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Ik hoor hier niet, ik zit thuis en schrijf

50 jaar geleden

Vijftig jaar geleden rolden de eerste 
kranten van de gloednieuwe Wifag-
pers in het gloednieuwe gebouw aan 

de Wibaut straat.
Directeur Jan Grundmeijer bekeek op 2 

januari 1965 de eerste krant met kritische 
blik en hij zag dat het goed was.

Het gebouw was bij de oplevering een 
eigentijds, monumentaal pand. De Volks-
krant beleefde er glorieuze tijden. Dikke 
kranten met grote oplagen, 450 duizend 
exemplaren van 148 pagina’s op zaterdag. 
Maar het werd te duur. Vandaar in 2007 de 
verhuizing naar het INIT-gebouw.

Deze Volksknar (6 pagina’s) laat met 
foto’s van Wim Ruigrok zien hoe het er 
toen uitzag, vijftig jaar geleden.

SPE
CIA

L

HeT NIeuWe jaar is nog maar 
net begonnen en de Persgroep valt 
lelijk door de mand. Het moeder-

bedrijf van ‘onze’ Volkskrant jaagt de in 
alle eer en deugd van hun pensioen ge-
nietende oud-personeelsleden op kosten 
door hen volledig te laten betalen 
voor hun krant waar 
ze vaak tientallen 
jaren hebben gewerkt. 
Daarover hebben we 
intussen voldoen de ge-
schreven.

Maar wat blijkt nu. De NRC die 14 
jaar deel heeft uitgemaakt van de PCM/
Persgroep-familie, handhaaft gewoon 
de voordelige abonnementen, dus voor 
een tientje per kwartaal. en niet alleen 
voor de eigen mensen, maar ook voor de 
personeelsleden en gepensioneerden van 
de Persgroep-kranten. en dit terwijl de 
NrC-groep alweer vijf jaar los van de 
Persgroep opereert.

Van verschillende kanten valt te horen 
dat de gelukkigen die er destijds voor 
hebben gekozen om naast hun voordelige 
Volkskrant, Parool of Trouw een tientjes-
abonnement op de NRC te nemen, deze 

krant gewoon voor dezelfde prijs op de 
mat krijgen. Ze hebben ook geen brief 
ontvangen dat er iets gaat veranderen wat 
dit betreft.

Het is op z’n minst 
vreemd, zo niet pijnlijk, 
dat de gepensioneerden 
bij de Volkskrant en de 

andere Persgroep-dag-
bladen  nu volledig moeten betalen 

voor de kranten waaraan ze jarenlang hun 
beste krachten hebben gegeven (om het 
maar eens plechtig te zeggen) en dat ze 
de meest geliefde concurrent bijna ca-
deau krijgen.

Zoals eerder gesignaleerd, mogen 
bedrij ven met ingang van dit jaar 
minder geld belastingvrij besteden aan 
aardigheid jes voor het personeel. elk 
bedrijf kan zelf keuzes maken. Bij de 
NRC is er kennelijk voor gekozen niet 
te tornen aan de voordelige kranten. 
Wellicht  hebben ze daar niet eens aan 
gedacht. 

De Persgroep daarentegen heeft deze 
kans om te bezuinigen wel met beide 
handen gegrepen. 

Jan van Capel

Nog maar eens dat tientje

Ik hoor hier niet, onder de mensen kom 
ik zelden. Ik zit thuis en schrijf. Zo nu en 
dan kijk ik opzij, naar de geraniums op 
het balkon, ze lijken de winter te overle-
ven. 

Ik heb erover geschreven in mijn laatste 
boek, ‘Kippensoep met Cor’. Een buur-
man, zo begon het, vertrok op een bran-
card uit zijn huis en is niet teruggekomen. 
Zijn naambordje hing nog een tijd bij de 
bel. 

Mijn vriendin was gecharmeerd van de 
naam en improviseerde: ‘Cor Bredemeijer 

had er zin in.’ Aan mij om daarop door te 
gaan. Ik had hem niet gekend, wist alleen 
dat hij heel oud was geworden. Ik was 
even over de zeventig en probeerde me 
voor te stellen hoe ik over tien jaar zou 
zijn. 

Elke week, als zij op bezoek kwam, had 
ik over Cor een verhaaltje dat precies een 
A4 besloeg. Zo ontstond een feuilleton en 
dat werd een roman, over de genoegens 

van de ouderdom, zoals geraniums, een-
zaamheid, huiselijke besognes en reisjes 
om geestelijk rommel op te ruimen uit 
een ongemakkelijk verleden. 

Mijn uitgever zei: ‘Ik heb het met plezier 
gelezen, maar het heeft geen doorgaande 
spanningsboog en speelt te veel in het 
Amsterdamse wereldje. Het is niets voor 
de leesclubs in Drenthe, we doen het dus 
niet.’ 

Een andere uitgever heeft zich erover 
ontfermd en ik begon aan een misdaad-
verhaal (spanningsboog!) dat zich af-
speelt in Den Haag (geen politiek); in de 
hoofdrol een speurder die half zo oud is 
als ik (nu 76). 

Daar ben ik al twee jaar aan bezig, om-
ringd door een dozijn personages, dus in 
die zin ben ik nu wel onder de mensen, al 
zijn ze verzonnen. Mocht het wat worden 
met dat boek, dan kom ik graag weer 
onder echte mensen om het er over te 
hebben, ook al wonen ze in Drenthe.

Martin Schouten

ONDEr DE MENsEN’ is een serie 
over de manier waarop pensio-
nado’s zich nog maatschappelijk 

nuttig maken. Niet achter de geraniums, 
maar buiten, onder de mensen. 
Vijfde in de rij: Martin Schouten, eens 
verslaggever en recensent bij de Volks-
krant. 
redactie: Adriaan de Boer.
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LAATsTE KrANT

Laatste blik op de vorm met de laat-
ste voorpagina van de krant op de 
Nieuwezijds, 30 december 1964. Van 
links af; de opmaker, chef Nacht Jos 
Sterk, kunstredacteur Han van der 
Meer, hoofdredacteur Jan van der 
Pluijm, chef Binnenland Ad Bevers en 
secretaresse hoofdredactie Gerdie te 
Riele.

De laatste avond op de zetterij aan 
de Nieuwezijds. Na het sluiten van 
de krant kon de verhuizing beginnen.

De laatste avond van de dicta-
foon op de Nieuwezijds. De ko-
pij die de dictafonisten kregen 
doorgebeld van de binnen- en 
buitenlandse correspondenten, 
tikten ze uit op telexrollen, met 
doorslag.
Achterin Wim Salfischberger 
(onlangs overleden), op de voor-
grond Cor van Staveren.

UITGEZET

UITGETIKT
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Links de stadsredactie in het gebouw 
op de Nieuwezijds. Van links af: chef 
Stad Jan Heinemans, Victor Lebes-
que, Louis Lutz, staand Wim Phylip-
sen (correspondent Rotterdam) en 
politieverslaggever Bram Brakel.
Midden links: de  start van de ver-
huizing. Martin Ruyter, Ad Overeem 
en Gerdie te Riele op de voorgrond, 
Hans Kops achterin.
Hieronder: Op de laatste avond, na 
het sluiten van de krant toch een 
spelletje schaak, met de fles op tafel. 
Piet Peperkamp zet de stukken op, 
Ad Bevers zit nog even te bellen voor 
de stadseditie, Hans Beynon (links) 
en Jan van der Pluijm kijken toe.

De voorkant van de Wibaut-
straat tijdens de bouw.  
Opzet en uiterlijk waren monu-
mentaal voor de jaren zestig. 
Architect was Chris Knol van 
bureau Kraaijvanger in Rot-
terdam. Die had het karakter 
van de krant erin gelegd met 
zeven verdiepingen (destijds 
het aantal tekstkolommen) en 
meer dan een miljoen witte 
tegeltjes die de hoeveelheid 
letters in een krant symboli-
seerden. Een krachtig, simpel 
gebouw’, vond  architect Her-
man Kraaijvanger.
De krant beleefde haar hoog-
tepunt in het gebouw. Ze viel 
van haar katholieke geloof en 
de dagelijkse oplage groeide 
naar 350 duizend.

NIEUwBOUw

sTAD



de Volksknar/pagina 4

De immer joviale filmredacteur Bob 
Bertina op de nieuwe zetterij bezig 
aan de opmaak van zijn pagina. De 
opmaker is Theo de Wit.

Eind 1964 begon de verhuizing. Hier-
naast de kunstredactie met links 
Lidy van Marissing, voorgrond Wim 
Sprenger, rechts Jan Damen.

VAN ACHTErEN
De achtervleugel in aan-
bouw.
Met gemengde gevoelens 
liet  de krant het gebouw 
in 2007 achter zich. Vol-
gens de deskundigen kan 
het nog minstens hon-
derd jaar mee, maar voor 
degenen die er werkten, 
was het gebouw eigen-
lijk niet meer te harden. 
Ondanks een vooruitstre-
vende klimaatbeheersing, 
was de atmosfeer abomi-
nabel, ’s zomers te warm, 
’s winters te koud.
In 2007 verhuisde de 
krant, vanwege de hoge 
onderhoudskosten naar 
het INIT-gebouw in het 
oostelijke deel van de 
stad.

VErHUIZING

OPMAAK



Het redactiesecretariaat, in de wande-
ling ‘de meisjes’ genoemd. Van links af: 
Angeline Kamper, Carla Verkerk, Riet 
Lina (hoofdredactie) en Annelies Ha-
vers.

Niet lang na de ope-
ning was er een recep-
tie voor genodigden. 
Op de foto speelt schrij-
ver/columnist Godfried 
Bomans een spelletje 
schaak met  Haags re-
dacteur Jan Joost Lind-
ner. Chef Binnenland 
Ad Bevers (rechts) en 
tekenaar Theo Uytten-
bogaard kijken toe. Op 
de achtergrond filmre-
dacteur Bob Bertina in 
gesprek met schrijver/ 
columnist Cees Noote-
boom en diens partner 
Liesbeth List. Staand 
rechts kunstrecensent 
Lambert Tegenbosch.

Telefoniste Fransje Nagel bezig in 
de nieuwe telefooncentrale. Aan 
de balie staat de secretaresse van 
de directie te bellen. Op de achter-
grond de entreehal van het nieuwe 
gebouw, met de marmeren trap, die 
later is gesloopt.

TELEFOON

FEEsTjE
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‘DE MEIsjEs’



Ter wille van de pr moest de verslag-
geverij een bezige indruk maken. 
Van links af: Henk Uilenbroek, Henk 
Huurdeman, Martin Ruyter, Joop van 
Schie, Richard Auwerda. In de ach-
tergrond: Victor Lebesque en links 
achterin Ben Haveman.

De klokken met de we-
reldtijden waren de kers 
op de taart van de redac-
tielokalen. Te raadplegen 
boven de redactie Buiten-
land. Herkenbaar op deze 
foto: Han Hansen, Bert 
Vuijsje, Dick Slootweg, 
Jeroen Trommelen, Mar-
tin Ruyter, Sietse van der 
Hoek, Maria Hendriks, 
Henk Brandsma(?), Mar-
tin Rep op de rug gezien 
(?) Roelf Ridderikhoff.

Chef Nacht Herman Leenes zit aan de monitor 
waarmee hij het opmaakproces in de zetterij kan 
bekijken. Boven het steen waren tot ergernis van 
de zetters en de opmakers camera’s opgehangen. 
De chef Nacht communiceerde met de opmaakre-
dacteur door middel van een ‘oortje’.
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AAN ‘T wErK

OP AFsTAND

wErELDTIjD


