant is een fors aderlating voor
journalistiek Nederland. Zijn fenomenale geheugen
is ongeëvenaard en heeft menig CEO in de
problemen gebracht. Zodra de media de
schijnwerpers op een bedrijf of persoon richtte, wist
De Waard altijd wel een detail uit een ver verleden
op te rakelen om bredere verbanden te leggen of
pijnlijke details bloot te leggen en het vuurtje verder
op te stoken.

Het Nederlandse bedrijfsleven zal dus opgelucht
ademhalen dat ze van deze ‘drammende’ Kuifje-
reporter af is. Ook internationaal heeft De Waard
een flinke reputatie opgebouwd tijdens zijn
bezoeken aan wereldtoppen van het IMF of de G20.

Naar verluidt zou hij ongegeneerd regeringsleiders
en andere hotemetoten onderbreken tijdens hun
speeches om ze te corrigeren of te wijzen op
feitelijke onjuistheden. In de hotelbars dronk hij
iedereen onder tafel, gewend als hij is aan grote
hoeveelheden bier tijdens de zondagse
familiebijeenkomsten in Heiloo of in de
voetbalkantine, waarbij hij ook dan nog het hoofd
scherp weet te houden en de volgende dag met
nieuwtjes ter redactie verschijnt.

In Davos hadden ze al meteen door dat De Waard
een figuur was die beter gemeden kan worden als je

schimmige handelsdeal probeert te beklinken,
dus daarvoor werd hij überhaupt nooit
uitgenodigd.

Aan zijn internationale carrière kwam een
eind nadat hij zich in 2015 in Lima weer eens
iets te veel op de voorgrond had gedrongen. In
Washington werd besloten dat ze nu wel klaar
waren met dat fanatieke mannetje uit de
Hollandse bollenstreek. De uitnodigingen
droogden op hetgeen de hoofdredactie van de
Volkskrant slim voor De Waard wist te
verbergen door het reisverbod te verkopen als
een bezuiniging. De Waard was uiteraard
woedend over zoveel gebrek aan nieuwsgevoel
en urgentie. Om van het gezeik af te zijn mocht
hij nog een keertje naar Washington, maar na
corona bleef het reizen verder beperkt tot de
regio Noord-Holland.

Gelukkig heeft DeWaard zich nooit demond
laten snoeren door de beperking van zijn
bewegingsvrijheid. Ook vanaf het bureau is en
blijft De Waard met zijn rubriek De Kwestie een
geniale kwelgeest voor de spelers in de
mondiale economie.

(In het Volkskrant Commentaar wordt het
standpunt van de krant verwoord. Het komt tot
stand na een discussie tussen de commentatoren
en de hoofdredactie.)

DeWaard blijft vanuit Heiloo
een geniale kwelgeest voor de
spelers in de mondiale economie

VOLKSKRANT-COMMENTAAR
ELSBETH STOKER & CARLIJNE VOS V
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Twee bezige bijen die
elkaar aanvullen

'Adelaars' als Peter zijn schaars in de journalistiek, constateert PIETER BROERTJES.

Wat is ermet Peter deWaard aan de hand?Het
lijkt wel of hij – in het zicht van de haven - een
schrijversdieet volgt. Sinds enkele weken geen grote
openingen economie of wetenschap of krant naast
zijn dagelijkse columns. Of heb ik iets gemist?

Okay, wij Volkskrantlezers zijn verwende gasten.
Decennialang lavenwe ons aan de pennenvruchten
van LaWaard, demeesterkoning van de korte
rubrieken. Niet een column per dag of per week, zoals
de norm in krantenland, maar dagelijks minimaal
twee en liefst nogmeer.

Hoe houdt dieman dat tempo vol, heb ikmij altijd
afgevraagd. Ik ben zelf ook niet vies van hardwerken,
maar dat wat Peter jaar in jaar uit presteert is
onmenselijk. Als geoefend lezer is het al een hele toer
alle schrijfsel bij te houden.

Toen ik vele jaren terug een keer bij de familie De
Waard op bezoekwas in Londen – Peter is ook nog
een zeer verdienstelijk correspondent geweest in
Londen – kreeg ik het begin van een antwoord. Peter
is gezegendmet een hele lieve partner die thuis de
boel runt. Ook naast een drukke baan. Twee bezige
bijen die elkaar perfect aanvoelen en aanvullen.

Tweede tipje van de sluier: Peter is niet alleen een

hardewerker – dat zijn ermeer –maar hij is ook
razendsnel. Hij tikt als een bezetene en denkt nog
sneller. En dan gaan er vele woorden in een uur. En
vergeet zijn discipline niet. Hij plant zijn dag als was
hij een tandarts met een straf spreekuur. En zijn
vrouw accepteert dat allemaal.

En toch is het uniekwat Peter de afgelopen
decennia heeft gepresteerd. Zijn ‘Het eeuwige leven’
sla ik nooit over. Ik weet nog hoewe als hoofdredactie
met onze handen in het haar zaten toen Peter Brusse
zijn wekelijkse necrologie stopte. Ook een begenadigd
schrijver. Peter deWaardwas van harte bereid die
ondankbare taak over te nemen, naast zijn drukke
baan als redacteur economie. Dan hebbenwe het echt
overmeer dan 20 jaar geleden.

Nog immer een prachtige rubriek vol details over
iemands leven. Lees als bewijs Het eeuwige leven van
Evert van Uitert 1936 – 2021 in de Volkskrant van 21
juni 2021. Ik kende de goedeman niet – hoogleraar
moderne kunst aan de UvA en een van de grote Van
Gogh kenners –maar na lezing van Peters rubriek is
hij een open boek. Heerlijke kopij. Een prachtige
zedenschets van een boeiend leven. Dat geeft een
krant smoel en kleur.

Peter is het type journalist die van alles een beetje
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wel nieuwe adelaars bij de jongeren, maar zonder
hun grote voorbeeld zullen ze gekoesterdmoeten
worden door de hoofdredactie.
Het talent Peter deWaard kon zo’n enorme stempel
drukken op de Volkskrant de afgelopen jaren omdat
hij de ruimte kreeg van zijn journalistieke bazen.
Die aanpak hoort tot het DNA van de
Volkskrantredactie. Talentscouting avant la lettre.
Laat nieuwe Peter deWaard’s opstaan en tot bloei
komen de komende jaren en de Volkskrant blijft dat
sterke eigenzinnigemerk in krantenland dat het al
decennia is en hopelijk nog decennia blijft.

Na honderd jaar is er nog altijd behoefte aan een
krant die namens haar lezers kritische vragen stelt,
die misstanden bloot legt, die feiten serieus neemt
en diemensen keuzes laat. En die elke dag een
glimlach op het gezicht van lezers, jong en oud,
tovert.

Peter heeft meer dan zijn best gedaan zo’n krant
levendig te houden. Het is aan zijn opvolgers de bal
hoog te houden en de krant vitaal.

Pieter Broertjes was economisch redacteur van 1979
tot 1991, adjunct-hoofdredacteur van 1991 tot 1995
en hoofdredacteur van 1995 tot 2010

weet en vanweinig heel veel. Dat helpt ook in het
kiezen van je onderwerp. Zijn range is enorm groot.
Zijn feitenkennis legendarisch. Dat bewijst hij
wekelijks in de onvolprezen rubriek De Kwestie. Voor
beginners in de economie een absolute aanrader.
Vooral zijn betogen over de beurs en beleggen en de
risico’s. Praktische tips voormensen die wat
spaargeld te veel hebben. Lees als voorbeeld De
Kwestie in de krant van 22 juni jl. “Wordt spaarder
gedwongen te gaan speculeren of het geld in een oude
sok te stoppen?”. Lekker kritisch over de rol van de
banken enwaarschuwend voor lezers: bezint, voor u
begint.

Peter is een alleskunner. Jaloers makend. Geen
typische Volkskrantjournalist. Zeker niet zuur; wel
kritisch, soms belerend en altijd nieuwsgierig naar
nieuwe feiten.
Een icoon, zeker. Maarmeer nog eenwaterdrager,
een sjouwer en iemand die in de rijke jaren van de
Volkskrant een forse bijdrage heeft geleverd aan de
verbreding van de agenda van de krant. Ooit
vakbondskrant enweinig ondernemers gezind.

Peter vloog als een adelaar over het land en
Europa op zoek naar zijn prooi. Dat soort adelaars zijn
schaars op de redactie van de krant. Met het vertrek
van Peter wordt dat gemis alleenmar sterker. Ik zie
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Deman die sneller
tikt dan zijn schaduw

Journalisten zijn er in soorten enmaten - het zijn net
mensen. Vermoedelijk heeft elk dagbladwel een
redacteur in huis die sneller tikt dan zijn schaduw. De
Lucky Luke van de Volkskrant heet al jaren: Peter de
Waard. Typemegaproducent. Leverancier van een
permanente stroom aan verhalen. Hoofdletters en
interpunctie doen erminder toe voor hem. Die paar
tikfouten haalt de eindredactie er wel uit. Rammen op
dat toetsenbord, zult gij, en doorrr... Er wacht altijd een
volgend verhaal.

DeKwestie. Het Eeuwige Leven. Een onophoudelijke
stroom aan nieuws- en achtergrondverhalen en
analyses over de aandelenmarkt. Over ondernemingen.
Over de economie als zodanig. Nog even een berichtje
tikken in de avond, want er is nabeurs nieuws

binnengerold over Unilever of welk bedrijf dan ook.
Peter is een nieuwsman en zit op het vinkentouw.

Zijn stroom aan verhalenmarcheert gestaag door,
in een lange optocht. Ongeveer zoals de eiken-
processierups zich voortbeweegt, maar dan niet
gebonden aan één seizoen. Nee, dag in dag uit, jaar in
jaar uit. Is er ergens een belangrijk golftoernooi gaande?
Blader door naar de Sportpagina’s en ja hoor, daar is ie
weer: auteur Peter deWaard. Dat een stagiair ooit
opperde dat er op de redactie kennelijk twee Peter de
Waards rondlopen, is een te leuke anekdote om kapot te
checken. Let's face it: het zou kunnen!

OpNieuwsjaarsdag brachtenwe een speciale Digitale
Editie uit over geldzaken, met een coververhaal over de
snel toegenomen populariteit onder kleine spaarders

De krant gaat zijn diesellocomotief nog missen, mijmert JOHN WANDERS.
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om in te stappen op de aandelenmarkt. Mijn verzoek
aan Peter om dat coververhaal voor zijn rekening te
nemen, had hij snel en gracieus gehonoreerd. Puik
verhaal weer. Bam!Meteen een recordscore qua
lezersbereik voor die Editiespecial. Erop en erover...

Wat dat betreft is Peter deWaard ook deMathieu
van der Poel van de Volkskrant: hij kan alles, heeft altijd
honger en dendert maar door, alle natuurwetten van de
journalistiek aan zijn laars lappend.

Mijn eerste herinneringen aan Peter gaan terug naar
de jaren tachtig, aanvangend bij ‘Fin’, zoals de
toenmalige financiële redactie kortwegwerd aangeduid.
Wewaren onder aanvoering van chef Peter van
Bakkum een bende jonge honden enmaakten elke dag
een in die tijd invloedrijke pagina 2, die wij zelf aan de
overzijde van deWibautstraat lieten opmaken en naar
de drukkerij begeleidden. De Chef Uit, ook bepaald geen
kleine vis die daar aan de overzijde van deWibautstraat
eveneens rondzwom voor het laten opmaken van de
rest van de krant, hadweinig tot niets van doenmet de
achterzijde van ‘zijn’ voorpagina. Wij van ‘Fin’ waren
praktisch autonoom en dat versterkte ons
‘bendegevoel’.

Mijnmooiste herinneringen aan Peter deWaard
gaan terug naarmijn eigen tijd als Chef Uit, wanneer
Peter linksachter mij in de avonduren aan zijn bureau
met luide stem zat te telefonerenmet bronnen voor zijn
veelgelezen en terecht veelgeprezen rubriek Het
Eeuwige Leven: ‘Gecondoleerd! U bent zijn
schoondochter? U heeft hem dus goed gekend. U bent
niet zijn schoondochter. U bent zijn broer! Maar u heeft
'm dus goed gekend....’ Enzovoorts, enzovoorts.

Het Eeuwige Leven is een van de pareltjes in de
Volkskrant. Soms vraag ikmij af of iedereen op de krant
zich wel voldoende bewust is van demoeilijkheidsgraad
van die rubriek. Er komt een vervolg aan, begrijp ik, en
dat is mooi. Het zal moeten zonder de gouden inzet van
Peter deWaard. De krant gaat deze diesellocomotief
missen. Peter blijft beschikbaar voor het maken van
financiële verhalen, meldde de hoofdredacteur ons
onlangs opgetogen. En ook als pensionado blijft Peter
aan het roer staan van De Kwestie. Dus ach, voorlopig
geen zorgen. Peter is nog niet echt weg. Komt goed.

Einzelgänger

Net als de meeste journalisten is Peter een beetje een
einzelgänger. Niet dat hij weggedoken in een hoekje
stilletjes zijn werkt doet. Als Peter op de redactie is,
ontgaat niemand dat. Hij laat weten weten wat en
van wie hij wat vindt, is collegiaal enmaakt graag
een praatje.

Maar Peter is ook ongrijpbaar; trekt zijn eigen plan
en agenda. Niemand die daar moeilijk over doet,
want Peter levert altijd. Levert veel. En van hoge
kwaliteit.

Dat Peter ook een goede aanvoerder is, zag ik ik in
2009. De DSB Bank was gevallen. Peter kwam op
een ochtend de economieredactie opmet het idee
samen een boek te schrijven. Onder zijn aanvoering
en auspiciën en bij zijn uitgever.

En geheel in zijn stijl moest dit heel snel en goed
worden geschreven. Ik geloof dat we een keer even
kort bij elkaar hebben gezeten. Peter zetten de lijnen
uit en binnen no-time lag er een goed boek van de
economieredactie. Geen gemekker of gezeur:
iedereen leverde. Kwestie van goed leiderschap!

De Opkomst en ondergang van DSB heeft nog even
in de top 10 of top 3 gestaan van best verkochte
non-fictie. En raad eens wie demeeste en langste
hoofdstukken voor zijn rekening nam en veruit de
meeste bronnen raadpleegde?
MICHIELHAIGHTON
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De man die zichzelf
blijft uitvinden

Peter heeft een scherp oog voor de absurde kanten van het bestaan, weet FOKKE OBBEMA.

Nee, het gaat hier nu eens niet over Peters
bekendste, in dit krantje ongetwijfeld in vele
toonaarden bezongen eigenschap, zijn productiviteit.
Nou ja, vooruit, een enkele anekdote dan, omdat die
voormij altijd iets onbevattelijks heeft gehouden.

Begin jaren negentig bestond de ‘fin’-redactie uit tien
man (geen vrouwen destijds in de financiële
verslaggeving), onder leiding van chef Nico Goebert.
Deze ‘soldatenkamer’ van twintigers en dertigers die
stuk voor stuk hun journalistiekemannetje stonden,
vormde een geolied team. Dagelijks werden
anderhalve broadsheet-pagina gevuld, plus gewerkt
aan een zaterdagkatern, in combinatie met
overvloedig alcoholgebruik in bijkantoor Hesp. Maar
enkele weken per jaar werd dit betrekkelijk
zorgeloze bestaan bedreigd. Dan ging Peter met
vakantie. Zijn collega’s wisten dat ze zonder de
nieuwsmachine uit Heiloo extra aan de bakmoesten
– zoveel verschil maakte hij, single-handedly. Zijn
terugkeer van vakantie werdmet opluchting begroet.

Voor de onwaarschijnlijk grote inbreng van Peter
overheerste respect, maar een enkele collega hoorde
ik wel eens smalen over een ‘one trick pony’. Iets
anders dan eindeloos veel economisch nieuws in
razende vaart optikken zou er niet inzitten. Nu is het
bekleden van de overschatte functie van chef
inderdaad een experiment waar Peter tot zijn eigen
arbeidsvreugde nooit aan is begonnen, maar dat hij
maar een enkel talent zou hebben heeft hij in de
voorbije decennia op demeest overtuigendemanier
weerlegd. Zelfs zou je kunnen volhouden dat zijn
vermogen telkens weer nieuwewegen in te slaan,
meer nog dan zijn productiviteit, zijn voornaamste en
ookmeest inspirerende kwaliteit is.

Want ook al begon en eindigde hij zijn loopbaan bij
de economieredactie, in alle jaren bij de krant toonde
hij niet alleen aan alle onderwerpen aan te kunnen,

maar ook alle registers van het journalistiekemetier
te beheersen. Telkens wist hij zichzelf opnieuw uit te
vinden.

Als correspondent in Groot-Brittannië nam hij al snel
de aanvankelijke vrees van de toenmalige
buitenlandredactie weg dat hij alleen voor de
Londense City oog zou hebben. Vooral door zijn
tanden diep te zetten in Tony Blair, de politieke held
van zijn toenmalige hoofdredacteur. Blijmoedig
verhaalde hij over wat achteraf tochwel het meest
kenmerkend voor Blair is gebleken, diens
verregaande opportunisme.

Dat hij, zelf verzot op tennis en golf, in dit
sportgekke land ook veel over sport schreef verraste
niet, maar dat hij tot in de haarvaten van de Britse
cultuur wist door te dringen had ik in ieder geval niet
verwacht. Hij ontpopte zich tot een vooraanstaand
duider van de Britse zeden en gewoontes. Ook nog
lang na het einde van zijn correspondentschap
behield hij die speciale band – zie zijn ‘cultuurwijzer
voor het Engelse leven’, Een eigenzinnig koninkrijk, of
zijn cultuurgids Eigenzinnig Londen. Die levenslange
liefde voor het Britse begint en eindigt vermoedelijk
bij de humor.

Met de Britten is Peter dol op tongue-in-cheek-
observaties, gestoeld op een scherp oog voor de
absurde kanten van het bestaan - zie zijn Kwesties
(vandaar het enthousiasme van Grunberg). Een
pragmatische, maar niet-cynische kijk op het
tranendal staat hem voor ogen en daarbij is humor
een essentieel wapen. Juist op dat vlak kon hij het ook
altijd buitengewoon goed vindenmet Telegraaf-
collega’s, zoals Sjuul Paradijs (in zijn eerste
economieperiode) enWillem Kool (in Londen). Geen
intellectuele hoogvliegers, laat staan politiek-correcte
types, maar wel buitengewoon vermakelijk, vond
Peter.
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doden valt vooral veel goeds temelden. Het
menselijk tekort wordt door Peter niet verdoezeld,
maarmild beoordeeld.

Van economisch journalist via correspondent
tot golfmedewerker en van postuumschrijver via
biograaf en expert Britse volksaard tot columnist –
Peter schreef het allemaal op zijn conto. Van
uitdrijven naar zijn pensioen is geen sprake
geweest. Onlangs perste hij er nog eens zeshonderd
woorden uit, direct na de uitschakeling van Oranje.
Met het enthousiasme van een beginnende
stagiaire tekende hij het leed van overbodige
Oranje-leeuwtjes en andere parafernalia op,
rechtstreeks vanuit zijn Albert Heijn in Heiloo.

Wie nogmet zoveel enthousiasme journalistiek
bedrijft, kan enmag niet door zoiets arbitrairs als
pensionering op non-actief worden gesteld. Mijn
hoop is dan ook dat Peter zichzelf voor de krant
nog jarenlangmag blijven uitvinden.

Dat je je ook als vijftiger of zelfs zestiger kunt
blijven uitvinden, bewees hij met nieuwe rubrieken –
zijn postuums en Kwesties. In de columnmochten de
meningen die altijd onder zijn nieuwsberichten
smeulden eindelijk volop aan bod komen. Niet alleen
biedt de rubriek ruimte voor zijn historische kennis,
steunend op zijn olifantengeheugen, maar ook toont
hij zich daarin, als leerling van de door hem
bewonderde Jan Blokker, eenmeester van de
provocatie. Econome Barbara Baarsma is nog altijd
niet bekomen van het enthousiasme voor slavernij
dat Peter haar in de schoenen schoof (afgeleid uit
haar amorele houding tegenover belasting-
ontwijking). Dat zij niet kon inzien dat hier sprake
was van in humor verpakte overdrijving raakte hem
niet.

Maar ongevoelig is hij zeker niet, zo blijkt wel uit zijn
postuums. Deman die al in de jaren tachtig een
bloedhekel had aan de harde omgangsvormenwaar
‘fin’ in zijn begintijd bij de krant patent op had, toont
zich daarin van zijnmeest empathische kant. Over de
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Heimwee naar de tijd
van Schele Henk

Nu Peter vertrekt is Tata definitief verleden tijd, signaleert PETER VAN AMMELROOY

‘Doenwe nog ietsmet Tata?’
Die verzuchting klonk de laatste jaren zo’n beetje elke
werkdag tijdens de ochtendvergaderingen van de
redactie economie. En ik kan het me inbeelden, maar de
vraag klonk elke keer vertwijfelder. Alsof de
vragensteller de hoop had opgegeven dat het
Nederlands-Britse staalconcern ooit nog de kolommen
van de Volkskrant zou halen.

‘Doenwe nog iets aan Tata?’
Peter deWaard, deMan of Steel van de Bontiusplaats.

Peters preoccupatie – nee: zijn obsessie –met Tata
Steel heb ik nooit goed begrepen. Ik ging ervan uit dat
Peter aan het begin van zijn journalistieke loopbaan alle

heisa rond de Hoogovens had verslagen en dat was
blijven doen toen de rest van de journalistiek, de
Volkskrant incluis, wel was uitgekeken op dat
industriële relikwie in IJmuiden. Omdat Peter er nou
eenmaal uitstekende contacten had gelegd.
Dat is het halve verhaal.

Werp een blik op zijn oeuvre en er wordt langzaam
een rode lijn zichtbaar. Peter heeft een grote voorkeur
voor economische onderwerpen die twintig, dertig jaar
geleden nog ruimwerden uitgemeten in de Volkskrant.
Toen de redactie zijn bestemensen naar de andere kant
van de aarde zond, voor het IMF, GATT, DOHA en al die
andere afkortingen die nu hooguit een citaat of cijfer
zouden opleveren op de Beurs & Bedrijf.
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Peterwil ook elke snipper nieuws de krant in
hebben over bedrijven die in vervlogen tijden indruk
maakten. Nog steeds zoudenwe volgens Peter moeten
lezen over de ondergang van V&D, de teloorgang van
Fokker, het sterfbed van Stork, de verdwijning van
Enka en de dood van N.V. Rath & Doodeheefver. Terwijl
de krant liever verhalen ziet over de IPO van TikTok, de
appwaarmeeminderjarigen elkaar filmpjes sturen
waarin ze Lady Gaga imiteren – of erger.

Zie ook Peters necrologieën.Dat zijn toch
overwegend Nederlanders die hun finest hour
beleefden in de vorige eeuw en dan liefst voor de jaren
tachtig aanbraken. Het Eeuwige Leven is een
tijdmachine waarmeewe ons verplaatsen naar een
periodewaarin demeeste lezers al met pensioen
gingen of nogmoestenworden geboren.

Kijk naar de boeken die Peter de laatste jaren
schreef. Uit deMeisjes van Schoevers stijgt een stevige
spruitjeslucht op en Schoonheid achter de schermen gaat
over een vrouw die in 1920 is geboren, in de
oorlogsjaren joden hielp onderduiken, maar daarna een
rustig, om niet te zeggen saai, leven leidde in de VS.

Ik ben een pyscholoog van de koude grond, maar ik
vermoed dat Peter heimwee heeft naar een tijd die al
ver achter ons ligt. Dat was niet per se een betere tijd,
maar wel van een overzichtelijker bestaan.Waarin je
bazen had en arbeiders, waarin Philips nog een
spaghetti-knoedel aan producten produceerde, waarin
deminister nogwerd aangesprokenmet ‘excellentie’,
Ajax nogwel eens een Europa Cup scoorde en boeven
nog Schele Henk heetten, cafébazen Smalle Lowietje en
hoeren TanteMien.

Petermoet zich als een vis in het water hebben
gevoeld tijdens zijn correspondentschap in Groot-
Brittannië. Hier zag hij een heel koninkrijk dat zwelgt in
zijn roemruchte verleden, van de adel tot the man in the
street. Een natie die denkt dankzij een Brexit weer de
waves te zullen rulen.

‘Doenwe nog ietsmet Tata?’
Ik geef het sympathieke staalbedrijf weinig kans nu
Peter de krant verlaat. Dankzij het speurwerk van Tom
Kreling en John Schoorl worden de voormalige
Hoogovens over een paar jaar de zee bij IJmuiden in
gedreven en horenwe er nooit meer iets van.
Intussen klinkt tijdens de ochtendvergaderingen van de
economieredactie geregeld een heel andere, maar even
vertwijfeld klinkende vraag:
‘Doenwe nog iets met KLM?’
I feel your pain, mate.

Altijd gezellig

Jij en ik kwamen elkaar begin jaren ’90 bijna dagelijks
tegen op persconferenties die jij voor De Volkskrant
en ik voor De Telegraaf bezochten. Of het u nu
Hoogovens was, het IMF, de beursvloer of de HCS-
affaire met Joep van den Nieuwenhuyzen, het was
Peter deWaard die ik tegenkwam. De Volkskrant
werd in die tijd door de Telegraaf als grote
concurrent gezien, dus mijn stukjes werden altijd
vergelekenmet die van jou. Als jij een scoop had,
kreeg ik ervan langs natuurlijk. En je had – net als ik -
je contacten op de beursvloer en werd daar
gewaardeerd om jouw professionele, goed
beargumenteerde manier van schrijven over
financiële onderwerpen.

Dus ja, ik moest een beetje uitkijkenmet “die
Volkskrant-jongens” want vertrouwen kon je ze niet.
Jij kon je ook nog wel eens een beetje onnozel
voordoen en ondertussen de volgende dagmet een
scherpe analyse komenmet nieuwe informatie. Ook
op reisjes waar we elkaar regelmatig tegenkwamen,
moest ik opmijn hoede zijn: of het nu in Duitsland
met Hoogovens was, in Noorwegen of inWashington,
ik moest alert blijvenmaar gezellig werd het altijd
wel!

Toen ik namijn Telegraaf-tijd bij jullie de rubriek
Eigen Geld ging schrijven werden we opeens collega’s.
En later nogmeer doordat we samen het boek De
meisjes van Schoevers hebben geschreven. Dat was
even aanpotenmet jou: je had jouw helft al klaar
voordat ik begonnen was! Maar het was een
superleuk project en ik heb je leren waarderen als
journalist enmens.

En nu ga je met pensioen, nou ja pensioen, met vier
columns per week kun je wel spreken van een
volledige werkweek. Maar Peter, jouw journalistieke
hart klopt nog even hard dus geweldig dat je dit kan
blijven doen. Ik kijk uit naar onze jaarlijkse lunch in
Muiden, daar heb je straks wel alle tijd voor!
PETRAVANDENBRINK
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Snel uitgeknikkerd
Peter kan het best, maar wil het niet, denkt FRANK KALSHOVEN: leidinggeven.

En toenmoest Peter gaanmanagen, en dat wasmijn
schuld. Chef economie Nico Goebert zou chef Nacht
worden, en in de ogen van de hoofdredactie – en eerlijk
gezegd ook die vanmijzelve, want jong, vol
zelfvertrouwen en ambitieus – was ik zijn gedoodverfde
opvolger.

Voor de jongere lezers: we schrijven eind jaren
negentig. Ik had last van ideeën en opvattingen over
economie en het maken van kranten, het enige
probleemwas dat ik (bij wijze van spreken dan toch)
voor de krant nog nooit een stukje had getypt, met
uitzondering van de knikker.

Peterwas de oplossing. Een echte nieuwsman naast
‘professor Kalshoven’, zoals Nico Goebert plagerig
placht te zeggen. Dat zou een prachtig tandemworden,
en eerlijk gezegd, ookmoeten verhinderen dat de
economiepagina’s van de krant los zouden zingen van
de nieuwsstroom. Peter was de bewaker van het
erfgoed van ‘de twee’.

Peter bleek een natuurtalent, en wel van de school
meewerkend voorman, of eigenlijk niet zozeer voorman
als wel: meewerkend. Om niet te zeggen: werkend.
Peters legendarische dagproductie die zonder twijfel
elders in deze krant wordt gememoreerd, kreeg een
extra impuls door zijn benoeming tot sous-chef. Zat ik

met collega’s na de lunch een paar uur na te denken
over de thema’s waaropwe ons zoudenmoeten
richten náást de nieuwsstroom, had Peter, na onze
terugkeer op het economie eiland, de beurspagina
achterin de krant alvast volgeschreven, én een stevig
begin gemaakt met het ‘vullen’ van de twee.

Botste dat dan niet, tussen de chef en zijn
bewaker? Niet dat ik me kan herinneren. Eendrachtig
saneerdenwe de beurspagina’s, bedachten een
‘format’ voor het jaarcijferseizoen, ontwierpen een
dagelijks economiekatern. Enwe hielpen het jonge
volk vooruit. Ik noem een Gert-Jan van Teeffelen, een
Pieter Klok, een Kees Kraaijeveld, een Sheila Sitalsing.

Maar aan Peters geduldmet datmanagement
kwam gauw een einde.Want ermoest vandaag ook
nog een stukje getikt over de campinghausse op de
beurs, en een DeWaard getypt over de afgang van
ING in Londen. Een dag zonder stukje(s) was een dag
niet geleefd, een dag niet gewerkt, eenmislukte dag.

Mijn vertrek (richting) hoofdredactiemoet
daarom toch een soort opluchting zijn geweest, denk
ik achteraf. Bewaker-af kon Peter doenwaar hij al
decennialang het allerbeste in is: fijne stukjes
schrijven. Dat we er nogmaar lang vanmogen
genieten.
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Not JustAnybody
'Death
Row? Ik
tik me
strak!

Naam: Peter Leeftijd: 67 Lengte: Nog steeds iets langer dan Ans Gewicht: Strak
genoeg Kledingmaat: Alles past nog steeds Relatie: Gelukkig met Ans, zowel in NL
als GB Trots op: Eigenlijk al mijn stukjes Minder blij met: Afstoten tijdschriften door
DPG

'What you see is what you get, hè. Vroeger tikte ik al
veel. Dat is voor iedereen beter. Voormezelf, voor
Ans, voormijn collega's bij de Volkskrant en natuurlijk
ook voor onze lezers. Het grootkapitaal baalt wel
eens, maar daar worden ze (te) dik voor betaald. Dat
zie je ook aan ze. Ik tik zoals ik tik. Economie.
Schaken. Golf. Dodemensen. Inmijn Engelse tijd ook
kunst. En ik slaapmet plezier in een lade als die een
bed blijkt te zijn in een Japans hotel. Kortom: ik pas
nog overal in.

‘Als ik in de spiegel kijk, zie ik eenman die nauwelijks
ouder wordt. Daar heb ik geen tijd voor. Strakke
deadlines houden het lijf strak. Daarom, dat is geen
kwestie, tik ik ook namijn pensionering lekker
door. Zie ook deze recente foto, rechts. Gemaakt door
Ans. Selfies hoeven voormij niet zo. Dan krijg ik mijn
lijf er niet lekker op, maar Ans weet gelukkig wel raad
metme.

‘Je ziet het niet aanmijn lichaam, maar ik zie nog zo
veel meer kansen enmogelijkheden. De necro's,
natuurlijk kan iemand anders die overnemen. Maar ik
ben toch degene geweest die deze antieke Britse
traditie in Nederland op de kaart heeft gezet. Eigenlijk
ben ik nog niet uitgeschreven. Ik had graag oude
lijken tot leven gewekt. De oude Drees, die van
het biskwietje bij de thee en de AOWdie ik ook ga

krijgen.... die man is nog steeds een
fantastische necro waard. En dan natuurlijk in de
Volkskrant. Arbeiderskrant toch ooit voordat de
bakfietsmoeder bestond.

‘Naar de sportschool hoef ik niet. Al twijfelde ik
even na de gemiste kans van Christian
van Thillo c.s. Bladen als de Viva afstoten. Tegen een
aanvullend hongerloontje opmijn riante pensioen
had ik graag wat stukjes getikt voor de
vrouwenbladen.Wie nu geen kranten leest, doet
dat vast later nog eens. Voor de kosten had DPG het
echt niet hoeven laten.

Er zijn pensionado's die anoniem – de lafbekken –
hebbenmeegedaan aan deze rubriek. Sla er de
archievenmaar eens op na. Je herkent
de strakgetikte lijvenmeteen. Met meer dan nog af
en toe een stukkie in de Volkskrant zouden de lijven
nog strakker zijn. Deze rubriek, onzinnige trends,
mode... kommaar op!

'Mijn vrouw, Ans, vindt me na al die jaren nog
steeds aantrekkelijk. Weworden allebei ouder, we
zijn geen twintig meer. Maar tik-tikker-de tik: Ans
wil me echt niet thuis op de bank hebben. Ze is druk
met haar hobbies en bezigheden. Houdt haar ook
strak. Dus alleen al om bij te blijvenmoet ik wel.'

NANDA TROOST viel iets op in de populairste rubriek van de Viva.
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Eerst sarren en dan
spinnen als een poes

Peter koestert de goede oude tijd, ontdekte ROBÈRT MISSET

‘Goedemiddagmevrouw, u spreektmet Peter de
Waard van de Volkskrant. Ik schrijf een necrologie over
uwman. Oh, u vindt het niet erg dat hij dood is? Maar u
bent toch zijn echtgenote?Wat zegt u? Uwman had
meerdere vrouwen? Dat wist u of kwam u daar pas
achter na zijn dood?Wie kan ik dan nogmeer bellen?’

Als Peter zijn Eeuwig Leven componeerde op de
redactie kon iedereenmeegenieten als hij een
nabestaande belde. Luidkeels besprak hij demeest
intieme details van de doden die soms net waren
begraven. Die conversaties waren soms pure cabaret.
Van de doden niets dan goeds? Bij Peter bleef niets
onbesproken. Ik stel voor dat hij nog één keer per week
naar de redactie komt om jonge talenten te leren hoe je
ook de dood bespreekbaarmaakt.

De Lucky Luke van de Volkskrant-redactie tikte
sneller dan zijn eigen schaduw en dus laat hij bij zijn
pensionering niet alleen een recordaantal artikelen na
die door zijn opvolgers nauwelijks nog zijn te

overtreffen. Als de GOAT van de journalistiek wordt
bepaald door zijn productie dan staat Peter de
Waard nog lang op 1.
Ik heb bij de sportredactie ook heel wat stukjes
nagelaten, maar niet voor niets dachten lezers dat de
tweelingbroer van Peter over golf schreef. Dat deed
hij er even bij. En het liefste wilde Peter mij nog even
inwrijven dat golf een grotere sport is dan tennis,
terwijl hij als voormalig correspondent in Engeland
tochmoet weten datWimbledon het kroonjuweel
van de sport is.

Peter kon soms een karikatuur van zichzelf spelen,
beetje sarren, uitdagen en kietelen. Even kijken of
zijn tegenstander hapte, alsof hij bij het aloude
Hoogovenstoernooi achter een schaakbord zat.
Niemand kan beter een spinnende poes imiteren dan
Peter deWaard, bij voorkeur na een punchline
waarvan het resultaat hem tevreden stelt. Een vilein
grapje droppen en bijna spinnend van genot het
effect bij zijn slachtoffer aanschouwen, danwas Peter
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alweer de schaker die het rendement van zijn
meesterzet peilde.

Peterwas bij de economieredactie niet alleen een
wandelend archief als het over de beurs ging. Voormij is
het jargon van spacs en turbo’s veelal ondoorgrondelijk,
Peter benoemde de trends als de wijnkenner die
achteloos een Pouilly Fumé proeft enweer uitspuugt.
Tegen zijn tempo is niemand opgewassen.Waar
sommige verslaggevers bij de Volkskrant soms vier
weken doen over vier stukken tikte Peter die geregeld
op één dag.

Veel aan hem is retro, zijn onnavolgbare kapsel dat
elke lockdownmoeiteloos doorstond. Maar vooral ook
de computertas die Peter volgensmij in 1921 van de
toenmalige hoofdredacteur Jan Vesters heeft gekregen.
Hij koestert graag de goede, oude tijd. De financiële
pagina’s op broadsheet bevielen hem nu eenmaal het
beste.

Gelukkig blijft Peter zijn dagelijkse Kwestie

tikken, een dag niet getikt is een dag niet geleefd.
Ook hij heeft met een imposante stroom artikelen
zijn best gedaan omTata Steel uit Nederland te
verjagen, al hoop ik voor hem dat hij bij Tata Steel
Chess weer kan aanschuiven bij de jaarlijkse
vierkampen voor journalisten. Potje schaken en
daarna nog veel meer potjes bier, het liefste nogmet
een peukie in de hand; zo glorieerde Peter ook in
dorpshuis DeMoriaan inWijk aan Zee.

Zijn necrologieënworden nu door een team van
meerdere redacteuren overgenomen. Leuk die
diversiteit, maar welke verslaggever zal op de
redactie nog luidkeels door de telefoon toeteren dat
de dode ook nog kinderen had bij zijn geheime
minnares? Elke dag komt een nieuwe krant uit.
Niemand is onvervangbaar, behalve Peter deWaard.

Hij is de journalistmet het Eeuwige Leven.

Een typemachine niet te bedaren
Niemand hield ‘m bij al die jaren
Zelfs in tijden van multimedia
Rap met behulp van Wikipedia
Maar nu blijkt hij te snel te verjaren

De 'typemachine' noemen ze Peter bij het FD, weet PIETER HOTSE SMIT.
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Blij in de hobbyhoek
GIJS HERDERSCHEE ziet tijden van matiging aanbreken voor Peter. (Ha!)

In een grijs verleden correspondeerde ikmet Peter
deWaard. Dan schreef ik in het Financieele Dagblad
over een ‘Oranje boven-coalitie’ die een bedrijf wilde
redden – Enraf Nonius, Fokker, RDM of iets anders van
Joep van den Nieuwenhuyzen - het is me van de harde
schijf gewist waar het om ging. DeWaard schreef dan in
de Volkskrant dat er geen sprakewas van zo’n coalitie.
Waarop ikmeldde dat het overleg voortging, en De
Waard dat het mislukt was.

De epistels van DeWaard las ik dan in de nieuwe
editie die in de lichtbak aan het Volkskrantgebouw aan
deWibautstraat hing. Het FD zat in die jaren, eind
tachtig, begin 90 nog verderop op deWeesperstraat en
de lichtbak lag na avonddienst opmijn route naar huis.
In de nacht beraadde ikme dan opmijn antwoord.

WieDeWaardwas, wist ik niet.We zijn elkaar in de
jaren tachtig waarschijnlijk bij acties tegengekomen op
het Hoogovensterrein. Na een vluchtige ontmoeting bij
een prijsuitreiking, leerde ik hem pas kennen als collega
bij de nieuwe redactie economie waar ik aanspoelde.

Daarwas sprake van twee bloedgroepen, financiën
en sociaal-economisch. Peter was het eerste, ik was
economiemaar informeel blijkbaar nog het tweede. Dat
was temerken als ik me schijnbaar op financieel terrein
begaf door over de fusiebesprekingen van GAK, Achmea
en Rabo te schrijven. Samen gingen DeWaard en ik
naar HermanWijffels, tien Rabo-topman, om er het fijne
over te horen. De fusie werd niets – het GAKwerd
genationaliseerd al bleef er een zak geld over, Rabo en

Achmea gingen ieder huns weegs. Het gold als een
enorm teken van vertrouwen toen ik solomocht
berichten over de verkoop van het tafelzilver, de
verzekeraar Reaal, door de FNV aan SNS.

DeWaard had toen al een ongeëvenaarde tikdrift.
‘De twee’ was gemeenschappelijk terrein, maar de
rubriek op de beurspagina gold als Peters hobbyhoek
waar hij slechts metmoeite uit was te verdrijven.
Leidinggevenwas niet aan Peter besteed, ook niet
toen hij als troostprijs als rechterhand van Frank
Kalshoven een tijdje de economieredactie bestierde
en het economiekaternmocht ontwerpen. Peter had
genoeg aan zichzelf.

De verlossing kwammet het correspondentschap
in Londenwaar hij daadwerkelijk ging wonen, zich
vol in het leven stortte en all-round verslaggever
werd. Dat leidde tot een gestage stroom kopij en, als
ik me het goed herinner, twee boeken.

In zekere zin biedt het tabbloid sinds 2010 Peters
vaste grond onder de voeten. Zijn column is nu zijn
hobbyhoekwaar hij gecompliceerde dingen op zijn
DeWaards fijnbesnaard en heel erg bondig kan
neerzetten, de inmemoriams hebben een vast
stramien. Die zekerheid gaf elf jaar een zekere rust.
Nu breekt de tijd vanmatiging aan. De produktiedrift
wordt beperkt tot column en, wie weet, de Volksknar.
Je weet het nooit met de razende reporter uit Heiloo
met eenwerkterrein tot Hoogovens en Damrak.
Forever young, zong his Bobness al.
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Tussen deRussen
INEKE NOORDHOFF weet: ook een kanjer lukt niet altijd alles.

Peter deWaard komtwaar hij wil wezen.Hij ontlokt
iedereen, zelfs demeest gevreesde persoon, wat hij
wetenwil. Maar ik ga nu onthullen dat ook Peter wel
eens grenzen tegenkomt.

Jullie kennen Peter. Ongegeneerd stelt hij direct zijn
vraag. ‘Sind sie das gemeindehaus’? Het ging over
Center Parcsmeen ik. De hele fin-redactie lag dubbel.
Maar hij achterhaalde wel hoe het zat, terwijl John
Schoonbrood enWillem Beusekamp vastliepen.

En toen het gerucht ging dat Joep van den
Nieuwenhuijzen en Carlita van der Valk in de
problemen zaten, belde hij Gerrit van der Valk en vroeg
hij pardoes: ‘Klopt het dat je dochter in scheiding ligt?’
Evenwachten zei Gerrit. Vijf minuten later: ik heb even
gekeken in hun slaapkamermaar ze liggen er nog
allebei. Hij kreeg een even schaamteloos antwoord.

Peter deWaard heeft iets van Peter Falk. Iemand die
dingen doet met een schijnbare argeloosheid. Je denkt
dat hij misschien niet alles snapt. Maar het is
omgekeerd, jij snapt niet alles. Hij heeft een geheugen
als een pot, legt razendsnel verbanden en zeilt direct op
zijn doel af. Soms denk je: ‘Is hij soms ongevoelig voor
hoemensen naar hem kijken?‘ Integendeel, hij is
supergevoelig. Maar hij is ook bescheiden, een
eigenschapwaar journalisten doorgaans schaarsmee
zijn uitgerust. En die combinatie maakt hem zo
bijzonder.

Een keer smaakte ik het genoegenmet Peter samen

op dienstreis te mogen. Het was een reis naar
Ruslandmet een juridisch bureau, Arthur D Little
geloof ik (Peter weet het natuurlijk). De presentaties
gingen over hoemoeilijk het was in zo’n pas van de
communisten bevrijd land zonder wetten en
juridische basis zaken te doen.

Ikwas net verhuisd naar Trouw, dus we konden
samen, als maatjes en concullega’s mee. In Moskou
konden Peter en ik er even samen op uit. Weet je wat,
we gaan even bij de beurs langs, zei Peter, want
shoppen dat interesseerde hem niet. De Russische
effectenbeurs, die wil ik ookwel eens zien, dacht ik.

Wevroegen aan de chique hotelbaliewaar de
beurs zat. Dat bleek een erg ingewikkelde vraag. Na
lang aanhouden kregenwe een adres. De
taxichauffeur keekmoeilijk maar begon tochmaar te
rijden. Demeter liep. Hij stopte bij het adres - gewoon
eenwoonflat. We hebben alle deuren geopend,
kelders bezocht en trapportalen doorlopen.

Er bleken zeven van diezelfde adressen te bestaan
inMoskou. Dat bedoelden die juristenmet de
wetteloosheid van het systeem. Er waren niet eens
eenduidige adressen. De beurs hebbenwe niet
gevonden.

Het is de enige anekdote die ik ken van iets wat
Peter niet is gelukt. Want het is een kanjer (in de
woorden van Ans). En daar valt helemaal niets op af
te dingen.

39



.

Uitgelicht
PETER DE WAARD: 46 JAAR OVER DE VLOER BIJ PRINSESSEN & PIJLTJESSMIJTERS.

Voor 10 Downing Street in 2002. Met Klaas Knot en Kees de Jager bij het
IMF, in Tokio in 2012.

Met Raymond 'Barney' van Barneveld
tijdens een dartstoernooi, jaar onbekend.

Met vrouwelijke economie in Zwolle, 
jaartal onbekend.
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Met prinses Maxima in Los Cabos in Mexico in 2012 en met oud-premier Tony Blair in
2010.
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Een eerbetoon voor de
Stachanov van de VK

Het is vreemd dat Peter deWaard nooit de voorkant
van TimeMagazine heeft gesierd, of dat er niet eens
een troosteloze industriestad naar hem is vernoemd,
want Peter was de Stachanov van de Volkskrant.

De Russischemijnwerker Aleksej Grigorjevitsj
Stachanov (1906-1977) groeide uit tot Sovjet-held
nadat hij op 31 augustus 1935 in krap zes uur tijd 102
ton steenkool wist te delven, 14 keer het
productiequotum. Als dank kreeg de ‘Sovjet-Hercules’
een paard, een auto, een appartement, gratis
bioscoopkaartjes en een borstkas vol
onderscheidingen. Er werden steden, straten,
steenkoolmijnen en stations naar hem vernoemd en
zelfs eenmaatschappelijke beweging, het

stachanovisme, waarmee Stalin de arbeiders tot nog
grotere ijver hoopte op te zwepen.

Enwat krijgt Peter deWaard, de man diemeer
necrologieën schreef dan er doden vielen, als dank
voor zijn 5,2 quadriljoen Volkskrant-stukjes?

Stachanov had bij zijn steenkolenstunt stiekem hulp
gekregen van zijn kompels, bleek jaren na dato, maar
Peter schreef bijna alles in zijn eentje. Toch zal er
vermoedelijk nog geen doodlopende straat of openbaar
toilet naar Peter vernoemdworden. En dat is wat karig
voor een journalist die zo productief was dat sommige
lezers zich afvroegen of de Volkskrant somsmeerdere
Peter deWaards in dienst had, of dat de hoofdredactie

Peter kan overleg meesterlijk ontregelen, merkt vergadertijger JONATHAN WITTEMAN.
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hem, à la het schaap Dolly, in het geheim had laten
klonen.

Onder collega’s had Peter een bijna legendarische
status. Dat was niet alleen te danken aan zijn
demonische productiviteit, encyclopedische kennis en
humoristische columns. Niemand kon bijvoorbeeld zo
virtuoos vergaderingen in het honderd laten lopen als
Peter. Door de jaren heen heb ik zijn techniek talloze
malen van nabij mogen observeren. Peter bezat de
gave om zijn collega’s precies op het juiste moment, net
als vergaderingenwat al te constructief en efficiënt
dreigden te verlopen, met een goedgekozen non
sequitur het bos in te sturen. Dan begon Peter
plompverloren over het liefdesleven van Sylvie Meis,
de laatste provocaties van Johan Derksen of zijn
stokpaardje, het verdwijnen van de beurspagina’s.

Wieweleens in de Apenheul is geweest, weet hoe
moeilijk het is om een honkbalpetje terug te krijgen als
een doodshoofdaapje er eenmaal mee aan de haal is
gegaan. Zomoeilijk was het ook om Peter het woord te
ontnemen. Daarvoor gebruikte hij een onfeilbare
techniek: zodra iemand hem probeerde te
onderbreken, in eenmanmoedige poging de
vergadering weer in het gareel te krijgen, gooide Peter
er een flitsende demarrage uit, een soort versnelling in
een versnelling, iets waartoe in het voetbal alleen de
allergrootsten in staat zijn. Peter begon dan niet alleen
nog rapper te praten, maar ook HARDER, een trucmet
een even vernietigende uitwerking als het naar binnen
trekken enmet links uithalenwaarmee Arjen Robben
zo vaak scoorde: je wist wat er ging gebeuren, maar er
viel niet tegen te verdedigen. Zijn collega’s troostten
zich dan altijd met de gedachte dat zelfs Bill Gates er
tijdens zijn ‘interview’ met Peter amper eenwoord
tussen hadweten te krijgen.

In dat licht zou hetmisschienmisplaatst zijn om
uitgerekend een vergaderzaal naar Peter te
vernoemen. Maar eenmanmet zo’n staat van dienst
kun je niet laten afzwaaien zonder een eerbetoonmet
enige eeuwigheidswaarde. Voor een standbeeld is hij
veel te bescheiden. Eenmetershoog hologram van een
ongeschoren en ongekamde Peter in ochtendjas, half in
beeld tijdens een videovergadering, zou hij
vermoedelijk wel grappig vinden, maar dat zou niet
bevorderlijk zijn voor het concentratievermogen van
zijn collega’s. Daarom pleit ik ervoor de redactiezaal
5D1 – kan het nietszeggender? – per ommegaande om
te dopen tot ‘Peter deWaard-zaal’. Zodat zijn
voorbeeld ons ook na zijn pensioneringmag blijven
inspireren tot nog grotere productiviteit

Bovenzolder

Vanaf augustus ontvangt Peter netto 823,86 euro
AOW permaand, schreeft hij onlangs in zijn
column. Daarbovenop ontvangt hij nog een niet
nader genoemd bedrag van Pensioenfonds PGB.

Peter concludeert na een pittoreske omweg langs
de daling van het aantal moorden, de oprichting
van de PPR in 1968, Oude Nol (?) en treinkapingen
dat met pensioen gaan in Nederland een fluitje van
een cent is.

Ergens in het hoofd van Peter liggen duizenden van
dat soort omwegen te sluimeren. Dat verklaart
waarom ik soms niet begreep wat Peter mompelde
tijdens het hameren op de toetsen. Waarschijnlijk
was hij dan nog zoekende naar een juiste afslag op
zijn bovenkamer: een grote ruimte volgestouwd
met economische feiten, anekdotes over
ondernemers en statistische curiosa.

Peter heeft het vertragen van het schrijven nodig.
Als hij zo snel kon tikken als hij denkt en associeert,
zou de lezer er geen touw aan kunnen vastknopen.

Na zijn pensionering komt Peter terecht een
aangeharkt universummet een paar bancaire
rimpelingen. Zijn pensioen wordt keurig gestort op
de 19e, behalve als die dag in het weekend valt. De
AOW komt binnen rond de 23-ste.

Gelukkig heeft Peter op andere dagen alle tijd
verslag te doen van de omzwervingen op zijn
rommelzolder.
FRANKVANALPHEN

redacteur bij economie van 2003- 2011
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Kuifje inAfrika
SANDER HEIJNE dankt zijn eerste echte racefiets aan Peter.

Ik had nog geen idee hoe de verhoudingen op de
krant lagen, toen ik als jongste bediendemocht
aanschuiven op de economieredactie van de
Volkskrant. Xander hadden de leiding over de redactie,
zoveel wasmij wel duidelijk. En Peter deWaard had het
meeste senioriteit. Als Engeland-deskundige. Als G7-
watcher. Als redacteurmacro-economie. Als
golfverslaggever. Als columnist. Als chef dodemensen.
Als wat eigenlijk niet?

Het kwammij dan ook volstrekt natuurlijk voor dat,
toen Xander een paar weken vakantie had, Peter de
honneurs waarnam. Naast de zes stukken die hij elke
dag zelf tikte, loodste hij die weken de verhalen van zijn
collega’s eveneensmoeiteloos de krant in. Hij vond
daarnaast de tijd om inhoudelijk mee te denkenmet
jonge verslaggevers. En als klap op de vuurpijl noemde
hij promptmijn naam toen farmaceut Novartis de
redactie een persreis naar Afrika aanbood.

Ikwas nog nooit in Afrika geweest en hadwel oren
naar dit avontuur. Maar voor de vorm vroeg ik Peter
of het niet ook een beetje gek was om op uitnodiging
(en kosten) van Novartis een reportage temaken
over demalariabestrijding langs de oevers van Lake
Victoria. ‘Gewoon gaan en een goed verhaal maken’,
antwoordde Peter. Hij vond het niet gek.

Xander vond het wel gek, toen ik een paar weken
later bij de ochtendvergaderingmontermeldde dat ik
die dag naar Nairobi zou vliegen. ‘Wat ga jij doen in
Nairobi?’ Ik legde uit wat de uitnodiging was, en dat
Peter dit al had goedgekeurd.Waarop Xandermij
vroeg waarom ik in hemelsnaam dacht dat ik aan
Peter toestemming kon vragen voor gesponsorde
persreisjes. Van de farmaceutische industrie nogwel.
Uiteraardwas Peter die dag zelf in geen velden of
wegen te bekennen.

Na een stevig gesprek over de belangen van Big
Pharma, de journalistiekemores en de hiërarchie op
de redactie, stapte ik later die dag tamelijk
ongemakkelijk in het vliegtuig naar Kenia.

Hetwerd nog ongemakkelijker toen ik een paar
maanden later plots een opgewekt telefoontje kreeg
van een van de pr-dames die de reis had
georganiseerd. ‘Je verhaal over demalariabestrijding
in Afrika is genomineerd voor de Pfizer-persprijs’,
luidde demededeling. En, nu komt het: ‘Alle
genomineerden ontvangen een geldprijs van 1.000
euro. Opwelke rekeningmogenwe dit storten?’

Dit keer besloot ikmaar even direct bij het
bevoegde gezag te informeren of ik de prijs kon
accepteren. Het was precies het bedrag dat ik nog
nodig had ommijn eerste racefiets aan te schaffen.
Naar goed katholiek gebruik vond ikmet de
hoofdredactie de argumenten bij dit uitgangspunt. Zo
‘verdiende’ ik dankzij Peter inmijn eerste jaar bij de
krant een prima bonus.

Heel even nog overwoog ik de geldprijs uit
dankbaarheid te delenmet Peter. Als hij in zijn
columns niet zo vaak had gepleit voor demotie van
oudere werknemers, had ik dat zeker gedaan.
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GUMMBAH
In een bewerking van TJERK GUALTHÈRIE VAN WEEZEL.
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Met vijf vervangers
kan het misschien nét

Peter blijft de hoeksteen van de economieredactie, stelt XANDER VAN UFFELEN.

De eerste keer dat ik echt kennismaaktemet Peter
deWaardwas vlak voormijn overstap van Elsevier
naar de Volkskrant. Een oud-collega bij Elsevier had
als afscheidscadeau een boek van Petermeegegeven:
Dewereld van het grote geld, nu alleen nog als
tweedehands verkrijgbaar. Dit boek bood een inkijkje
in de financiële wereld en introduceerde vooral alle
trucs van de Amsterdamse beursvloer.

Dewereld van het grote geld, zo bemerkte ik toen ik
het doorlas, was vooral ook een bundeling van
artikelen die Peter in die jaren op de financiële
pagina’s van de Volkskrant vol schreef. Het ging hier
om artikelen uit de rubriek de Hoekman, een vaste
plek in het tweede katern van de krant en omringd
door vele beurscijfers.

DeHoekmanwas een soortDe Kwestie avant la
lettre. Een foto van de auteur ontbrak nog en ook
andere redacteuren alsWillem Beusekamp of Lucas
Van Grinsvenmochten de rubriek vullen. Maar veruit
demeeste afleveringenwaren afkomstig van éénman,
de veelschrijver waar we vandaag afscheid van gaan
nemen.

De Hoekman, zo is het misschien goed om te vertellen,
is een beursheld uit vervlogen tijden. De hoekman
stond op de beursvloer van de Amsterdamse
effectenbeurs of optiebeurs en bracht vraag en
aanbod van beleggers bij elkaar. Ze droegen ook van
die fleurige jasjes met strepen en schreeuwden het uit.

Op de beurswas het in de jaren ook een snoeptuin
voor journalisten. Alleen al de aanwezigheid van al die
flamboyante beurshandelaren, die vroeger carrière
zouden hebben gemaakt op de Albert Cuypmarkt,
stonden garant voor smeuïge verhalen en roddels. Bij
de Hoekman in de krant kon je deze verhalen
teruglezen. Roddels over Van derMoolen, een
nieuwtje over Tetterode, de laatste ontwikkelingen bij

Roto Smeets de Boer. Tegenwoordig turen
beurshelden achter hun computers naar reeksen van
cijfers. Alleenmet verschillen inminisecondes kunnen
de beurshelden geld verdienen.

De journalistiekmaakt precies dezelfde
verandering door, zo vertelde Peter me onlangs nog.
Als jonge hondwas hij overal in de stad te vinden,
vooral vlak bij het Beursgebouw. Persconferenties
werden nog bezocht, maar vooral ook beurscafés en
andere uitspanningen.
Die tijd is voorbij. Waar beurshelden tegenwoordig
achter computers turen, zo zitten journalisten veelal
ook achter hun beeldscherm. Zelf ben ik daar ook
debet aan. De datajournalistieke en het speuren naar
trends in getallen is in feite de tegenhanger van de
cijferisering van demaatschappij. Tekenend voor deze
ontwikkeling is dat de Volkskrant en flitshandelaar
Flow Traders in hetzelfde gebouw zijn gevestigd, maar
niemand van ons ooit een borrel met deze
flitshandelaren heeft gedronken bij Czaar of Pjotr.

Cijfers, daar draait het om, ook bij Peter.

Want, we ontkomen niet aan de constatering dat met
het vertrek van Peter, er ook veelschrijver vertrekt
waar er geen enkel exemplaar ooit van heeft
rondgelopen.

Toen Peter zijn zestigste verjaardag vierde heb ik
het eens nagerekend. Met het adagium van Frank
Kalshoven in het achterhoofd - meten is weten - telde
ikmaar eens hoeveel artikelen Peter in een jaar tijd
had gepubliceerd. En zelfs ik schrokme rot: 950
artikelen, oftewel drie zeker 3 artikelen per dag.

Hoe kan zoiets?
Peter heeft altijd een basisproductie waar hij op kan
terugvallen. De Kwestie alleen is al goed voor ruim
200 afleveringen. Geen enkele vakantie slaat hij over,
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Pieter klok stond het nog zo losjes opgeschreven.
Peter blijft voorlopig nog de Kwestie schrijven, de
rubriek het Eeuwige levenwordt overgenomen
door een groepje redacteuren. En o ja, oud-
correspondent Michael Persson gaat de economie-
redactie stutten. In feite nemen vijf redacteuren,
waarvan hij er zelf ééntje vervult, de rol van Peter
over.

Laat het even op uw inwerken. Veelschrijver
Peter - 950 artikelen per jaar - moet worden
vervangen door 5 redacteuren.

Zo’n overgang is natuurlijk te groot, vandaar dat hij
blijft schrijven.Want als je deze hoeksteen van de
redactie in één keer los wrikt stort het bouwwerk in.
Enwat is er mooier dan dat hij zijn bespiegelingen
over economie, bedrijf en beurs kan blijven
vervullen.

Dus blijft Peter nogwat hij al een tijdje was. De
Hoekman van de redactie.

dan staan er al afleveringen klaar. En zelfs dan
actualiseert hij waar je bij staat. Had ik in de ochtend
alvast eenwat tijdlozer artikel over de historische
olieprijs gelezen, hing er in demiddag in QPS opeens
een actueel verhaal, nog snel opgeschreven vanaf zijn
vakantieadres.

Na de Kwestie heb je het Eeuwige leven, in het
huidige tempo ook goed voor zeker 200 afleveringen.
Daarmee is het beginpunt van Peter in een jaar tijd al
400 artikelen, een productie waar verder bij de
Volkskrant niemand al aan kan tippen.

In die tijd had je ookwelke week nog de pagina
Mondialisering, waar Peter altijd wel een rubriekje te
vullen had. 50 artikelen extra. Golfwedstrijden, hup
dertig artikelen erbij. Op de geldpagina, nog een keer
50 artikelen. En danmoesten de berichten over
bedrijven, olieprijzen en economische verwikkelingen
nog komen en kan het dus gebeuren dat er 950
artikelen achter zijn naam staat.
Wat een gat laat dat achter. In de afscheidsmail van
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Economie hoort
achterin... bij de onzin

Het gaat Peter niet om de cijfers, maar om de mensen, ziet FERRY HAAN nu.

Is er een journalist op een financiële redactie die
een grotere hekel heeft aan economen, dan Peter de
Waard? Ik vraag het mij af. In hoeveel Kwesties maakt
hij de grond gelijk met ‘economen die net doen alsof
hun vak eenwetenschap is’? Voorspellen kunnen ze
niet die economen. Nergens goed voor, zo is het
oordeel keer op keer op keer.

In het hoofd van Peter deWaard zit een soort
scheiding tussen ‘financiën’ en ‘economie’. Financiën
staat idealiter op de 2e pagina, want dat is belangrijk.
Economie kan ergens achterin voor degene die die
onzin wil lezen.

Waar de aversie van Peter vandaan komt, is lastiger

te duiden. Misschien neemt hij economen kwalijk dat
de beurs af en toe in elkaar klapt. Demensen die Peter
wel serieus neemt, werken namelijk daar. De
beurscowboys die in de jaren tachtig en negentig de
financiële wereld onveilig maakten, zijn de helden.

Wanneer je ooit samenmet Peter iemand hebt
geïnterviewd, dan snap je het iets beter. Voor
langzaam formulerende bedachtzame economen, die
het liefst twee standpunten innemen, heeft Peter geen
geduld. Snel to the point. Schieten uit de heup. Smeuïge
(beurs)verhalen, daarvan gaat het hart sneller
kloppen.

Samen het interview uitwerken, is ook al zo’n

48



ervaring. Peter heeft het interview binnen een
kwartier uitgetikt, terwijl je je zelf net je gedachten op
een rij hebt. Een ongelooflijk tempomet een dito
productie – kenmerkend voor Peter – is ook al zo’n
cultuurclashmet economen, die soms tevredenmet de
productie van één artikel per jaar.

De aversie komtmisschien ook uit de periode dat
Frank Kalshoven, een gepromoveerde econoom, chef
werd op de economieredactie. Peter was de
plaatsvervangend chef, en had de opdracht om de
balans te bewaren. Dat juist Kalshovenmij aan nam,
als onervaren econoom, plaatste mij meteen in het
verdachtenbankje van DeWaard, naast instellingen als
het Centraal Planbureau, het Internationaal Monetair
Fonds en De Nederlandsche Bank.

Ik kreeg het gevoel dat ik opDeWaard alleenmaar
indruk konmaken doormet nieuws te komen. Geen
luchtfietserij met analyses, maar keihard nieuws en
snel een beetje.

Wanneer je Peterwat langermeemaakt, dan
kantelt het beeld. Bewondering voor de
nieuwsgierigheid en de snelheid waarmee hij
informatie opneemt en verwerkt. De bewondering
voor het geheugen en de historische vergelijkingen. En
de bewondering aan de totaal ontbrekende verzuring,
die volgens velen aan de Volkskrant kleeft.

Dat Peters aversie tegen het vakgebied, niet
persoonlijk is, ontdekte ik kort geleden. Er was een
grote inspirator overleden op de Hogeschool van
Amsterdam. Een kort berichtje naar Peter volstond om
binnen eenweek eenmooi postuum in de krant te
krijgen. Peter belde nabestaanden en vrienden. Allen
waren ze na afloop, ondanks hun verdriet, lovend over
de aanpak van Peter.

Het ongeduld van Petermet de antwoorden van
economen, is totaal afwezig tijdens de gesprekkenmet
rouwendemensen. Op het eind van Peters
imponerende loopbaan, is dat een belangrijke
ontdekking. Het gaat Peter niet om prognoses, om
winsten, om voorspellingen. Het gaat Peter om de
mensen.

De optimist

De dag die je wist dat zou komen is nu daar:
Peter gaat de krant verlaten. Hoemoet dat nu
met ons? Sinds mijn pensionering ben ik ook niet
meer dan een gewone lezer, soms angstig door
het warrende nieuws en niet altijd in staat de
ernst ervan te doorgronden. Slapeloze nachten
hadden wij, totdat Peter zijn geruststellende en
wijze licht liet schijnen op de kwestie en dan
werd het weer licht, zat het toch allemaal anders
en konden we weer ademen en slapen.

Als ik zijn columns las, hoorde ik vaak zijn
donkere, sonore stem, alsof hij mij persoonlijk
gerust kwam stellen. Niks aan de hand joh, valt
best mee allemaal. Heerlijk was dat na al die
opgewonden verhalen. Als Peter zei dat er niet
veel aan de hand en dat de ellende gruwelijk
werd overdreven, kon ik er weer effe tegen.

Hoe nu verder? Hij houdt zijn Kwestie, maar zal
dat genoeg zijn voor de getroebleerde lezer die
het ook allemaal niet weet en niet kan inschatten
of we onze koffers moeten pakken en vluchten?
Ik hoop het. Zeker is dat ik, en velenmet mij,
Peter enorm gaanmissen. Maar ja, ook hij heeft
recht op een rustige oude dag, op genieten van
zijn eigen pensioen. Of kan er onder zijn Kwestie
nog emailadres komen, zodat we hem als het
moet kunnen raadplegen. Want Peter weet alles,
is een enorme optimist, doorziet alles. Een
waardige en even wijze opvolger zie ik nog niet
voorbijkomen.

Ik wens Peter nog eenmooie toekomst.
SUZANNEBAART
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Hoeveel jaar je bij de Volkskrant werktweet ik niet
precies, maar oneerbiedig gezegdmaak je ondertussen
deel uit van het meubilair op de krant. Dat is een
compliment. Inmijn optiek kunnen organisaties niet
zondermedewerkers die over langjarige en diepgaande
kennis en ervaring beschikken. En dat blijkt ookwel,
want zelfs na je pensionering blijft jouw column nog
steeds verschijnen. Veel lezers, waaronder
ondergetekende, zijn daar ongetwijfeld bijzonder
verheugd over.

Zoals Snijdersmet zijn zeer korte verhalen een
bijzondere vertelvorm hanteerde, zo geef jij met je
vertrouwde columns binnen het beperkte kader van dit
mediummini-masterclasses in de economie.
Net als de ZKV's weten jouwMMidE's scherp tot de
kern van dematerie door te dringen. En dat alles met
oog voor de actualiteit en de nodige kwinkslagen. Zo
moest ik erg lachen om de rake Asterix
-vergelijking die je vorig jaar maakte.

Als Nederlander beschik jij over het Engelse
gevoel voor ‘wit’. Daarmeeweet je ook vaak gortdroge
onderwerpen zodanig te kruiden dat ze aangenaam

Ad remmeubelair
Peter maakt gortdroge materie aangenaam verteerbaar, constateert ROBERT MOENS.

Peter de Waard in het R&D-centrum voor verpakkingsstaal in IJmuiden. Foto Tata

verteerbaar worden. Voor wat betreft het staalbedrijf
in IJmuiden ben jij zondermeer de best ingevoerde
journalist van Nederland, met een historische kennis
die teruggaat tot de tijd van Hoogovens. Daarbij heb
je zo nu en dan zelfs mij (enmijn voorgangers
ongetwijfeld ook) weten te verrassen. Zoals die keer
toen je live vanuit India berichtte over Hisarna (een
revolutionaire ijzerfabriek – red.).

Je hebt een enorme hoeveelheid artikelen en
columns aan ons staalbedrijf gewijd. Wat al die
krantenkolommen gemeenschappelijk hebben is dat
ze stuk voor stuk geworteld zijn in de feiten. Jij bent
nooit zelf onderdeel van het spel, maar beschouwt
vanuit een oprechte belangstelling objectief de
complexe ontwikkelingen in ons bedrijf, demarkt en
de omgeving. Daarbij ben je scherp kritisch (en zo
hoort dat ook), maar zonder je pen in azijn te dopen.

Bedankt voor de bijzonder professionele en uiterst
plezierige samenwerking. En ik hoop nog vele jaren te
kunnen genieten van jouw columns.

Robert Moens is woordvoerder Tata Steel Nederland
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AldiePeters
PETER DE GRAAF kreeg vaak de complimenten voor stukken van de andere Peter.

Peter deWaard kwam in hetzelfde jaar bij de
Volkskrant als ik. Dat was 1988, het roemruchte
jaar dat Oranje het EK Voetbal won en Boudewijn
baron van Ittersum als voorzitter van de
Vereniging voor de Effectenhandel bedrijven met
te hoge beschermingswallen van de beurs dreigde
te gooien - dat laatste was destijds echt spekkie
voor zijn bekkie-nieuws voor Peter uit Heiloo.

We kwamen ook nog eens op dezelfde redactie
terecht, de economieredactie die geleid werd door
een andere Peter: chef Peter van Bakkum, die
steevast om 09.30 uur in den ochtend zijn eerste
sigaar opstak.

Het was de goeie ouwe tijdwaarin de Volkskrant
het ene na het andere katern aan het de
nieuwskrant plakte, het geld tegen de plinten
klotste en hoofdredacteur Harry Lockefeer de ene
na de andere nieuwkomer begroette. De instroom
op de redactiezaal aan de Wibautstraat was zo
groot dat de hoofdredactie het overzicht over alle
letterknechten herhaaldelijk kwijt was. Zo ontving
ik met enige regelmaat hoofdredactionele
krabbeltjes voor Peter de W. in mijn postvakje
(positief en negatief), en andersom hij voor mij.

De verwarring was soms zo groot dat de
correspondent in Londen een keer briesend chef
Peter belde over het inkorten van een stukkie
van zijn hand op de fameuze pagina 2. De
eindredactie in de avond daarvoor lag bij De
Waard of De Graaf. ‘Of hoe al die Peters bij jullie
op de redactie ook wel mogen heten’,
fulmineerde hij tegen de sigarenroker.

Ook later in het Init-gebouw veroorzaakte het
enorme contingent aan Peters op de redactie
soms grote verwarring. Want de Peters bleven
maar toestromen. Als we daar ook nog eens alle
Pieters bij optellen, wordt het helemaal een
gekkenhuis. Hoeveel mails ik in de loop van de
jaren wel niet voor die andere Peter (en op twee
letters na bijna naamgenoot) op de eindredactie
heb ontvangen - ze zijn niet te tellen.

In Zuid-Nederland kom ik nog steedsmet
enige regelmaat collega’s, persvoorlichters of
respondenten tegen die mij uitvoerig
complimenteren met mijn ontroerende
postuums of uitstekende columns. Ik doe er dan
minzaam het zwijgen toe en laat ze lekker in de
waan. Amsterdam is ver weg, Heiloo nog verder.
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Wie is dieDeWaard?
Peters finest hour? Welke van de vele, vraagt RENÉ BOGAERTS

‘Wie is die Peter deWaard eigenlijk?’, vroeg een
persvoorlichter me ooit. ‘Een sympathieke collega
die dankzij zijn ervaring bij de het Kennemer
Dagblad in staat is de hele Volkskrant vol te
schrijven – en dat ook regelmatig doet. Mensen
vragen weleens of er meerdere Peter de Waards op
de krant werkten’, antwoordde ik. ‘Hoezo?’

En toen vertelde die vriend over een wat slaperig
uitziende man die te laat bij zijn persconferentie
was binnengeschuifeld, zich aan niemand had
voorgesteld, na afloop wat mensen had
aangeschoten en daarna meteen weer was
vertrokken. ‘Maar de Volkskrant had volgende dag
wel het beste verhaal van allemaal’, vertelde hij.

Mij verbaasde dat niet. Typisch Peter. Zelf
vergelijk ik hem altijd met Columbo, de detective
uit een tv-serie die eind jaren zestig werd
uitgezonden. De daders dachten met een onbenul
te maken te hebben. Maar als Columbo in de
deuropening aarzelend een laatste vraag stelde,
wisten wij genoeg.

In 1992 beleefde Peter zijn finest hour, nou ja,
een van zijn vele finest hours. Vanwege de Wet
Melding Zeggenschap werden elke dag nieuwe,
onbekende grootaandeelhouders bij
beursvennootschappen gepubliceerd. Achter vage
beleggingsvehikels bleken ondernemers te zitten
die elders hun geld verdiend hadden, concurrenten
met kwade bedoelingen, of nonnen die hun
spaargeld liever in een bedrijf staken dan op de
bank zetten. Peter maakte er elke dag prachtige
verhalen over, uiteindelijk gebundeld onder de
titel ‘U gaat er toch geen stukje over schrijven?’

Ik ga er voetstoots vanuit dat niemand iets
onaardigs over Peter gaat schrijven – over
pensioado’s niets dan goeds, tenslotte – maar ik
moet toch kwijt dat hij zijn goudmijntje als een
havik verdedigde. Zelfs als hij er eens een dag niet
was, mocht niemand iets over een nieuwe

onbekende aandeelhouder schrijven. Geen idee
hoe het nu op de redactie gesteld is, maar ik
vermoed dat collega’s van goede huize moeten
komen om een necrologie te mogen schrijven.

Zelf was ik al lang vertrokken toen Peter
correspondent in Groot-Brittannië werd.
Opnieuw bleek zijn uitzonderlijke talent. Hij
schreef net zo gemakkelijk over Fleet Street als
over politiek, voetbalgekte of regionale
tuinierwedstrijden. Sindsdien kan geen
correspondent meer zeggen dat hij zich alleen
‘met het grote nieuws’ wil bezighouden.

Peter is uitgegroeid tot een instituut, met een
eigen hoekje waar hij kan schrijven wat hij wil.
De legendarische Pagina 2 is jaren geleden al
verruild voor wat nondescripte pagina’s ‘ergens
in het midden’. Ik moet zoeken naar De Kwestie,
maar dat doe ik met met liefde.
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Het eeuwige leven (2)

‘DeWaard hier. Klopt het dat uwman dood is? Ik tik
even snel een stukje.
‘Wat was het voorman, dominant misschien? Zooo.
En speelde hij thuis ook de baas? Ja dat zal danwel.
Dus hij liep gewoon over u heen? Zooo. Hij kwam uit
een groot nest, las ik? Danmoet je je wel laten gelden,
en van je laten horen.
‘Ik kom zelf ook uit een groot gezin. Uit Heiloo. Hele
fijne plek. Anders kom je een keer langs. Ik had
veertien broers en zussen.

‘Maar uw dodeman, dus. Ik hoorde ook dat hij zijn
diploma nooit heeft gehaald? Zoo. Dus niet bijster
intelligent denk ik dan. Hij is tochwel mooi topman in
het bedrijfsleven geworden. Zeker wat kruiwagentjes
gehad? Ja, ja, zoo. Dat zie je wel meer. Je zou bijna
denken dat iedereen zo’n baan zou kunnen doen.
‘Niks voormij, hoor, zo’n baan. Ik schrijf graag stukjes
voor de krant. Heel veel ook. Als ik ooit doodga, gaan
zememissen bij de Volkskrant. Wist u al dat ik ook
met pensioen ga?Maar ik blijf wel tikken hoor. Het
Eeuwige leven bijvoorbeeld, en de Kwestie. En alle

stukken over golf.
‘Schrijven is toch het allerleukste. Maar dat vond uw
dodeman zeker niet. Zoo, ik heb gelezen dat hij
dyslectisch was. Schrijfklussen liet hij dan zeker
door anderen doen. Daar was hij zeker wel goed in:
anderen het zware werk laten doen. Ja, zoooo, dat
dacht ik al.

‘Dacht uwman ook dat hij het Eeuwige leven had.
Zoo, ja dat zal wel. Een beetje arrogant, of niet?
Zooo. Bent u eigenlijk verdrietig dat hij dood is? Nou
dat begrijp ik wel. Zooo.

‘En als u nu even een pasfotootje van uw dodeman
opstuurt, dan plakkenwe die ermooi bij. Dat kan
naar p punt dewaard at volkskrant punt nl. Doe er
maar eentje waar hij een beetje leuk op staat, met
genoeg pixels. Ik weet niet hoeveel, maar genoeg in
ieder geval. Anders wordt de foto zo blokkerig, en je
wilt natuurlijk niet korrelig het Eeuwige leven
ingaan.
Zoo. Ja daag, dank uwel hoor.’

CARLIJNE VOS & ELSBETH STOKER zaten er heel vaak naast als er werd gebeld.
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Oud, nooit belegen
MANON STRAVENS smulde van de verhalen uit de oude doos

14

Alweer vier jaar geleden en het waren maar vier maanden, maar toch
heel leuk om je collega te zijn geweest, Peter. Vooral gesmuld van je
verhalen uit de oude krantendoos. En wat ga je nou eigenlijk doen?

Alle goeds en maak er nog een paar mooie Kwesties van.



Pronkstuk

Grote belangstelling in het Rijksmuseum voor het nieuw aangekochte werk 'Een Portret van de
Financieel Verslaggever als Jongeman'. Het doek werd onlangs op een zolder in Heiloo aangetroffen
onder een stapel afgedankte laptops van mediabedrijf DPG. Het schilderij wordt toegeschreven aan
Ans Harmensdochter Zuurbierius van Rijn, een leerlinge van Rembrandt van wie het bestaan pas
onlangs aan het licht is gekomen. Het Rijksmuseum heeft bij Nina Brink Auctions een onbekend bedrag
neergeteld voor het doek. Foto P. THE WORTH



Ontdekker:
Gerard Reijn uit Abcoude.
Ook een dubbelganger?
didu@volkskrant.nl

Gespot bij de Slegte, drie werken van Peter de Waard met een
liefdevolle opdracht aan Barbara Jaarsma: 'Om je kennis bij te
spijkeren, Babs.' Foto Gettverderry Images
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Twee
nieuwe
hobbies
van P. de 
Waard:
motor-
rijden en
artistiek
barrista.


