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Knor: Heb je dat gelezen, Co? De oudjes zijn 
voor een groot deel ondervoed. 
Co: Aan het vernieuwde Magazine kan dat 
niet liggen. Mac van Dinther eet zich nog elke 
week ongans.
Knor: Moet ik naar een brisant restaurant om 
mij te laten bijvoeden? Dan nog liever naar 
de Jumbo voor een magnetron-
maaltijd.
Co: Met je tijd meegaan, Knor. 
Romantische handtasjes en 
passievolle kledij. Een culinaire 
rubriek klinkt in dat ensemble 
als meeslepende muziek.
Knor: Het zal me worst wezen. 
Wat vind jij trouwens van ons 
vernieuwde Magazine?
Co: Niet aan mij besteed, zeg ik eerlijk. Eén 
grote advertentiefuik, veel grachtengordel-

lifestyle en hier en daar een mooi, verrassend 
journalistiek element.
Knor: Maar wij zijn de doelgroep niet! Dat zijn 
de vrouwen tussen de 25 en 45 jaar. Onze 

doelgroep mag er alleen naar kijken.
Co: Ben je soms ondervoed, zuur-

pruim?
Knor: Zo mag je het wel noemen. 
Eerst kregen we wekenlang zoge-
naamd lollige doordenk-koppen 
in V, zoals ‘Gekorte golf‘, ‘Alles 
Cannes’, ‘Woelig baren’ (deed 
me terugdenken aan de ever-

greens ‘Verolme op de klippen’ en 
‘Hofnar in rook op’). Nu krijgen we 

een Magazine waarin alle journalistiek wordt 
platgewalst door hebbedingetjes. Dat is pas 
ondervoeding voor een ouwe knar.
    HvG
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Het oude Volkskrantgebouw aan de 
Wibautstraat zal de creatieve hotspot 
van Amsterdam blijven, verwachten de 
schrijvers van het boekje -1 tot 7 met als 
ondertitel Vijf jaar werk en leven in het 
Volkskrantgebouw. Zaterdag 2 juni werd 
in de vergaderzaal op de begane grond 
het boekje feestelijk gepresenteerd aan 
de Amsterdamse wethouder van Kunst 
en Cultuur, Carolien Gehrels. Het werd 
samengesteld door The Magnificent 8, 
een groep tekstschrijvers uit de broed-
plaats.

Sinds in 2007 de Volkskrant het uitge-
woonde gebouw verliet, zijn de ‘oude, grij-
ze redactiekamers’ vervangen door twee-
honderd ‘levendige werkruimtes, studio’s 
en ateliers, waar startende kunstenaars, 
creatieven en sociaal-maatschappelijke in-
stellingen tegen lage huurtarieven de kans 
krijgen een eigen onderneming te starten’. 
Volgens het boekje vormen de bedrijfjes 
een community die samen beslist welke 
nieuwe ondernemer op de gang past. ‘Een 
fotograaf die voor een boek een grafisch 
ontwerper nodig heeft, kan drie deuren 
verder aankloppen. Een bandje dat zijn 
eerste clip wil opnemen, kan twee etages 
hoger terecht.’
Met tienduizend vierkante meter is vol-

gens de schrijvers het Volkskrantgebouw 

de grootste broedplaats van Nederland en 
staat het internationaal op de kaart. Het 
gebouw is ook de blauwdruk geweest voor 
broedplaatsen die volgden. De schrijvers 
verwachten dat het gebouw de creatieve 
hotspot zal blijven omdat het over twee 
jaar wordt uitgebreid met hotelaccom-
modatie, open werkplekken en vergader-
ruimtes.
De leiding berust bij Urban Resort, een 

instelling die streeft naar ‘inspirerende 
werkpaleizen voor zelfstandige groepen’.  
Ruimtes voor gemeenschappelijk ge-
bruik zoals exposities, workshops en ho-
reca moeten zorgen voor een bruisende 
uitstraling in de omgeving.
In het Volkskrantgebouw was de bedoe-

ling een deel van het beheer in handen 
van de huurders te geven. Maar daar ging 
iets mis: huur werd niet betaald, spullen 
werden gejat, energierekeningen liepen 
op. Al na vijf maanden zat Urban Resort 
financieel aan de grond. Dankzij allerlei 
acties (waarbij onder andere schuldeisers 
letterlijk in de rij voor de deur stonden om 
contant hun geld op te halen) kwam het al-
lemaal goed. Volgens de leiding draait het 
Volkskrantgebouw nu op volle toeren.
Een voorbeeld is restaurant Canvas op de 

zevende etage. Kunstschilder Thijs Tim-
mers raakte verzeild in de horeca omdat 
hij zo goed cocktails kon brouwen. Hij 

begon het restaurant en dat is nu ook een 
plek waar muzikanten optreden en kun-
stenaars exposeren. Thijs Timmer zoekt 
een internationaal niveau. ‘Het zou te gek 
zijn als wereldberoemde artiesten straks 
optreden in Canvas, beneden in de studio 
een demootje in elkaar draaien en daarna 
in het hotel slapen. Laat de wereld er maar 
over praten.’

Even exclusief als het gebouw zelf is het 
boekje, opgemaakt in een weinig gelikte 
stijl, zichtbare bindsels in de rug, met veel 
foto’s. De titel -1 tot 7 verwijst naar de 
verdiepingen van het gebouw. Pikant is 
dat de vormgever flarden heeft gebruikt 
van teksten uit het boekje Adieu Wibaut-
straat, dat redacteuren in 2007 schreven 
bij wijze van afscheid Sommigen zien 
zichzelf er op die manier in terug.
De presentatie was onderdeel van een 

uitbundig feest met een programma tot in 
de late uurtjes, met exposities, optredens, 
veel dj’s in Canvas, een kunstmarkt, dans, 
performances. En voor de deur een ho-
reca-terras met zelfbediening vanuit een 
caravan. Binnen was het te warm. Enkele 
ouweknarren herkenden dat, net zoals het 
hippe sfeertje uit de jaren zeventig.

Jacques de Jong

Boekje beschrijft resultaten van vijfjarige broedplaats

Volkskrantgebouw als ‘creatieve hotspot’

Wethouder Carolien Gehrels met het 
boekje over de broedplaats voor het oude 
Volkskrantgebouw.     Foto Jacques de Jong
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De groep overlevers met bloemen, bekers en medailles. Van links af Peter de Waard, 
Fokke Obbema, Philippe Remarque, John Volkers, Cornel Danenberg (fietsmaatje van 
John), Ruurd Edens (NOS).  Voorop Pieter Klok.        Foto’s Jacques de Jong

Peter de Waard (volgwagen) met fiets-
pomp die het avontuur niet ongeschon-
den door kwam.

Koersdirecteur John Volkers met bloemen 
en beker(tje), geregeld door zijn vrouw 
Marion, voor de Helden.

Pieter Klok meteeen aan de mobiel tij-
dens de uitvoerige lunch na afloop. Naast 
hem Peter de Waard.

Fokke Obbema en Philippe Remarque aan 
de soep met goedbelegde broodjes in het 
huis van John Volkers.

Storing sms: tóch een rondje Hel
Zaterdagochtend half zeven keek koers-
directeur John Volkers, na een telefoontje 
van collega Bert Wagendorp, in Waarland  
uit zijn raam en beaamde dat de wieler-
toer van de Volkskrant niet door kon gaan.  
Loodgrijze wolken zeilden langs de he-
mel, maar erger was de harde wind. Bij 
windkracht 7 kon je niet met 28 fietsers 
de kop van Noord-Holland door. Veron-
derstel dat iemand in het peloton door 
zo’n  stormvlaag omver werd gedrukt. Ze 
moesten er niet aan denken.
Bert Wagendorp stapte zijn bed weer 

in en John sloeg aan het sms’en om alle 
deelnemers tegen te houden voordat ze 
naar Waarland zouden vertrekken.
Tot zijn stomme verbazing meldden zich 

tegen negen uur toch vier man. Het bleek 
dat Johns sms’jes niet bij hen waren aan-
gekomen. Storing bij Vodafone. 
Fokke Obbema (Economie) verviel in 

stomme verbijstering toen hij hoorde dat 
de tocht niet door zou gaan. Adjunct-
hoofdredacteur Pieter Klok drong erop 
aan toch de toer te maken. Hij had tot 
dan toe alle vijf edities meegereden. En 
hij was toch niet voor niks helemaal van 
Ilpendam af komen fietsen, veertig kilo-
meter. NOS-collega Ruurd Edens was 
ook vol goede moed en fietsmaatje Cor-
nel Danenberg was ook speciaal komen 
fietsen vanuit Sint Pancras.
Dan liever met zes man, twee aan twee, 

dacht John. Hij belde weer Bert Wagen-
dorp, maar die vond het toch te gevaarlijk. 
En toen stond daar plotseling hoofdredac-
teur Philippe Remarque voor de deur. Sms 
gemist, maar wel goed als zesde man. En 
daar ging de club. Peter de Waard  (Eco-
nomie) bestuurde de volgwagen.
Het was een schamele handvol, nadat 

zich aanvankelijk 36 mannen en vrouwen 
van de redactie zich hadden aangemeld. 
Van hen hadden het er weer zeven af laten 
weten, zodat John vrijdag nog op 28 fiet-
sers rekende.
Zes reden er zaterdag door de strakke  

wind. Voor de zekerheid besloot John 
Volkers de route tegen de klok in te rij-
den. ‘Eerst met de wind mee die lange 
weg naar Den Oever’, vertelde hij ach-
teraf aan deze verslaggever die argeloos 
en onwetend bij het eindpunt verscheen 
voor de foto’s. 
Was de naam Hel van Waarland destijds 

bij wijze van grap gekozen, de toer van 
2012 was een serieuze hel voor de ploe-
terende fietsers. Ruurd Edens moest op-
geven. ‘Zo nu en dan stonden we gewoon 
stil tegen de wind in,’ vertelde hij bij de 
lunch. Maar Philippe Remarque stelde te-
vreden vast dat hij beter had gefietst dan 
vorig jaar toen hij zich na de finish uitge-
put tegen de grond vleide.     JqJ
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Aimée Kiene op haar werkplek.

Waar zit je en wat doe je? 
‘Ik heb de afgelopen acht (acht!) jaar al veel omzwervingen 

gemaakt over de redactie van de Volkskrant. Vandaar overigens 
dat ik verrast was (én gevleid) nog tot jonge aanplant te worden 
gerekend. 
‘Via verslaggeverij, Volkskrant Banen, Volkskrant 

Magazine, opnieuw verslaggeverij, Katern 2 (als 
coördinator van Jong) ben ik nu beland bij V. Mijn 
functie heet officieel ‘chef In’, wat betekent dat ik 
me samen met chef Chris Buur buig over de inhoud 
van het V-katern. 
‘Daardoor schrijf ik beduidend minder dan voor-

heen. Dat vind ik af en toe jammer, maar het is ook 
wel erg leuk dagelijks zo’n veelzijdig, mooi vorm-
gegeven katern te maken met zoveel leuke, hard 
werkende en getalenteerde collega’s.’

Was dit je droom: de Volkskrant?
‘In 2004 liep ik stage en ik kon me, inderdaad, niks 

geweldigers voorstellen dan bij deze krant werken. 
Na een open sollicitatie mocht ik op gesprek ko-
men, maar omdat een zekere ‘jong voor oud-rege-
ling’ niet doorging, werd ik toch afgebeld. 
‘Niet snel daarna begon het Algemeen Dagblad 

met een  nieuwe dagelijkse sportbijlage. Ik schreef 
een brief en werd aangenomen. Hoe het precies 
is gegaan, weet ik niet, maar het schijnt dat Willem 
Beusekamp destijds mijn nieuwe aanstelling op subtiele wijze 
heeft doorgespeeld aan Pieter Broertjes (‘Die Kiene gaat bij de 
concurrent werken’).
‘De volgende ochtend kreeg ik een telefoontje: ‘Heb je al ge-

tekend?’ Ik heb het AD afgebeld en zo kwam er eerlijk gezegd 
toch wel een droom uit: aan de slag als verslaggever bij de Volks-
krant.’

Wat is je mooiste wapenfeit?

‘Ik heb bij de krant veel geschreven over jeugdzorg. Daar zaten 
vaak heel persoonlijke verhalen tussen van jonge mensen in de 
knel. Ik vond het altijd belangrijk om zulke verhalen te maken, 
maar vrolijk werd ik er meestal niet van. In 2004 publiceerde ik 
een stuk over twee meisjes met zware borderline problematiek, 

die zichzelf op gruwelijke wijze beschadigden. Ook 
dit  stuk was bepaald niet vrolijk en eigenlijk nogal 
uitzichtloos. 
‘Aan het begin van dit jaar kreeg ik ineens een 

telefoontje van een van de twee meisjes. Het gaat 
goed met haar. Ze beschadigt zichzelf niet meer en 
ze werkt als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg. 
Ik heb een vervolginterview met haar gemaakt, 
over de manier waarop ze zich aan de psychiatrie 
heeft ontworsteld. Ik vond dat heel bijzonder om te 
doen. Eigenlijk zouden we vaker moeten proberen 
te achterhalen hoe het met geïnterviewden uit het 
verleden gaat. Dat kan mooie verhalen opleveren, 
denk ik.’

Maak je je zorgen over de toekomst?
‘Nee. Behalve dat dat niet zo in mijn aard ligt, zie 

ik de toekomst ook zonnig in bij de Volkskrant. Ik 
heb het gevoel dat we een erg goede krant maken, 
die er toe zal blijven doen, hoe het medialandschap 
zich ook ontwikkelt. Bovendien heb ik ontzettend 

veel plezier bij de redactie van V. Ik fiets elke dag 
fluitend naar mijn werk.’

Wat vind je van de koers van de Volkskrant van nu?
‘Zoals ik al zei, ik vind dat we een erg goede krant maken. Dat 

geldt voor de nieuwskrant, maar zeker ook voor V. Al preek ik 
dan natuurlijk wel nogal voor eigen parochie. Vormgever Mar-
tijn Stoffers zegt altijd: ‘Er is geen krant ter wereld die zo’n da-
gelijkse bijlage heeft.’ Dat ben ik erg met hem eens.’

Han van Gessel

Mooie 

verhalen

maar ik 

werd er 

niet vrolijk 

van
Aimée Kiene (33) studeerde Nederlands en volgde daar-

na de masteropleiding Journalistiek aan de Universiteit 

van Amsterdam. Zij werkt sinds 2004 bij de Volkskrant 

na een stageperiode bij de krant.


