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Besluit verhuizing krant valt op 12 september
Volgens ingewijden zal de Raad van
Commissarissen op 12 september een
besluit nemen over het verhuizen van
de  krant  naar  het  industrieterrein
Diemen-Zuid.  Er  zouden
‘gigantische’  bedragen  met  de
verhuizing zijn gemoeid: het verschil
tussen  het  aanhouden  van  een
peperduur eigen gebouw of de huur
van een kantoorpand. 
 Het besluit zou het afscheid betekenen
van de Wibautstraat na 42 jaar.
 De redacties verzetten zich hevig. Die
van  de  Volkskrant  heeft  officieel  een
motie ingediend. Niet alleen omdat het
hart van de krant dan nog verder uit het
Amsterdamse  centrum komt te  liggen,
maar  ook  omdat  de  buurt  er  niet
bepaald  veilig  oogt.  Met  name  in  de
nacht zou dat problemen opleveren bij
de medewerkers.
 De veiligheid staat voor bijna iedereen
voorop, en lijkt trouwens ook het enige
argument  waar  Theop  Bouwman
gevoelig  voor  is.  Het  advies  van  de

buren  (Randstad)  luidt:  loop  na  het
donker niet alleen naar de metro of het
station. 
 Maar er zijn ook nogal wat mensen die
bezwaar  maken  tegen  een  langere
reistijd.  Sommigen  willen   per  se

blijven fietsen, ook 's nachts, maar dat
wordt  nu  wel  een  lang  en  eenzaam
avontuur. Er zijn ook treinforensen die
erop  achteruitgaan  (ook  al  zijn  NS-
station  Duivendrecht  en  de  metro
vlakbij).
 Dan  is er  het  sociale  aspect,  door
collega Beusekamp met verve voor het
voetlicht gebracht voor de camera van

AT5: weliswaar zit de Volkskrant op de
Wibautstraat  ook  niet  in  het  warm
kloppende  hart  van  de  hoofdstad,  het
échte  leven  is  toch  altijd  slechts  een
klein  stukkie  fietsen  of  trammen  van
ons  vandaan).  In  Diemen-Zuid  is
blijkbaar  niets te beleven: geen kroeg,
geen  winkels,  zelfs  geen  kiosk  of
patatkraam. 
 En  dan  zijn  er  nog  collega's  die
onrustig worden bij de gedachte dat ze
voortaan  als  dateline  ‘Van  onze
buitenlandredactie,  DIEMEN'  moeten
gebruiken. Dat zou een minder serieuze,
misschien provinciaalse, indruk maken.
 Overigens zijn degenen die het kantoor
hebben  kunnen  bezichtigen
(ondernemingsraad   en  redactieraad)
wel vol lof over de luxueuze uitstraling
van het gebouw. Het is oorspronkelijk
neergezet  voor  Randstad,  maar  dat
bedrijf  moest  de  groeiverwachtingen
terugschroeven en is in het aanpalende,
kleinere gebouw gebleven.

Henk Huurdeman, Mr. Volkskrant
 ‘De grootste hersenverweker na Koning Alcohol is de omroeporganisatie
Veronica,' schreef Henk Huurdeman in 1985 in de Volkskrant. 'Zij hebben
de A-status verworven dank zij hun onvermoeibare strijd tegen alles wat
een zwakke basisscholier boven zijn pet gaat. Zoals de EO van God de
opdracht heeft gekregen heel Nederland in de eer te loodsen, is Veronica
de  taak  toebedeeld  het  huidige  percentage  analfabetisme  onder
basisscholieren van zeven op te vijzelen tot honderd.' 
 De goede Henk zou vandaag de dag als tv-criticus nog handenvol werk
gehad hebben.
 Willem Ellenbroek noemde hem in
zijn necrologie 'Mr. Volkskrant, die
in de jaren zestig de aanjager was
van  een  nieuwe  generatie  die  het
oude katholieke dagblad omvormde tot een moderne, progressieve krant.
Later werd hij de onvermoeibare hoeder van die nieuwe identiteit.'
 In maart 2001 overleed Henk, 67 jaar oud. Huurdeman ('een flamboyante
verschijning die van snelle pakken en snelle auto's hield') was in 1963 in
dienst gekomen. Een journalist met ideeën en een meester in het verzinnen
van titels. Hij werkte in de 32 jaar  bij  de krant als tv-criticus, algemeen
verslaggever, eindredacteur van Dag in Dag Uit en van de zaterdagbijlage
Het Vervolg, chef  Kunst en adjunct-hoofd-redacteur.
 Maar hij is er altijd eenvoudig onder gebleven.

Wim Ph. (ex-Nieuwsdienst): ‘Als we met Henk op kosten van de krant eens
gingen eten en wat lekkers mochten nemen, zei hij steevast: ‘Geef mij maar
een lekker bord warm eten’.

‘Het echte leven is
in Diemen-Zuid
ver te zoeken’


