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VOLKSKRANTGEBOUW SCHUIL ACHTER RECLAME

Sinds enkele weken is het mogelijk de vorderingen in en rond 
het oude Volkskrant-gebouw aan de Wibautstraat te volgen 
op een speciale website: volkshotel.nl. En oude Volksknar-

ren die het gebouw hebben meegemaakt, kunnen erop meedoen, 
op speciaal verzoek van de Magnificent 8, de groep achter de ver-
bouwing.

Op de site is de hele ontwikkeling van het Volkskrantgebouw 
naar Volkshotel te volgen. Er staat informatie op over vroeger, 
over de verbouwing en de toekomstplannen. Maar de kijker maakt 
ook kennis met de Doka, een tijdelijke club die tijdens de verbou-
wing geopend is in de kelder, de buurt en de mensen, ‘het volk’ dat 
er werkt, leeft, komt of kwam.

Op de site staat ook een aantal mooie ‘Volksvlogs’ (korte filmpjes 

van tijdens de verbouwing), een aantal interviews met creatievelin-
gen uit het gebouw en gesprekken met leden van het creatieve 
team dat zich bezig houdt met de vernieuwing van het gebouw.

Dat team zou ook graag Volkskrant-medewerkers die in het pand 
gewerkt hebben, aan het woord laten door middel van een inter-
view online. Sophie Lever van de public relations heeft een serie 
vragen opgesteld, die we op pagina 2 laten volgen.

Haar verzoek is die vragen te beantwoorden en op te sturen met 
daarnaast mogelijk foto’s uit die tijd. Die worden ook op de site 
gezet. Dat lijkt haar ontzettend leuk voor de lezers. 

Sinds enkele weken zijn de steigers van het oude Volkskrant-
gebouw aan de Wibautstraat verborgen achter een gigantisch 
billboard. Daarachter wordt de gevel geheel vernieuwd. Er komen 

grote ramen in. Er komt ook een nieuwe, open entrée. Architect 
Steven Steenbruggen is verantwoordelijk voor het exterieur. 
Binnen komt een hotel met 172 kamers.    Foto Jacques de Jong

Ouweknarren krijgen verzoek mee te doen met hun herinneringen

Vorderingen herbouw te zien op website

Zie verder pagina 2
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Het mogen maximaal zes beelden zijn, plus een foto van de 
inzender zelf, allemaal als JPEG-bestand, maximaal 8 megabyte 
groot.

Sophie Lever vraagt korte, bondige, maar interessante antwoor-
den (500 woorden). 

Haar vragen:
Wie bent u en mag ik zo brutaal zijn te vragen naar uw leeftijd? 
Wat was/is uw functie bij de Volkskrant?
Hoe langs heeft u in het Volkskrant-gebouw gewerkt? 
Op welke verdieping was u werkzaam? 
Wat doet u momenteel in het dagelijks leven? 
Wat is uw meest bijzondere herinnering aan het Volkskrant-ge-

bouw? 
En wat kon u al die jaren missen als kiespijn?
Kunt u omschrijven hoe u de toekomst van het Volkshotel voor 

u ziet? 
Laatste kans: wat wilt u nog kwijt wat nog niet genoemd is?

Inzendingen naar sophie@volkshotel.nl

Opening 1914

In mei volgend jaar moet het vernieuwde gebouw worden her-
opend. Sinds 2007 is het gebouw in gebruik door kunstenaars en 
creatieve ondernemers die er een (goed betaalbaar) atelier of stu-
dio huren.

Vanaf april 2014 zal deze zogenoemde broedplaats annex res-
taurant/club Canvas worden aangevuld met een hotel met 172 ka-
mers, grand café, winkel en coworking space op de begane grond, 
een theaterbar voor variété en professionele opnamestudio in de 
kelder, Canvas zal vernieuwd worden en een 360 graden panora-
misch uitzicht krijgen, twee dakterrassen aan weerszijden, en een 
mini spa met hot tubs op het dak maakt het geheel af.

‘Het nieuwe hotel,’ meldt de site, ‘moet een reurige, nieuwe plek 
worden waar verschillende mensen elkaar ontmoeten; toeristen, 
Amsterdammers, broedplaatsondernemers, freelancers en per-
soneel; dandy’s, nymfomanen, notoire zuipschuiten, hasjrokers, 
bromberen, zevenziekers en rasoptimisten… 

‘Het volk maakt het Volkshotel.’                
 JqJ

Vervolg van pagina 1

Voormalig redacteur Binnenland Lars Meiners zocht nieuwe weg in uitgeverij

Marktleider met ‘printing on demand’
Lars Meiners (63) was van 

1980 tot 1985 redacteur Bin-
nenland bij de Volkskrant. 

Zijn ambitie lag hoger. Hij werd 
hoofdredacteur bij verschillende 
regionale kranten. Hij ondervond 
‘het fusiegeweld’ aan den lijve. 
Langs een omweg leidde zijn pad 
naar het uitgeven van boeken. 
Zijn bedrijf Boekscout bloeit tegen 
de verdrukking in.

Terug van een reis om de wereld in 2001 
met zijn vrouw Stefanie viel het Lars Mei-
ners niet mee om weer op dreef te komen. 
Hij plaatste een advertentie: ‘Wereldreizi-
ger zoekt wereldreizigers om bedrijf mee 
op te zetten’. Die tekst luidde zijn derde 
carrière in. Na de journalistiek en de psy-
cho-sociale counseling kwam hij ermee in 
de uitgeverij terecht. Hij was de eerste die 
in Nederland kwam met printing on de-
mand, drukken op bestelling.

Waarom vroeg je wereldreizigers?
‘Op een wereldreis moet je onderweg 

voortdurend problemen oplossen. Dat 
vraagt een bepaalde mentaliteit. Die zocht 
ik om met iemand samen iets te beginnen.’
De advertentie werd opgemerkt, niet alleen 

bij een paar honderd sollicitanten maar ook 
in de media. Hij kwam er zelfs mee op de 
radio.
Na selectie bleven vijftien kandidaten 

over, waarmee Lars ging ‘brainstormen, 
en brainstormen en brainstormen’. Uitein-
delijk bleef één kandidaat over. Met hem 
richtte Lars de uitgeverij Free Musketeers 

op, die het als eerste in Nederland voor ie-
dereen mogelijk maakte een eigen boek uit 
te geven, of het nu één exemplaar was, of 
honderd. Printen was de oplossing, zonder 
gecompliceerde offset-procédé’s en zonder 
opslag van voorraden boeken. 
‘Met Free Musketeers zijn we in 2003 be-

gonnen. In 2006 ben ik eruit gestapt om op 
mijn eigen manier opnieuw te beginnen. 
Dat werd Boekscout.
 

Je eigen manier?
‘Ik ga ervan uit dat een debuterende au-

teur een uitgeverij moet hebben die het ri-
sico van de uitgave draagt. Auteurs moeten 

naar mijn mening niet zelf  aan de uitgever 
betalen voor een uitgave, zoals nu vaak ge-
beurt. 

‘Dat lijkt wel een ideële gedachte, maar 
aan de andere kant zou ik dan verplicht zijn 
de opdracht van de auteur uit te voeren. Die 
heeft mijn expertise niet, en die is wel no-
dig om het boek een reële kans te geven.’

Hoe gaat dat in zijn werk?
‘Een auteur levert zijn manuscrpt bij ons 

in. Wij lezen en beoordelen dat op kwali-

Zie verder pagina 3

Lars Meiners in zijn kantoor.              Foto Jacques de Jong
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teit, zowel de inhoud als het schrijven. Als 
wij dat accepteren, geven we het uit. Le-
zers kunnen het eventueel per stuk bestel-
len, en betalen. Of ze bestellen er honderd 
of meer. Vervolgens laten wij het drukken 
bij de printerij.’

Hij vertelt hoe sinds 1 januari 2009 de 
omzet bij de reguliere uitgeverijen steil 
naar beneden ging. ‘Ze doen het niet goed, 
omdat ze vasthouden aan het gecompli-
ceerde offset drukproces, een peperduur 
systeem. Daarvoor moet je grote oplagen 
drukken om de kosten te spreiden en die 
boeken moet je dan weer opslaan en behe-
ren. Dat kost ook allemaal veel geld. Dat 
besparen wij allemaal: geen dure drukkos-
ten en geen voorraden.’

Hoe kwam je op het idee?
‘Ook weer van mijn wereldreis. Ik had het 

in Amerika gezien van mijn broer, die daar 
hetzelfde doet. Ik heb hier in Nederland het 
concept geïntroduceerd. Ik heb zelf ook 
een boek geschreven over die wereldreis, 
voor de familie en ik zocht ook een manier 
om het te produceren.’

Intussen heeft hij in zijn Boekscout veer-
tien mannen en vrouwen aan het werk. 

De ruimte die Lars Meiners met zijn per-
soneel bezet op het bomvolle bedrijventer-
rein in Soest vertoont grote gelijkenis met 
een krantenredactie. In zijn kantoor legt 
hij uit dat het Nederlandse taalgebied 1,25 
miljoen niet-professionele auteurs telt, die 
allemaal een uitgever zoeken. Dat zijn de 
leveranciers voor Boekscout. 

Vorig jaar produceerde het bedrijf 800 ti-
tels,  70- tot 80 duizend exemplaren gingen 
er de deur uit. In totaal 4300 titels heeft 
Lars Meiners via zijn webwinkels te koop.  
Dat zijn boekscout.nl en boekscout-yo.nl. 

De laatste is volgens Lars de enige uitgeve-
rij in de wereld voor kinderen van 10 tot 15 
jaar. Zijn stal omvat meer dan vierduizend 
auteurs. ‘Wij zijn ook zo’n beetje de groot-
ste uitgeverij van gedichtenbundels.’

‘De kans dat we een manuscript accepte-
ren, is in de praktijk erg groot. Zo’n 85 pro-
cent van wat we aangeboden krijgen, vindt 
een weg bij ons. Maar voordat we een ma-
nuscript accepteren, hebben we vaak veel 
werk verricht om het gewenste niveau te 
krijgen.’

Dit is dus eigenlijk je derde carrière?
‘Dat mag je wel zeggen.’

Eerst was er de journalistiek. Na het 
Utrechts Nieuwsblad kwam Lars in 
1980 naar de Volkskrant, als redac-

teur Binnenland.

Goede herinneringen?
‘Ja. Het eerste wat nu bij me opkomt, is 

trots. Dat ik daar kwam te werken. Dat had 
wel wat vond ik, een soort spelen in de ere-
divisie. En ik hield van het vrije sfeertje, 
het was de tijd dat chefs ‘coördinator’ kwa-
men te heten, er heerste een soort linksig-
heid die ik wel leuk vond

Je schreef daar niet. Je wilde het zelfs 
niet, herinner ik me als toenmalig chef 
Binnenland. 

‘Dat klopt. Ik had natuurlijk wel geschre-
ven bij het Utrechts Nieuwsblad. Ik heb 
ook een paar boeken geschreven. Maar ik 
voel me toch eindredacteur in hart en nie-
ren. Ik heb mijn gevoeligheid voor taal. Ik 
hield er bij de krant ook van een verslag 
mooier te maken, zonder de verslaggever 
in het harnas te jagen met mijn ingrepen. Ik 
heb nooit ruzie gehad bij de Volkskrant.’

Waarom ben je dan na zes jaar wegge-
gaan?

‘Zes jaar was voor mij al lang. Ik zat me 
af te vragen wat ik na deze ‘eredivisie-pe-
riode’ verder kon doen. En daar kwam de 
advertentie langs voor een nieuwe hoofd-
redacteur van De Typhoon in Zaandam. Tot 
mijn verbazing – want ik had immers geen 
echte ervaring op dat niveau – werd ik daar 
aangenomen, net 33 jaar oud.’

Het werden turbulente tijden, want van 
toen af zou hij al ‘het fusiegeweld’ bij de 
regionale kranten gaan meemaken. Hij 
moest zich bij verschillende kranten zes 
keer door een fusie heen worstelen, met 
wisselend resultaat.

Hij maakte om te beginnen mee hoe de 
kranten De Typhoon, het Leids Dagblad, 
het Haarlems Dagblad en de Nieuwe 
Noord-Hollandse Courant binnen het be-
drijf Damiate werden samengevoegd.

Vervolgens werd hij als hoofdredacteur 
van het Haarlems Dagblad naast Frans 

Nypels neergezet. Die stond bekend als 
een ongemakkelijke persoonlijkheid. Lars: 
‘Bovendien bepaalde het fusieproces tus-
sen de diverse kranten de sfeer. Het was 
er allemaal erg gespannen. De redactie 
van het Leids Dagblad bijvoorbeeld kwam 
in opstand tegen haar hoofdredactie. Die 
moest weg.’

‘Ik kon er niet mee uit de voeten. Ik con-
cludeerde dat ik het niet goed voor elkaar 
kreeg.’

Zijn volgende stap was interim-manager 
bij De Graafschapbode in Doetinchem, op 
initiatief van de hoofdredactie van De Arn-
hemsche Courant.

‘Daar moest ik de organisatie aanpakken 
om de kwaliteit op te krikken. Dat was leuk 
om te doen. Daar heb ik negen maanden 
gewerkt.’

Toen werd hij geplaatst als hoofdredac-
teur van De Amersfoortse Courant. 

‘En dat was raak’, constateert Lars. ‘Het 
was mijn eerste ervaring met uitgever We-
gener. Wat een slecht bedrijf! Het werd erg 
slecht geleid. En de redactie van de krant 
lag overhoop met alles wat leiding gaf.

‘Bovendien liep ik toen ook weer tegen 
een fusieproces aan: De Amersfoortse Cou-
rant ging samen met het Utrechts Nieuws-
blad. De redactie lag compleet dwars. 
Zonder die fusie had ik er wel greep op ge-
kregen, maar de Wegenerdirectie had geen 
boodschap aan haar managers.’

Het was 1992 toen Lars binnen het Wege-
ner-concern als adjunct-hoofdredacteur bij 
De Graafschapbode werd geplaatst, waar 
hij eerder als interim-manager had geze-
ten. ‘Toen kreeg ik fusie nummer zes over 
me heen, want De Graafschapbode werd 
Gelders Dagblad. (Later De Gelderlander 
– JqJ). Die termijn duurde vier jaar.

Bij al het gedoe tussen uitgeverijen en 
krantenredacties was Lars intussen 
nieuwsgierig geworden naar de ge-

dragspatronen die mensen in die situaties 
vertonen. Hij ging psycho-sociale counse-
ling studeren en rondde de vierjarige studie 
in drie jaar af. 

‘Toen ben ik zelf met een praktijk be-
gonnen, mijn tweede carrière. Het was de 
leukste periode in mijn bestaan. Ik kreeg 
te maken met werknemers die klem waren 
komen te zitten. Als je ziet dat het dankzij 
jouw hulp beter met ze gaat, is dat in hoge 
mate bevredigend.’

Zijn loopbaan als hulpverlener sloot Lars 
Meiners negen jaar later af met een wereld-
reis, samen met zijn vrouw Stefanie. ‘Ja, 
helemaal de wereld rond, in 2001.’

Zijn derde carrière, als uitgever, loopt nu 
al meer dan tien jaar. 

‘We zijn marktleider,’ merkt hij op met 
onverholen trots. ‘In plaats van tachtig uur 
per week werk ik er nu zestig. Ik zie me 
hiermee nog wel twee jaar doorgaan, tot 
mijn pensioen.’

Jacques de Jong

Correctie Jan Blokker
Bas Blokker geeft in Volksknar num-
mer 228 een verkeerd beeld van wat 
er voorafging aan het vertrek van zijn 
vader bij de Volkskrant. Hij beweert dat 
ik van Jan Blokkers rubriek ‘Als de dag 
van gisteren’ in Cicero af wilde. Dat is 
onjuist. Wat ik Jan heb voorgesteld, is 
om de verschijningsfrequentie van zijn 
wekelijkse rubriek terug te brengen tot 
eens in de veertien dagen. Dan zou er 
in het boekenkatern meer ruimte ko-
men voor andere recensenten. Tussen-
door kon Jan gewoon wekelijks boek-
recensies blijven schrijven, al moesten 
die dan wel korter zijn dan zijn rubriek. 
Dat voorstel was tegen het zere been 
van Jan.

Wim Wirtz

Vervolg van pagina 2
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TOT 20 november hangen en staan 
in ouderensociëteit De Tweede Uit-
leg, Nieuwe Looiersstraat 29, Am-

sterdam, kunstwerken van collega’s Martin 
Ruyter en Maria Hendriks. Ze zijn allebei 
allang van de krant weg, maar hebben nog 
steeds contact en dankzij Tine Lebesque, 
vrouw van collega Victor, konden ze hun 
kunstwerken tentoonstellen.

Een verbazingwekkende expositie is het. 
Ten eerste omdat Maria Hendriks voor het 
eerst naar buiten komt met de kleibouw-
sels, waarmee ze enkele jaren geleden is 
begonnen. Ten tweede omdat Martin Ruy-
ter op zijn 82e geen spaan veranderd lijkt en 
bovendien weer een schakel toevoegt aan 
de lange ketting van activiteiten die hij in 
zijn leven heeft geregen.

Victor Lebesque leidde de twee in tijdens 
de opening op 11 oktober. Hij beschreef 
Maria, die in 1969 als een van de eerste 
vrouwen bij de krant kwam, als een goed-
gebekte voorvechtster van vrouwenrech-
ten. Hij had haar nooit – pesterig – moeten 
vragen eens de smerige koelkast schoon te 

maken, want hij kreeg de wind van voren. 
Zij verliet de krant in 2005 en begon daar-

na met haar kleibouwsels, constructies van 
plakken klei. Maria: ‘Het leukst vind ik de 
sport van het bouwen. Wanneer is de plak 
droog genoeg om rechtop te blijven staan? 
Hoe maak je de constructie die de boel 
overeind houdt, maar die ook weer niet te 
zwaar is.’ ‘Zij is tegelijk architect en aan-
nemer’, concludeerde Victor.

Martin Ruyter hangt op de expositie met 
schilderijen: landschappen met een ge-
heimzinige sfeer, piëta’s en zelfportretten 
met een zeer eigen coloriet.

Victor memoreerde dat Martin niet al-
leen een kundige journalist was, maar ook 
op talloos veel andere terreinen toont hij 
zich een meester. Bij de Volkskrant begon 
hij begin jaren zestig als redacteur Buiten-
land, met het Midden Oosten als specia-
lisme. Vervolgens creëerde hij de ‘Ruy-
ter-pagina’, waarop hij driemaal per week 
baanbrekende interviews schreef. Schrij-
vers, milieuactivisten, kunstenaars, politici, 
Vietnam-deserteurs, rechtse extremisten en 

linkse studentenleiders kregen er een plek. 
Dat hield hij jarenlang vol.

Later zette Martin de rubriek ISBN op, 
waarin hij nieuwe boeken besprak. In die 
hoedanigheid verliet hij de krant in 1987.

Naast zijn werk voor de krant deed hij al 
van alles. Metselen, timmeren, leidingen 
leggen deed hij allemaal zelf bij de talrijke 
verbouwingen in zijn respectievelijke wo-
ningen. Maar hij kon ook tekenen, schilde-
ren, etsen, lithograferen en zeefdrukken. 
Hij gaf er ook les in.

Dat is nog niet alles, memoreerde Victor. 
Sinds mensenheugenis zingt Martin in een 
oratoriumkoor en hij speelt viool in een 
symfonieorkest.

Voor de lol bouwde hij eens enkele klave-
cimbels. Daarna volgde hij een opleiding 
vioolbouw in Cambridge en opende in 
1990 in Hoorn een atelier voor vioolbouw 
en reparatie. Nadat hij wegens verhuizing 
dat bedrijf ophief, is hij zich weer aan zijn 
oude stiel gaan wijden, het schilderen. 

Nog steeds onstuitbaar.
JqJ

Geheel links: klei-
bouwsel van Maria 
Hendriks.

Midden: zelfportret 
van Martin Ruyter.

Rechts: Martin Ruy-
ter, eind jaren zestig 
afgebeeld met ball-
point op kopijpapier 
door Jacques de 
Jong.

Maria Hendriks en Martin Ruyter tijdens de opening van hun tentoonstelling. 
Foto Jacques de Jong

Maria Hendriks
en Martin Ruyter

Opmerkelijk 
duo
samen
op expositie


