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Katholiek fundament

van Volkskrantgebouw

blijft onafbreekbaar

door Erik Beenker

Als provinciaal sukkeltje stond ik in 
1980 na een sollicatiegesprek op 
de redactie aan de overkant van 

de Volkskrant op de bus naar het Centraal 
Station te wachten. Sukkeltje? Ja, dat er 
ook een metro richting CS ging, wist ik 
niet. De metro naar de Bijlmer – waar ik 
niets te zoeken had – was me onbekend, 
station Wibautstraat dus ook.

Bussen laten altijd op zich wachten, dus 
tijd genoeg om het Volkskrant-gebouw 
in me op nemen. Mijn smachtende blik 
– daar wilde ik werken! – had niets met 
de architectuur te maken, maar maakte me 
wel ontvankelijk voor het modernisme van 
het gebouw, een stapeling van verdiepin-
gen gemarkeerd door horizontale banen 
van aaneengesloten raampartijen en witte 
banen beton. Beneden was er de royale 
entree met links daarvan, aan de betegelde 
muur, vitrines met pagina’s van de krant 
van die dag, leesvoer voor voorbijgangers, 
die er niet waren. 

En dan, boven op het gebouw, in fiere 
letters: de Volkskrant, niet met een hoofd-
letter D maar met een kleine letter. Als dat 
niet modernistisch was! 

De tweede keer dat ik me in het Volks-
krant-gebouw verdiepte, was eind jaren 
negentig, toen ik Chris Knol, de architect 
ervan, ontmoette. Mijn beeld van het 
modernisme kantelde. Knol bleek zwaar 
katholiek te zijn, artikel 31 als hij gere-
formeerd zou zijn, een achtergrond die ik 
moeilijk kon rijmen met de modernisti-
sche architectuur van het Volkskrant-ge-
bouw. 

Knol ontwierp het gebouw in dienst van 
het Rotterdamse architectenbureau Kraaij-
vanger van de eveneens oer-katholieke 
broers Herman en Evert Kraaijvanger. 

Vlak bij mijn huis staat een door hen in 
de jaren dertig ontworpen woningbouw-
complex met daarin speciaal een aantal 
appartementen voor grote gezinnen, geen 
onbekend verschijnsel onder vooroorlogse 
katholieken. Hun belangrijkste werk is 
Concertgebouw De Doelen uit 1960. Ook 
daar werkte Chris Knol aan mee.

Dat de Kraaijvangers met hun grote 
Rotterdamse bureau verreweg de meeste 
opdrachten voor de wederopbouw van 
Rotterdam in de wacht sleepten, is niet 
vreemd. Broer Evert was zelfs enige tijd 
wethouder van wederopbouw. Daarnaast 
kregen zij vanwege hun katholieke achter-
grond veel opdrachten van katholieke be-
drijven. Zo ontwierpen ze de meeste wa-
renhuizen van Vroom en Dreesmann die 
na de oorlog verrezen. Ook de opdracht 
voor de toen nog zeer katholieke Volks-
krant moet in dat licht worden gezien.

De Volkskrant is geëmancipeerd en 
ontzuild geraakt, maar architect 
Knol bleef een onversneden ka-

tholiek. Tegelijkertijd was hij zeer breed 
cultureel georiënteerd. Jarenlang waren hij 
en zijn vrouw de meest frequente bezoe-
kers van de Rotterdamse Schouwburg en 
dat gold ook voor De Doelen en Museum 
Boijmans van Beuningen. Daar leerde ik 
hem kennen. 

Op een vergadering  met Vrienden van 
het Museum stelde hij voor de aloude 
band tussen de spiritualiteit van het geloof 
en die van de kunst in ere te herstellen. 
Dat resulteerde in kerkdiensten (compleet 
met gebed en collecte) in de tentoonstel-
lingszalen en vooral bij tijdelijke tentoon-
stellingen. De kunst was dan het onder-
werp van zo’n dienst waarbij het werk 

zowel vanuit kunsthistorische perspectief 
belicht werd door iemand van het museum 
als vanuit een religieuze optiek door een 
dominee of een priester. De frequentie van 
de diensten is teruggelopen, van twee tot 
nog maar één per jaar, maar ze bestaan 
nog steeds.

Knol zelf heeft nooit een museumdienst 
geleid maar had dat waarschijnlijk wel 
gewild. Ooit zag ik hem in vol ornaat als 
priester mensen zegenen. Mocht dat wel? 
‘Deze middagdiensten mag een leken-
priester leiden’, zei hij vergenoegd met 
zijn wat geaffecteerde, slissende stem. Hij 
droeg de mis op in zijn ‘eigen’ kerk waar 
begin dit jaar ook zijn uitvaartdienst plaats-
vond. Chris Knol (1926-2014) werd 87 jaar.

Citykerk Het Steiger Sint Dominicus 
was zijn eerste grote opdracht in 
dienst van de Kraaijvangers. Het is 

nu een rijksmonument, een voorbeeld van 
kerkenbouw uit de jaren vijftig en zestig.
Behalve prachtige glas- en betonwanden is 
er de binnenhof met ommegang want aan 
de kerk is een klooster verbonden waar 
tot voor kort nog enkele stokoude domini-
canen woonden. De kerk, in het centrum 
van Rotterdam, is een oase van rust. Naast 
de entree is een apart toegankelijke kapel 
waarvan de deur overdag altijd openstaat 
voor een moment van stilte en gebed.

Zoals de kerk vol zit met religieuze ver-
wijzingen en symbolen, zo heeft Knol des-
tijds in het Volkskrant-gebouw symbolen 
uit de journalistiek verwerkt. Zo telt het 
gebouw zeven verdiepingen, evenveel als 
toen het aantal kolommen per pagina, en 
de gevels werden bekleed met anderhalf 
miljoen witte tegeltjes, zo om en nabij het 
aantal lettertekens dat de krant toen telde. 

Illustratie op de site van bureau Kraaijvanger bij het overlijden 
van architect Chris Knol in februari dit jaar.
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Theo Klein over Anton Geesink

De Tuur de Cabooter memorial beleeft 
zijn eerste lustrum op zaterdag 13 september. 
In 2010 en 2011 heette deze wielerkoers 
nog ‘Kobbegem-Zottegem-Kobbegem’.

 De koers is bedoeld om de Nederlandse 
en Vlaamse smaldelen van De Persgroep 
aan elkaar te laten wennen.

De organisatie (onder anderen Pieter 
Evelein) hoopt op een ruime deelname 
van Persgroepfietsers en enkele -vrienden. 
Eerste man, Christian Van Thillo, treedt 
na een Tuurloos jaar ook weer aan. Hem 
wacht, net als de andere deelnemers, een 
spannende route van 114 kilometer. Er 
heeft zich ook een overmoedige ouwe knar 
gemeld.

Er zal weer een kortere route zijn voor 
de iets minder getrainden. De geliefde 
lunchlocatie ’t Hemelrijck, boven op de Muur 
van Geraardsbergen, is reeds gereserveerd.

De start is in Den Drijhaard te Zegelsem 
om 9.45 uur. Zegelsem ligt aan de N8 tussen 
Oudenaarde en Brakel, befaamd om de vele 
hellingen uit de Ronde van Vlaanderen die 
daarop uitkomen. 

‘We fietsen op heilige grond’, aldus Pieter 
Evelein..

De opzet van de rit is dat de deelnemers 
gezamenlijk toeren, tot de laatste 15 
kilometers. Dan mag iedereen los. 

Wie op vrijdagavond aankomt, wordt op 
een koolhydraatrijk diner onthaald  bij de 
gezusters Ellen, Ina en Janet van Toor (de 
laatste is vormgeefster bij de Volkskrant).

Rariteiten van Angela
Angela de Vrede (1949), die  lange tijd voor de Volkskrant 
heeft getekend en vaak is bekroond, meldt met blijdschap 
dat zij meedoet aan de tentoonstelling Eat, pray, love in 
het Nairac Museum te Barneveld. ‘Ik hang in dezelfde 
zaal als C.Buddingh’ en Marijke van Warmerdam, een 
hele grote eer!’ laat zij weten. 

Volgens het museum is het een moderne versie van 
het zeventiende- en achttiende-eeuwse rariteitenkabinet, 
een bonte verzameling van voorwerpen en kunstwerken. 
Angela de Vreede hangt er met onder andere haar tekening 
Porthos met veertje (hiernaast). Tot en met 25 oktober.

Vorige maand is oud-collega Jos Schimmer 
(91) overleden. Hij was al enige tijd ziek. 
Jos heeft jarenlang nachtdienst gedaan op 
de zetterij, zodat hij zich overdag aan zijn 
hoofdtaak kon wijden: schilderen. Hij had 
nog bij Karel Appel op de kunstacademie 
gezeten.

Op de krant was zijn voornaamste taak 
het vormgeven van advertenties. Net als 
andere grafici die ooit bij de Volkskrant 
waren begonnen op de Nieuwezijds Voor-
burgwal, bleef Jos de rest van zijn loop-
baan een pure Volkskrant-man. Hij voelde 
zich na de verhuizing naar de Wibautstraat 
en de daaropvolgende fusie met Het Parool 
en Trouw als een kat in een vreemd pak-
huis. De zetterijen en drukkerijen werden 
samengevoegd en daar heerste al snel 

– meer dan op de redacties – de sfeer van 
het grotere bedrijf Perscombinatie. Dat was 
even wennen.

Jos bleef een graag geziene gast op de 
Volkskrant-redactie. Hij dronk gaarne een 

glaasje mee na het sluiten van de krant, al 
moest hij daar later de Wibautstraat voor 
oversteken. Ook bij de nachtelijke bijeen-
komsten van de Amsterdamse kranten-
mensen bij de portier van de Heineken-
brouwerij (halve liter bier voor een kwartje) 
was Jos vaak te vinden.

In september 2005 is een groep Volks-
knarren nog bij hem op bezoek geweest in 
Middenbeemster waar hij een tentoonstel-
ling had. ‘Ik heb goed verkocht de laatste 
tijd’, merkte de kunstenaar op, toen 82 jaar 
oud, met een expositie in New York in het 
vooruitzicht. 

‘Poëzie in beeldvorm’, noemde hij zijn 
schilderijen. ‘Ik kan niet schrijven, daarom 
schilder ik.’ Verschillende collega’s hebben 
werk van hem thuis hangen.

Jos Schimmer, opmaker/kunstschilder, overleden

Theo Klein (voorheen Den Haag, 
Verslaggeverij en Ombudsman) werkt mee 
aan een documentaire over Anton Geesink, 
zijn judo-leermeester van zo’n vijftig jaar 
geleden. Hij gaat het vooral hebben over 
de tijd die ze als judo-coryfeeën in Japan 
hebben doorgebracht. Theo zag Geesink 
daar in 1964 olympisch kampioen worden.

De documentaire wordt in oktober 
uitgezonden bij Omroep Max en Omroep 
West. De aanleiding is een tentoonstelling 
in het Utrechtse gemeentearchief, dat van 
Geesinks familie de beschikking heeft 
gekregen over het gehele Geesink-archief. 
Foto: Theo Klein (links) en Anton Geesink 
in gezelschap van een Japanse vriendin.

Tuur de Cabooter:
lustrumfietsrit 
in Vlaanderen
op 13 september



amsterdam ———————— beijing (3)

VOORDAT we China 
binnenvallen, bezoeken 
we nog drie voormalige 

Sovjet-staten: Turkmenistan, 
Oezbekistan en Kirgizië.

Turkmenistan, je kunt erom 
lachen of huilen. Beide even 
hard. Het begint al bij de 
grens. De bureaucratie viert 
hier een feestje. Chauffeurs en 
passagiers worden gescheiden 
en krijgen elkaar de navolgen-
de uren niet te zien. Alle auto’s 
worden niet grondig maar wel 
langdurig onderzocht. We wor-
den na zes uur Turkmenistan 
binnengelaten. De ons uit-
zwaaiende militair waarschuwt 
ons nog tot aan de hoofdstad 
Ashgabat niet te stoppen, zelfs 
niet voor een plas. 

‘Wie onderweg de auto ver-
laat wordt doodgeschoten’, 
komt in grappig Engels, maar 
emotieloos uit zijn mond. ‘Met 
een kalashnikov’, voegt hij 
eraan toe. Welkom in Turk-
menistan.

De entree van de hoofdstad 
Ashgabat is even imposant als 
lachwekkend. Een nieuwbouw-
wijk met louter witmarmeren 
gebouwen, prachtig asfalt, 
spuitende fonteinen, schit-
terende lantaarnpalen en fraai 
versierde verkeerslichten, maar 
nauwelijks mensen of auto’s 

te zien. Bij het standbeeld van 
een boek (meter of vijf hoog) 
houden we halt en vragen we 
de gids naar de achtergronden 
van dit kunstwerk. Het gaat 
om het Boek van de Ziel, ge-
schreven door de vorige presi-
dent, Niazov. Wie het drie keer 
leest, verdient een plaats in de 
hemel.

Gelukkig is er ook een ge-
woon Ashgabat, waar mensen 
wonen in Sovjet-flats met 
satellietschotels. Er rijden ook 
veel auto’s, allemaal brand-
schoon, want op het rijden in 
een vuile auto staat hier een 
forse boete.

Voordat we de grens naar 
Oezbekistan oversteken bren-
gen we een bliksembezoek aan 
de restanten van de historisch 
belangrijke zijderoutestad 

Merv. De oorsprong van de 
stad ligt zo’n vijfduizend jaar 
terug. De Mongolen maakten 
in de 13de eeuw op Mongoolse 
wijze een einde aan Merv en 
zijn inwoners.

Over de grensoverschrijding 
naar Oezbekistan kunnen we 
kort zijn: die duurde bijna 
zeven uur.

De eerste halte is Bukhara, 
een stad midden in de woes-
tijn. Het oude gedeelte van de 
stad is één groot openluchtmu-
seum. Het is ook een gezellige 
stad, waar jong en oud zich dit 
weekend tot laat in de avond 
verzamelt rond een grote vij-
ver, omgord door schaduw 
biedende bomen.

Ook Samarkand barst van de 
historische gebouwen. Deze 
zijn door de Russen gespaard 
maar niet door de tijd. De res-
tauratie van het oude centrum 
is nog lang niet klaar, maar wel 
de moeite waard.

Het volgende land, Kirgizië 
is de parel in de oester. We 
rijden langs bruisende rivie-
ren, diepblauwe stuwmeren, 
voortdurend van kleur en 
vorm wisselende bergen. Op 
dag drie staat een rit van 250 
kilometer gepland naar Ky-
zyl-Oi, onooglijk dorpje in 
een prachtige omgeving. We 

nemen niet de meest voor de 
hand liggende route, maar een 
weg binnendoor. Die is 150 
kilometer lang; we gaan er tien 
uur over doen. We worstelen 
ons door ontelbare beekjes 
en beken, rul puin, scherpe 
stenen, ordinair zand, over 
steile hellingen en door venij-
nige bochten. De twee 2WD’s 
(waaronder onze Hyundai) 
kunnen niet wat de door vier 
wielen aangedreven wagens 
kunnen; ze moeten een paar 
keer uit de ellende worden 
gesleept.

Onvoorstelbaar waartoe zo’n 
auto in staat is en onvoor-
stelbaar dat ik het lef had te 
doen wat ik deed. Een rit die 
ik nooit zal vergeten - en ook 
nooit meer zal rijden.

De volgende twee nachten 
slapen we in yurts, zomerver-
blijfplaatsen van nomaden die 
met hun kuddes (schapen, koei-
en, paarden) in de zomer naar 
de groene vlaktes trekken. Elk 
team slaapt in een eigen yurt. 
Het is een echte yurt, maar wel 
een horeca-yurt. Er is ook een 
eetzaal-yurt en een keuken-
yurt. Herders komen er niet. 

De volgende dag gaan we 
naar het belangrijkste zijde-
routeland: China.

Lodewijk Bouwense

Lodewijk Bouwense (vroeger 

Binnenland, Kabelkrant en Inter-

net) en zijn vrouw Koosje zijn 

per auto onderweg naar Beijing, 

samen met vier andere teams/

auto’s. Ze rijden een van de 

‘zijderoutes’, 17 duizend kilome-

ter door dertien landen. Speciaal 

voor de Volksknar doet deze col-

lega met regelmaat verslag van 

zijn ervaringen.

Lodewijk Bouwense (tweede van rechts) tijdens een pauze op het hoogste punt (3280 
meter) van Kirgizië. 

‘Wie de auto verlaat,
wordt doodgeschoten’

de Volksknar/pagina 3



Hoe bevalt de plek waar je zit?
‘Exact een jaar geleden ben ik beginnen werken bij de fotoredactie 

voor de nieuwskrant (en V en Reizen/magazine). Ik zit nooit op 
dezelfde plek, maar als ik het eiland van de fotoredactie betreed is 
het altijd een beetje feest. Dan ben ik net op tijd (of net te laat) om 
Gerrit-Jan ‘verdomde rauwdouwers’ te horen grommen, Lisette 
chocolade te zien uitdelen, Hilde de lekkerste sla van Nederland 
op een bordje te zien scheppen, Kaj aan haar elektrische sigaret 
te zien lurken en stoom afblazen, Najib de rust te zien bewaren, 
Frank  haringen te zien uitdelen, Theo poëzie te horen 
brouwen, Henk drie kussen te geven, Gabriël zijn 
pasgeboren zoon te zien vieren en Vero een verdoken 
restje sappig Vlaams te horen praten, Hans die in zijn 
beste pak komt zien wat wij niet zien, Judith die van 
achter het scherm komt piepen ‘Hei lieverd, hoe gaat 
‘ie?’, Heike die boomhutten puzzelt, Melle die voorbij 
loopt ‘doe rustig aan, hè meid’, Just die vraagt ‘een 
rondje pingpong?’ en ik, die nog steeds niet weet waar 
de pingpongtafel staat, en alweer gehaast vertrek.’

Hoe ben je hier terecht gekomen? 
‘Ik ben nooit van plan geweest om voor een krant te 

werken. Mijn vader heeft in België meer dan twintig 
jaar als fotograaf voor de krant gewerkt, en dat was een 
goede reden om het niet te doen. Ik wist ook helemaal 
niet of ik het wel kon, persfotograaf zijn, maar heb geen 
moment getwijfeld toen chef Gerrit-Jan van Ek me opbelde (met 
dank aan An-Sofie Castelein, die enthousiast door de telefoon 
schreeuwde: ‘Ik heb gezegd dat uw werk keeeei goe is’) om te 
vragen of ik voor de Volkskrant wou komen werken. Het avontuur 
lonkte. En ik heb er nog geen moment spijt van gehad.’

Wat is je ambitie? Heb je al een of meer wapenfeiten op je 
naam kunnen krijgen? 

‘Ik doe het met hart en ziel, elke dag in beelden leven, door foto’s 
de wereld zien. Ik hoop dat ik nog veel mooie dingen mag maken, 
dingen die bijblijven.’

‘Wapenfeiten… Ik heb een van de eerste weken, toen alles nog 
pril was en ik nog geen ‘nee’ kon zeggen, op de cover van Vonk 
gestaan terwijl ik haasje-over deed met opinieredacteur Chris 
Rutenfrans. Ik zei tegen Chris toen we de fotostudio uit wandelden: 

‘Ik hoop dat we ons dit niet gaan berouwen, je weet niet wat er met 
die beelden gaat gebeuren... maar we hebben in elk geval goed 
gelachen!’ 

‘Dat stuk bleek achteraf (verdienste van de schrijfster!) een van 
de meest gelezen artikels ooit, werd meer dan een half miljoen keer 
aangeklikt op de website, met 2000 lezersbrieven tot gevolg.’

‘Er is op mijn initiatief een Uitgelicht verschenen over Poerim, 
het joodse carnaval in Antwerpen, waarbij ik van Gerrit-Jan van 
Ek iemand mocht vragen bij mijn beelden een stuk te schrijven. 

Toen klonk het: ‘Dat heb ik nog nooit meegemaakt; 
een fotografe die iemand vraagt een stuk te schrijven 
bij haar idee.’ Dat vond ik mooi, dat ik dat even mocht 
omdraaien.‘

‘Er heeft een beeld op de voorpagina gestaan van 
een project dat ik in Samoa maakte, met in de kop 
Volkskrant-fotografe Belgisch fototalent van het jaar. 
Dat was een mooi kadootje.’

Hoe denk je over de huidige Volkskrant? De inhoud? 
Het beleid? De koers?

‘Ik denk dat de Volkskrant sterk op haar poten staat en 
gedragen wordt door mensen die streven naar kwaliteit 
en vernieuwing. Gedreven door honger naar nieuws, 
verhalen en beelden. Desalniettemin (ik moet dit woord 
even gebruiken want het werd enkele jaren geleden 
in België verkozen tot mooiste woord en wij winnen 

elk jaar het Groot Dictee der Nederlandse Taal) denk ik dat er 
geschaafd mag worden aan de communicatie. Er worden parallel 
lijnen uitgezet die wel gelijk lopen, maar een raakpunt missen - dat 
er mensen op dezelfde plaats terechtkomen om eenzelfde verhaal 
te maken zonder dat van elkaar te weten.

‘Maar ik besef dat de communicatie verbreden en verbeteren 
een aartsmoeilijke opgave is. Er is altijd te weinig tijd, de boog is 
steeds gespannen en de verwachtingen liggen hoog. 

‘Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat de krant er elke dag 
ligt, een collage van bloed, zweet en tranen en lange werkuren, 
een grootse puzzel met een vingerafdruk van iedereen. Ik weet 
heel goed dat ik niet de enige ben die daar lief en leed voor opzij 
schuift. Maar de magie van het samenwerken mag niet verloren 
gaan in de nieuwsvretende ratrace. 

‘Ik kreeg onlangs een mailtje van Pieter Evelein, die me 
complimenteerde met een foto. Prachtig dat zoiets nog gebeurt.’

Sanne de Wilde, fotograaf:

In de serie over jong talent bij de Volkskrant 
deze keer fotografe Sanne de Wilde (27). 
Zij kwam een jaar geleden binnen. ‘Belgisch 
fototalent van het jaar.’

Aan de communicatie mag
wel iets geschaafd worden 
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