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Wim de Valk financieel expert pur sang
Wim de V. bereikte een hoogtepunt in
zijn loopbaan toen hij zich met zijn hele
ziel  en  zaligheid  wierp  op  de  sociale
wetgeving. Op Financiën had hij
zich  al  laten  zien  als  financieel
expert,  op  Nieuwsdienst  als
regelaar, maar pas toen het over
pensioenen  en  AOW  ging,  kon
hij  zich  een  superspecialist
noemen,  aan  wie  weinigen
konden  tippen.  Hij  was  op
financieel gebied ook een stevige
tegenspeler van de directie.

 Op de redactie een sympathieke
collega,  met  een  apart  gevoel
voor humor. 
 Hieronder, uit het geheugen van
Maurits  S.:  ‘Wim legde  stelsel-
matig  plaatjes  uit  de  medische
bladen,  die  hij  toen  ook
beheerde,  in  de  bovenste la van
Harry L. Als die dan terugkwam

van  zijn  lobby-activiteiten  om
hoofdredacteur te worden (café Keyzer,
visje,  chablis'tje,  Harry transformerend

van  groene  trui  met  bruinleren  jack
richting jasje-dasje), trof hij die foto's in
die  la  en  begon  steeds  welhaast  te

vomeren.  Het  waren
onveranderlijk  foto's  van  open
wonden,  kankergezwellen,
bloedige  operaties,  en  altijd  in
kleur. Harry kon daar niet tegen.
 
‘Nadat  Harry  L.  was  verhuisd
van een eenvoudig huis naar een
minder  eenvoudig  huis  (maar
nog  niet  het  huis  waar  hij  nu
woont), steeds op weg naar het
hoofdredacteurschap)  nodigde
hij  his  social-economic
department uit op de maaltijd te
zijnent. 
 
Wij  bewonderden  de
wonderschone  nieuwe
inrichting, en Wim de V. bracht
ons  aller  gevoelens  onder
woorden met een uiterst subtiel
opgemerkt  (en  dus  niet  door
Harry  begrepen  maar  trots
bevestigd):   ‘Jan  des  Bouvrie
zeker?’’

Pas eind september valt beslissing over verhuizen
De beslissing over het verhuizen van
de  krant  is  uitgesteld  naar  eind
september. Het laatste woord is nog
niet  gezegd  in  de  hooglopende
discussie daarover met de Raad van
Bestuur.   Zowel  de  redactie  van  de
Volkskrant als die van Trouw verzet
zich uit alle macht.

Het is duidelijk dat voor eigenaar Apex
alleen  geld  een  rol  speelt.  Het  dure,
oude gebouw moet verkocht worden.
 
Huur van een pand in Diemen-Zuid is
vervolgens een mogelijkheid, maar ook
nieuwbouw  met  als  architect  Rem
Koolhaas is nog niet uitgesloten.

 Een strohalm voor de medewerkers in
de  Wibautstraat  is  dat  de  gemeente
Amsterdam zich ervoor sterk maakt de
twee  kranten  dichtbij  het  centrum  te
behouden.

 De spanning stijgt, eind van de maand
lijkt een beslissing te vallen.

Nogmaals Piet van der V. 
Nog een aanvulling op de herinneringen van Wim R. aan Piet
van der Vliet (Volksknar 28 juli).

Jacqueline W. herinnert zich de volgende dialoog.
‘Piet, we hebben een foto van Nkomo nodig’. 
‘Komt eraan.’ 
Tijdje later: ‘Piet, waar blijft die foto?” 
‘Jaja, ik ben hem aan ’t zoeken.’ 
Weer een tijd later: ‘Piet, waar blijft nou gvd die foto van
Nkomo?!’
‘Ik kan hem niet vinden.’
‘Hoezo, je kunt hem niet vinden?!’

’Ik heb de hele map Japan doorgezocht,
maar geen foto van Nkomo!’

Maurits S. komt met een variant:
'Collega, ik heb de hele map
Componisten drie keer nagekeken, maar
Franz Joseph Strauss zat er niet bij'.

Hans E. had nog een derde:
‘Piet, heb je een foto bij de luchtbrug naar Berlijn?’
‘Ik heb de map Bruggen helemaal doorgenomen, maar geen
luchtbrug gevonden.’


