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‘Wate rg ra a f s m e e r m a f f i a’ splijt Trouw
Een goede hoofdredacteur is goud
waard, maar vind er maar eens
een. Dat dat nog niet meevalt, we-
ten ze ook bij Trouw en Het Parool.
Beide kranten moeten het al
maanden doen zonder grote roer-
ganger, in beide gevallen verloopt
het zoekproces verre van vlotjes.

De commotie is het grootst bij
het protestants-christelijke och-
tendblad, dat een opvolger zoekt
voor Frits van Exter, die per 1 april
afzwaaide. Enige tijd geleden
werd Elma Drayer, chef van het ka-
tern Letter & Geest, gevraagd te sol-
liciteren voor de functie. Ze aarzel-
de, maar na enige interne druk be-
sloot ze de procedure in te gaan.

Drayer verscheen voor de vijf-
koppige selectiecommissie, waar-
in naast de Haagse burgemeester
Wim Deetman, ook de Tr o u w -colle -
ga’s als Willem Schoonen en Co
Welgraven zitten. Drayer werd uit-
eindelijk afgewezen.

Kan gebeuren. Vorige week kre-
gen Tr o u w -redacteuren bericht
van de selectiecommissie: ‘Op uit-
drukkelijk verzoek’ van drie leden
uit de commissie had zich een
nieuwe kandidaat aangemeld:
Willem Schoonen, die dan ook de
selectiecommissie zou verlaten.

Die mededeling zette kwaad
bloed bij een deel der Tr o u w -redac -
tie: columnist Wim Boevink ver-

spreidde een brief waarin hij zijn
verontwaardiging uitsprak over
de gang van zaken. Formeel was
Drayer afgewezen op onvoldoen-
de managementervaring, maar
op de achtergrond speelde iets
heel anders: de ‘Watergraafsmeer -
maffia’ had volgens Boevink de be-
noeming van Drayer tegengehou-
den. Daarmee doelde hij op het
kamp van oud-linkse redacteuren
die, kennelijk woonachtig in dat
Amsterdamse stadsdeel, Drayer
zouden verwijten dat ze Letter &
Geest te veel in de neoconservatie-
ve geest van haar voorganger Jaffe
Vink (thans hoofdredacteur van
Opinio) zou maken. Boevink, die

met zijn brief weer woede wekte,
vraagt Drayers afwijzing te her-
overwegen. Volgens hem heeft
Drayer veel draagvlak op de redac-
tie, wat haar tot de geschiktste
kandidaat zou maken.

Betrokkenen willen over de
zaak niets kwijt. Maar dat het de
redactie hoog zit, is duidelijk: de
kwestie is deze week aan de orde
geweest in het bestuur van de
stichting Christelijke Pers, mede-
eigenaar van de krant, alwaar ge-
sproken werd van ‘een gevaarlijke
tweedeling’ op de redactie.

Bij de Amsterdamse krant Het
Parool hebben ze hun eigen pro-
blemen: sinds het vertrek van Erik

van Gruijthuijsen mist de krant
een opvolger. Tientallen gegadig-
den passeerden de revue, maar
een besluit kwam maar niet, overi-
gens zonder dat de krant er zicht-
baar onder leed. Naar verluidt ver-
keert het proces zich nu in de
eindfase, met nog maar enkele
kandidaten. De naam van Hubert
Smeets, hoofdredacteur van de
Groene Amsterdammer, doet hard-
nekkig de ronde, maar hij ontkent
even hardnekkig. De andere naam
is die van Barbara van Beukering,
chef van het Volkskrant Magazine,
die zich wijselijk onthoudt van
c o m m e n t a a r.
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