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Renovatie Volkskrantgebouw bijna klaar

Het zal niet helemaal toeval zijn dat 
de NDP, de Nederlandse Dagblad Pers 
(uitgevers van dagbladen) als eerste 
komt vergaderen in een zaal van het 
vernieuwde Volkskrant-gebouw aan 
de Amsterdamse Wibautstraat.

Het wordt weliswaar een Volkshotel 
(172 kamers) maar zowel uiterlijk als 
innerlijk zal het gebouw de herinne-
ringen blijven dragen aan de Volks-
krant. Op de  voorgevel zijn de ban-
den met witte tegeltjes (die er in het 
begin allemaal uit dreigden te vallen) 
vervangen door stucwerk, waarin een 
subtiel reliëf de saaiheid voorkomt.

De pui is ingrijpend veranderd. Glas 
langs de hele begane grond geeft in-
kijk, niet alleen naar de entree waar 
de portier komt te zitten, maar ook 
naar het café Werkplaats aan de lin-
kerkant en naar de werkplaatsen van 
flexwerkers aan de rechterkant. Het is 
de bedoeling dat de ruimte beneden 
een ontmoetingsplek wordt voor zo-

wel degenen die er werken, als voor-
voor de toeristen, buurtbewoners en 
willekeurige passanten. Er komt een 
winkeltje waar de creatievelingen in 
het gebouw hun producten kunnen 
verkopen.

Vanaf de begane grond niet te zien, 
maar de kers op de taart van het Volks-
hotel is het nieuwe bouwsel op het 
dak, geheel uit hout opgetrokken: ‘De 
Badplaats’, waarin niet alleen de toi-
letten van restaurant Canvas en de 
disco zijn ondergebracht maar ook 
het stoombad en de sauna voor de ho-
telgasten, in de buitenlucht, met een 
weids uitzicht over Amsterdam.

Op 27 juni gaat het Volkshotel open.  
De NDP komt wat eerder. Het kan zijn 
dat dan nog niet alle bouwspullen zijn 
opgeruimd.

Tekst en foto Jacques de Jong

Zie ook pagina’s 2 en 3

De naam is nog niet op de gevel beves-
tigd, maar de letters zijn al bij de glas-
blazer vervaardigd. De belettering van 
het Volkshotel moet aan de buitenkant 
de herinnering levend houden aan de 
krant die daar in meer dan veertig jaar 
zijn hoogte- en dieptepunten beleefde. 
Na het vertrek van de krant werd het 
gebouw een broedplaats voor jonge 
creatievelingen. Nu wordt het voorste 
deel omgebouwd tot hotel.
Voor de goede orde: de letters ‘hotel’ 
komen net als ‘Volks’ in blauw tegen 
het wit van de gevel.
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‘Truus Ruiter, toen van de kunstre-
dactie, had een hele stapel ‘films’ 
bewaard van de voorpagina van 

het culturele katern Opmaat, de pagina-
grote diapositieve beelden waarvanaf de 
drukplaten werden gemaakt. Maar Truus 
wilde ze bij de verhuizing in 2007 naar het 
INIT-gebouw niet meer meenemen. Toen 
heb ik ze zelf mee naar huis genomen en 
er mijn wanden mee opgesierd. Die films 
zijn op plastic folie geprint en gaan mis-
schien gebruikt worden als decoratie op de 
glazen douchewanden in het verbouwde 
Volkshotel.’

Sasja Kooistra (42), zeventien jaar ge-
leden bij de Opmaak van de Volkskrant 
begonnen, vertelt het verhaal als illustra-
tie bij de manier waarop in het Volkshotel 
herinneringen aan de Volkskrant, die daar 
meer dan veertig jaar was gehuisvest, vorm 
krijgen. De films waren haar persoonlijke 
inbreng tijdens gesprekken over een sa-
menwerking tussen de Volkskrant en het 
Volkshotel, waarbij ook over de inrichting 
van het vernieuwde gebouw werd gebrain-
stormd. 

Sasja werd er in eerste instantie bij be-
trokken omdat ze Cultuur&Leven onder 
haar hoede heeft. Cultuur&Leven is een af-
deling van de nieuwe Volkskrant-site waar 
onder meer wordt samen gewerkt met cul-
turele ondernemers, zoals het Volkshotel. 
Ook handig was dat ze het gebouw nog van 
binnen kende.

De gesprekken tussen medewerkers uit 

het oude en het nieuwe gebouw over de 
inrichting begonnen een jaar geleden. 
Van Volkskrant-zijde deden behalve Sasja 
Kooistra (Volkskrant Plus) ook mee Carly 
Renwarin (Marketing), Chris Buur (chef 
katern V),  Corine de Vries (hoofdredactie) 
en Kaj van Ek (fotoredacteur V ). Het idee 
was om behalve de geschiedenis van de 
plek, ook het heden en de toekomst van de 
Volkskrant in de vormgeving van het hotel 
terug te laten komen. 

Op de brainstorm volgde een uitgebrei-
de rondleiding op de Volkskrant-redactie 
waarbij de Volkshotel-afvaardiging zich 
liet inspireren voor het interieur van het 
hotel. Daarna was er nog een bezoek aan 
het kantoor van architect Bas van Tol waar 
de ideeën zichtbaar werden in maquettes.

Van Tol legt in een notitie uit hoe tekst 
en beeld een rol zouden kunnen spelen in 
het Volkshotel. ‘Hij is gefascineerd door de 
verdwijnende technieken in het ontwerp-
proces’, vertelt Sasja. ‘Alles gaat digitaal, 
de fysieke gereedschappen van fotorolletje 
tot zetmachine zijn allemaal verdwenen. 
Het gebeurde allemaal in de tijd dat de 
Volkskrant in de Wibautstraat zat.’

Symbolisch wordt een kunstwerk van il-
lustrator Gijs Kast in het trappenhuis achter 
de portier. Die trap (nog met het oude, rode 
noppenrubber) is het enige onderdeel dat 
zijn vroegere vorm nog heeft. Daar komt 
een wandschildering of collage van zetma-
chines, drukpers en andere drukkersattribu-
ten. ‘Het beeld vertelt iets over het maken 
van een krant,’ licht de architect toe.

In zijn notitie legt hij de nadruk op het 
gebruik van ‘nieuwsbeelden’, foto’s die 
ooit nieuws waren in de tijd tussen 1970 
en 2007. Daaruit is een keuze gemaakt.‘Ze 
vertellen iets over het volk, de mensen die 
destijds in het nieuws waren.’ 

De foto’s zijn overgenomen uit de ge-
drukte kranten en zodanig opgeblazen dat 
de rasterpunten duidelijk zijn te zien. Ze 
maken de beelden meer abstract en deco-
ratief. Ze worden aangebracht in de gangen 
tussen de hotelkamers, per verdieping een 
foto. De kamers zelf worden aangekleed 
met willekeurige beeldfragmenten, ook in 
een grove rasterpunt.

Op de begane grond, de publieke ruimte, 
komen er mogelijkheden om in samenwer-
king met de redactie actuele beelden te pro-
jecteren, het zij per beamer, hetzij op folie 
tegen de ramen geplakt, of gewoon opge-
hangen.

Ook een politieke prent van Jos Collig-
non, waarop de zakkenvullers in het Atax-
drama via de ramen het pand verlaten, 
krijgt uitvergroot een plek in het gebouw.

Sasja Kooistra: ‘Het was boeiend om mee 
te doen. Het waren leuke gesprekken met 
leuke mensen. 

‘Er is nu een verjongingskuur aan de gang 
voor het oude gebouw. Dat is eerder ge-
beurd met ‘de overkant’, het pand waarin 
Trouw en Het Parool zaten en nu restaurant 
Baut en club Trouw succesvol zijn. Maar 
ook de buurt eromheen is zich aan ’t ver-
nieuwen. Het wordt daar steeds leuker.’

Jacques de Jong

Sasja Kooistra  op de redactie met op de achtergrond een foto van het oude Volkskrant-
gebouw en de sculptuur van lezende meisjes die altijd in de hal heeft gestaan.

Foto Jacques de Jong

Het gebouw aan de Am-
sterdamse Wibautstraat 
waarin de Volkskrant van 
1964 tot 2007 was ge-
huisvest, is omgebouwd 
tot Volkshotel. 
Binnenin wordt op allerlei 
manieren de herinnering 
aan de krant levend ge-
houden. Sasja Kooistra 
dacht erover mee.

Sasja Kooistra brainstormde een jaar mee voor het Volkshotel

Herinneringen in rasterpunten



TOT eind jaren zeventig tekende Pieke 
Stuvel voor de moderubriek in de 

Volkskrant, vele jaren daarvoor binnenge-
haald door Erna van den Berg. Intussen is 
ze al even met pensioen en ze kan het nog 
steeds niet laten. Onlangs is er een boekje 
van haar verschenen, Recycle chic, voor de 
luie naaister. De uitgever is Gottmer/Becht 
in Haarlem

Pieke was altijd al van de duurzaamheid. 
‘Maar ik was er nooit toe gekomen er ook 
een boekje van te maken. We moeten zui-
nig zijn op onze grondstofffen en veel men-
sen hebben op het ogenblik wat minder te 
besteden, dus kom ik nu met een boek vol 
tips om zuinig te doen met kleding. 

Het kan ook zijn dat iemand een kleding-
stuk heeft gekocht dat net niet goed zit. Ik 
geef dan een tip om het in orde te krijgen. 
Of iemand vindt in de kledingkast ‘niks 
om aan te trekken’, dan vertel ik hoe je van 
een bestaande jurk iets geheel nieuws kunt 
maken.’ Alle ingrepen zijn duidelijk geïllus-
treerd in de zwierige Pieke Stuvel-stijl.

Ze heeft er verstand van, want van oor-
sprong is zij modeontwerpster, opgeleid 

aan de Rietveldacademie. Later begon ze 
mode te illustreren in kranten en tijdschrif-
ten. In alle grote modebladen heeft zij ge-
publiceerd.

De ondertitel ‘voor de luie naaister’ staat 

er niet voor niets: het gaat meestal om ‘ver-
geten’ kleren, ze zíjn er al, dus grotendeels 
klaar. (Mannenkleding komt in het boek 
niet voor.)                               

         JqJ

Pieke Stuvel in haar atelier.                Foto Jacques de Jong

Pieke Stuvel: tips voor de luie naaister

Wand Opland op de vijfde gerestaureerd

Kunstschilder/restaurator Rob 
Jacobs staat zorgvuldig te 
werken aan een wandje dat 
tekenaar Opland ooit versier-
de met tekeningen. Het is te 
vinden in een hotelkamer op 
de vijfde etage van het oude 
gebouw van de Volkskrant, 
nu Volkshotel. (De gasten 
hoeven er niet extra voor te 
betalen.) 

Het wandje werd na het 
vertrek van de Volkskrant 
deel van een muziekstudio 
en het raakte verborgen 
achter een isolatiewand. Bij 
het begin van de verbouwing 
kwam het weer tevoorschijn. 
In het kader van behoud van 
herinneringen besloot de di-
rectie het grondig te laten 
restaureren. 

De muurtekeningen zijn 
in originele staat terugge-
bracht. Gaten zijn opgevuld 
en beschadigingen aan teke-
ningen en teksten zijn gere-
construeerd. Midden op de 
muur heeft een onwetende 
bouwvakker zijn verfroller 
getest - dus daar moest de 
ongewenste verflaag wor-
den verwijderd. Uiteindelijk 

wordt de muur volledig 
voorzien van een vernislaag 
om hem te beschermen te-
gen mogelijke beschadiging. 
In de drukkerij van de Volks-

krant staat nog een partij 
brokstukken opgeslagen, die 
ooit ook een Opland-wand 
hebben gevormd. Wat daar-
mee gebeurt, is onduidelijk.

Foto’s Irene /Volkshotel
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In de serie over jong talent bij de Volkskrant deze keer 
Rik Kuiper (36), onderwijsredacteur. ‘Het liefst schrijf ik 
waargebeurde verhalen die lezen als fictie’
Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?

‘Ik schrijf sinds 1 april bij verslaggeverij over onderwijs. Na 
tien jaar bij een maandblad – ik werkte hiervoor bij het populair-
wetenschappelijke tijdschrift Quest – is het dagelijkse ritme van 
een krant wel even wennen, evenals het schrijven over onderwijs. 
Maar vooralsnog gaat het aardig en ik geniet ervan dat ik zoveel 
goede journalisten om me heen heb en weer elke dag nieuwe din-
gen leer.’
 
Was dit je droom: de Volkskrant?

‘De Volkskrant is altijd mijn krant geweest. Vanaf de laatste klas-
sen van de basisschool bladerde ik er elke ochtend 
doorheen en vlak voordat het oud papier langskwam, 
knipte ik alle berichten over Ajax en het Nederlands 
elftal uit. In de jaren dat ik in Delft studeerde en voor 
universiteitskrant Delta schreef, las ik ook de Volk-
skrant. En dat bleef ook daarna zo, toen ik zelf jour-
nalist werd. Pas de laatste jaren bedacht ik dat een 
krant een mooie volgende stap in mijn carrière zou 
zijn. Vluchtiger dan een tijdschrift misschien, maar 
wel relevanter. Dat sprak me aan – tegels lichten.’

Wat is je grootste ambitie?
‘Ik ben een verteller, mijn genre is de verhalende 

journalistiek. Het liefst schrijf ik waargebeurde ver-
halen die lezen als fictie, verhalen met een duideli-
jke hoofdpersoon, verhalen opgebouwd uit scènes, 
verhalen met een spanningsboog, verhalen die je niet 
meer kunt neerleggen als je er eenmaal aan begonnen 
bent. 

‘Ik ben daar bij Quest een paar jaar geleden mee gaan 
experimenteren, bijvoorbeeld in het verhaal over een 
operatie, waarbij de patiënt wakker is terwijl de chirurg een tumor 
wegsnijdt. Dat verhaal vertelde ik volledig vanuit het perspectief 
van de patiënt. Ik ben ervan overtuigd dat door zo’n persoonlijk 
verhaal de informatie ook beter bij de lezer blijft hangen. Omdat 
het geen makkelijk genre is en Nederlandse journalisten er nau-
welijks ervaring mee hebben, besloot ik een paar jaar geleden met 
een paar geestverwanten de Conferentie voor Verhalende Journal-
istiek op te richten. We lieten buitenlandse gasten over de basisbe-
ginselen praten en hun mooiste verhalen ontleden.

‘Na drie conferenties, waarop ik veel geleerd heb, heb ik mijn 
taken neergelegd. Nu hoop ik vooral zelf veel mooie verhalen-
de reportages te maken, lang of kort, in de nieuwskrant of in de 
bijlagen. Misstanden onthullen of diepere inzichten bieden door 

meeslepende verhalen te vertellen – dat lijkt me het mooiste. Daar-
mee kan een krant zich ook onderscheiden van het snelle nieuws 
op internet.’ 
 
Je mooiste wapenfeit tot dusver?

‘Dat is een verhalende reportage in Volkskrant magazine. Vier jaar 
geleden hoorde ik over een Siamese tweeling die in 1953 in een 
klein arbeidershuis in Friesland was geboren. De kinderen werden 
– nog geen jaar oud – van elkaar gescheiden in een ziekenhuis in 
Leeuwarden. Ik besloot het verhaal te ‘redden’ van de vergetel-
heid door een boek over de meisjes te schrijven. Daartoe sprak ik 

met de moeder van de tweeling, met de vrouw van de 
huisarts die de kinderen ter wereld had gebracht, met 
een van de chirurgen die de tweeling gescheiden had, 
met een aantal zusters die destijds in het ziekenhuis 
werkten en uiteindelijk ook met de tweeling zelf, die 
al jaren geen interviews meer gaf. 

‘Toch kwam het boek zoals ik het voor me zag, niet 
van de grond. Daarom besloot ik er vorig jaar mee te 
stoppen. Ik zou alleen het deel van het verhaal dat bi-
jna klaar was en waarover ik het meest tevreden was, 
publiceren: het verhaal over de geboorte van de tweel-
ing, met een hoofdrol voor dorpsdokter Jack Wijthoff. 
Volkskrant magazine ruimde er tien pagina’s voor in 
en ik kreeg veel positieve reacties.

‘Ik vermoed zelfs dat dat verhaal me deze baan 
heeft opgeleverd. Het boek heb ik uiteindelijk toch 
afgemaakt. In juni verschijnt Lieve meisjes, heel ge-
woon.’ 

 
Maak je je zorgen over je toekomst?

‘Nee. Ik heb geen talent voor zorgen. Mocht na het 
aflopen van mijn jaarcontract blijken dat de krant niet met mij 
verder wil – wat ik niet hoop – dan komt er vast wel weer iets op 
mijn pad.’
 
Wat vind je van de koers van de krant van nu?

‘De Volkskrant is een mooie, toegankelijke krant, met een goede 
mix tussen hard nieuws, licht vermaak en alles wat daartussen zit. 

‘Het zou wat mij betreft in de nieuwskrant nog wat vaker over 
mensen mogen gaan, in plaats van over feiten en meningen. Wie 
zijn de mensen om wie het nieuws draait? Wat drijft hen om te 
doen wat ze doen? Wat zijn hun angsten? En dan niet in inter-
viewtjes van tweehonderd woorden, maar ruimer gepresenteerd. 
Dat geeft een extra dimensie aan het nieuws.’

Rik Kuiper.

Rik Kuiper, redacteur Onderwijs:

De nieuwskrant 
mag wat vaker
over mensen gaan
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