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Onder de mensen is een serie 
over de manier waarop Volks-
krant-pensionado’s zich nog 

maatschappelijk nuttig maken. niet 
achter de geraniums, maar buiten, on-
der de mensen. Peter van Bueren, 
filmcriticus, bezoekt nog steeds film-
festivals over de hele wereld.
redactie: Adriaan de Boer.

Wibautstraat studentenboulevard

Lees verder op pagina 2

  
Toen ik in 2002 wegging bij de krant, 
kreeg ik meer tijd om uitnodigingen van 
filmfestivals aan te nemen en sindsdien  
reis  ik  zo’n tien keer per jaar over de 
wereld. 
Bij de grote drie (Cannes, Venetië, Ber-
lijn)  kom ik nog sporadisch  omdat ik 
nergens de hoge kosten kan declareren, 
maar er zijn genoeg mooie festivals die 
reis en verblijf  betalen.  Ik schreef daar-
over in skrien, tot dat werd opgeheven. 
door hartproblemen  heb ik het aantal  

reizen drie jaar geleden gereduceerd tot 
een stuk of vier, omdat mijn conditie flink 
achteruit  gaat en het steeds meer tijd 
kost van die reizen te herstellen. 

Op  festivals doe ik veel tukjes in het 
hotel. Ik zie steeds minder films, maar 
ik weet wat er aan de hand is. Het gaat 
per jaar om een stuk of tien films die je 
gezien moet hebben en die kom  ik altijd 
wel ergens tegen. Ik adviseer een paar 

festivals en help regisseurs, wier films 
ik soms op die festivals weet onder te 
brengen, zoals komende juli Zürich en de 
tv-serie Bloedbroeders in Jerevan. daar 
train ik jonge Armeense journalisten en 
produceer met hen en een paar neder-
landse freelancers  een dagkrant in het 
Armeens en het engels, een ingewikkeld 
maar dankbaar klusje.

Tussen mei en oktober zie ik films voor 
IdFA, vooral om het slechtste af te wij-
zen. Van de pakweg tachtig films die 
ik beoordeel, halen een stuk of vijf het 
festival.

Thuis houd ik bij wat er in de wereld 
gebeurt. Ik lees drie kranten en de tele-
visie staat altijd aan, met name voor live 
uitzendingen, nieuws,  talkshows, politiek 
en sport, met een voorkeur voor voetbal, 
wielrennen, atletiek en snooker.  en over-
al val ik in slaap, want ik ben altijd moe. 
Geen fut om geraniums water te geven.

Peter van Bueren  

Per jaar tien films die je gezien moet hebben

Vaag zijn de contouren van de let-
ters nog op de zijgevel van de toren 
zichtbaar: Het Parool. alle andere 

relikwieën zijn verdwenen, vermorzeld 
onder de slopershamer. Nadat tonnen be-
tonpuin en metaal de eerste maanden van 
dit jaar zijn afgevoerd, krijgen Paroolto-
ren en Trouwgebouw nu langzaamaan 
een nieuw leven: The Student Hotel. De 
Wibautstraat leeft op, wrang genoeg mede 
dankzij het vertrek van drie kranten, Het 
Parool, Trouw en de Volkskrant. 

 
‘De lelijkste straat van amsterdam’ is 

de verkeersader tussen amstelstation en 
Weesperplein vaak genoemd. Terecht.

Verloederde, uitgewoonde, afgeschre-
ven gebouwen, rijp voor de sloop. De 
herinrichting van de straat twee jaar ge-
leden was min of meer de bekroning van 
een nieuwe fase: nieuwbouw van het 
gesloopte Wibauthuis als onderdeel van 
de amstelcampus, de verbouwing van 
het Volkskrantgebouw tot Volkshotel, de 
komst van het Cygnus gymnasium in het 
voormalige Patrimonium-LTS-gebouw 

(uit 1956) en dan nu de verbouwing van 
de Parooltoren en het Trouwgebouw tot 
studentenhotel. 

Het gebouw van voorheen Trouw en Het Parool (‘de overkant’ voor de Volkskrant) 
wordt geheel getransformeerd.           Foto Jacques de Jong
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Eind augustus is de toren klaar en opent 
het ‘hotel’; begin volgend jaar volgt het 
Trouwgebouw. 

De populaire discotheek Club Trouw 
vertrok al in januari. Restaurant Baut, 
gehuisvest in een ruimte die ook wel het 
keukencentrum werd genoemd -- waar de 
redactie van het Volkskrant Magazine eni-
ge tijd verbleef -- sloot in maart.  Daarmee 
werd de weg vrijgemaakt voor het strip-
pen ‘tot op het karkas’ van het binnenwerk 
van de toren en de vroegere redactieruim-
tes van Het Parool en Trouw.

ritssluiting
In de toren is een ‘ritssluiting’ aange-

bracht, waardoor via een plateausysteem 
alle puin en vervolgens nieuwe bouwma-
terialen konden worden af- en aangevoerd. 
Het vereiste een uitgekiende planning. Per 
week zijn 26 badkamers per verdieping op 
de juiste plek gezet. Dat gebeurde via een 
uitsteekstijger die kant en klare badka-
mers, kozijnen en andere elementen op de 
plaats van bestemming bracht. Na afloop 
van de operatie is de gevel weer in de oor-
spronkelijke staat ‘dichtgeritst’. 

Hetzelfde gebeurt nu met het Trouwge-
bouw, waarvan de bovenste verdieping 
is verwijderd, waarna in korte tijd twee 
verdiepingen erop zijn gezet. Tussen de 
toren en de vroegere redactieruimtes is 
een verbinding geconstrueerd, waarmee 
het gevoel moet ontstaan dat het complex 
meer eenheid zal uitstralen. 

Over een kleine drie maanden, begin 
september, worden de eerste van de ruim 
570 kamers van The Student Hotel in ge-
bruik genomen. Ze zijn te huur voor een 
periode van tien maanden. Voor een ka-
mer van 15 vierkante meter met high qua-
lity extra wide single bed wordt 780 euro 
per maand gevraagd. Met gratis wifi, fiets 
en gebruik van gezamenlijke keuken. 

915 euro per maand
Een executive kamer van 17 vierkante 

meter kost 875 euro per maand, een ruimte 
van 19 vierkante meter – panorama exe-
cutive – komt maandelijks op 915 euro. 
Er wordt vooral gemikt op buitenlandse 
studenten (vaak aziaten) die amsterdam 
aandoen voor een jaar. Begin volgend jaar 
wordt de laagbouw opgeleverd. 

Het nieuwe leven van de voormalige 
onderkomens van de kranten is slechts 
een onderdeel van de ‘revitalisering’ van 
de Wibautstraat. In de amstelcampus, 
het nieuwe Wibauthuis, de aangrenzende 
nieuwbouw, het voormalige Belastingkan-
toor (1958) en het vroegere gebouw van de 
Sociale Verzekeringsbank (1951), lopen 
vanaf september dagelijks duizenden stu-
denten in en uit. Die verlangen ’n natje en 
’n droogje, want een lunchpakket in een 

trommeltje is not-done. En dat is in de om-
geving goed te merken. Elke week opent er 
de laatste tijd een tienda in de buurt.

Een Coffee Compagny en Bagles&Beans 
waren er als eerste bij. Café Leentje, hoek 
Eerste Oosterparkstraat-Wibautstraat, is 
eigendom geworden van Han van Beek, 
de uitbater van good old Hesp, en heet 
sinds begin dit jaar Lokaal. Van Beek 
heeft ook nog een Spaans restaurant aan de 
Weesperzijde in zijn portefeuille. Tegen-
over Leentje zat koffiehuis de Viersprong, 
ooit door een Volkskrant-redacteur per 
abuis als het Werklozencafé betiteld. Dat 
is nu na een uitgebreide renovatie omge-
doopt in grand Café Knoert. Ernaast zit 
Beter&Leuk, gerund door drie vrouwen, 
met home-made food, onder meer afkom-

stig van de nogal populaire boerderij Lin-
denhoff uit Baambrugge. Verderop in de 
Wibautstraat openden Stek en Rein& Yoo-
koo; terrassen zitten soms verrassend vol. 

Renovatie en nieuwbouw in de (omge-
ving van) de Wibautstraat hebben verder 
de aantrekkingskracht van de buurt ver-
groot. Een blok tussen de Eerste Ooster-
parkstraat en de Blasiusstraat  – waar je 
vroeger niet eens dood aangetroffen wilde 
worden – is de laatste maanden ‘hoog-
waardig gerenoveerd’. Sociale huurwo-
ningen zijn koopwoningen geworden. 

 ‘Wonderlijk Wibaut’, zoals het project 
heet, is vrijwel geheel verkocht voor door-
gaans meer dan twee ton. Even verderop 
in de Tweede Oosterparkstraat heeft reno-
vatie van een negentiende-eeuws blok de 
straat nieuwe allure gegeven. Etages zijn 
verkocht als de volkorenbroden bij bakker 
Hartog om de hoek in de Ruyschstraat.

redding
Een enigszins troosteloze no-go area, 

tussen de krantengebouwen en het am-
stelstation, is getransformeerd tot een lief-
lijk parkje. Juist op deze plek had PCM in 
een wel zeer hoogmoedige bui eind vorige 
eeuw de nieuwbouw voor de drie kranten 
gepland. De ondergang van PCM is mis-
schien wel de redding geweest voor dit 
deel van de Wibautstraat. 

Nieuwbouw verving ook een vervallen 
negentiende-eeuws blok verderop in de 
Wibautstraat: de Wibautveste. aan leeg-
stand geen gebrek. Of dat ook gaat gelden 
voor de commerciële ruimtes onder dit 
nieuwbouwblok en The Student Hotel is 
de vraag. Hoeveel nieuwe sportscholen en 
horeca kan een gebied van hooguit een ki-
lometer eigenlijk aan? 

De lelijkste straat van amsterdam is 
in een paar jaar tijd getransformeerd tot 
Wonderlijk Wibaut. Dat de drukke ver-
keersader nog steeds een van de meest 
vergiftigde straten van amsterdam is, mag 
de geestdrift geenszins drukken. Zelfs de 
groenstrook tussen de twee weghelften 
wordt in de zomer gebruikt om te recreë-
ren. Er is inmiddels ook al een term voor 
bedacht: middenbermrecreatie. Dat was 
misschien ook wel iets geweest voor het 
toenmalige PCM.

Peter van den Berg 

Ondergang PCm wellicht

redding Wibautstraat

Lunchtijd in de Wibautstraat.      Foto Ina ruyter
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stokske
meestal lees ik de krant als de bejaarde 
veellezer die ik ben. Soms lees ik ’m 
als burgerman. Burgerman ben ik sinds 
1972 toen ik mijn eerste huis kocht. als 
burgerman ben ik een betrokken lezer.  
Hóe betrokken, merkte ik dezer dagen 
toen ik op de voorpagina van de Volks-
krant las dat de limiet voor hypotheken verder omlaag moet.   
Dat moet ik dan lezen. Dat zie ik als mijn plicht. 
Plicht is voor de burgerman wat lang geleden het stokske 
voor Johan van Oldenbarnevelt was, zoals Vondel ons leerde, 
een dichter die overal in Europa werd bewonderd. Zelfs in 
Frankrijk, maar vooral in Duitsland. Vanwege de Barok na-
tuurlijk, maar dat terzijde. 
al in de eerste kolom van het hypotheekbericht stuit ik
 – plichtsgetrouwe lezer die ik ben – op de volgende zin:

‘De 90-procentlimiet moet voorkomen dat tijdens een vol-
gende woningmarktcrisis weer grote groepen huizenbezitters 

tegen ernstige restschulden aanlopen. 
FSC-voorzitter Klaas Knot meent dat 
de “onderwaterproblematiek” er sterk 
aan heeft bijgedragen dat de Neder-
landse economie de afgelopen vijf 
jaar in vergelijking met het buitenland 
slecht presteerde.’

Ik schrik ervan. Ik weet dat FSC geen voetbalclub is en 
Klaas Knot niet de nieuwe guus Hiddink, maar toch…. Die 
‘onderwaterproblematiek’ alleen al.  Maar nóg verontrus-
tender is het nieuws dat ‘de Nederlandse economie’ vijf jaar 
lang tegen ‘het buitenland’ speelde. En verloor!  
godsammekrakepitte. 

Ik héb een hypotheek, maar ik zou beter af zijn met zo’n 
stokske als van  Johan van Oldenbarnevelt - tot stut en steun 
op weg naar het schavot.

Willem Kuipers

Bijzondere
boekpresentaties 
van Jan Bank 
en Bas mesters

DE TEgENSTELLINg kon nauwelijks 
groter zijn: Jan Bank (vroeger onder 

andere tv-recensent van de Volkskrant in 
een gezelschap van intellectuelen en Bas 
Mesters (voormalig verslaggever bij de 
Volkskrant en correspondent bij NRC) 
tussen kooplustig publiek op een Italië-
festival in kasteel De Haar, Haarzuilens. 
Bij allebei ging het om de promotie van 
hun boeken. 

Jan Bank presenteerde bij uitgeverij Ba-
lans zijn magnum opus God in de oorlog. 
In zevenhonderd pagina’s beschrijft hij de 
rol van christelijke kerken in de Tweede 
Wereldoorlog. Kerkbestuurders pasten zich 
aan onder de regimes van Hitler, Musso-
lini en Stalin, uit angst of uit overtuiging. 
Jan Bank legde het uit tijdens zijn presen-
tatie. Hij overhandigde eerste exemplaren 
aan albert van den Heuvel, progressief 
theoloog in de Hervormde kerk, en aan de 
historicus Hans Blom, voormalig direc-
teur van het NIOD.

Collega Bas Mesters had een stand inge-
richt op het terrein van kasteel De Haar, 
waar hij persoonlijk zijn boek Italiaanse 
streken  stond te verkopen. Zijn stand was 
onderdeel van een drukbezocht festival 
waar Italië als vakantieland werd gepro-
moot, met veel eten en drinken.

Tekst en foto’s Jacques de Jong
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Fotograaf Eddy Posthuma de Boer over-
handigt zijn magnum opus aan schrijver 
Cees Nooteboom (1933). In Het menselijk 
bestaan heeft Eddy P. de B. op driehon-
derd bladzijden een veelvoud aan foto’s 
ondergebracht, verzameld tijdens een le-
ven lang wereldreizen. 

Kenmerk van elke foto: er staat minstens 
één mens op. Daarom heet het ook Het 
menselijk bestaan.
 ‘We hebben geen werelddeel overgesla-
gen’, merkte Cees Noote boom op, samen 
met wie de fotograaf talrijke reizen heeft 
gemaakt. ‘We zijn altijd in Amsterdam 
begonnen’, memoreerde Eddy, ‘van hier-
uit zijn we de wereld overgegaan en we 
kwamen altijd weer in Amsterdam terug.’ 

Zowel Eddy Posthuma de Boer. als co-
lumnist Cees Nooteboom was lange tijd 

toonaangevend voor de Volkskrant . 
De inhoud van het boek beslaat alle as-

pecten van het menselijk bestaan, moe-
derschap, armoede, kinderen en educatie, 
religie, mens en dier, liefde, ouderdom en 
dood. 

Het boek werd uiteraard in Amsterdam 
gepresenteerd, in de winkel van Edie Pe-
ters (voormalig fotoredacteur en chef 
Nieuwsdienst bij de Volkskrant), die zich 
sinds kort heeft gevestigd in de Wijde-
steeg, zijstraat van de Nieuwezijds Voor-
burgwal. Edie Peters merkte op dat een 
advertentie voor het boek door Facebook 
was geweigerd. De illustratie erbij be-
stond uit het omslag van het boek, foto 
van een kind aan de borst, dochter Eva, bij 
moeder Henriëtte.

Tekst en foto Jacques de Jong

Het heeft veel zo niet alles van de 
Schallmaier-index, de expositie 
Krantenlezers van Eddy Posthuma 

de Boer die tot 6 september is te zien in 
het Persmuseum in amsterdam.Maar er 
is één groot verschil. De verzamelingen 
foto’s over één thema waarmee fotore-
dacteur Frank Schallmaier de Volkskrant-
lezers regelmatig verrast, haalt hij van 
het schier onuitputtelijke internet. Eddy 
Posthuma de Boer (1931) heeft de foto’s 
allemaal zelf geschoten.

Journalistieke opdrachten van kranten 
(onder meer de Volkskrant) en tijdschrif-
ten uit binnen- en buitenland brachten hem 
in tientallen landen over de hele wereld. 
Omdat hij nu eenmaal voor de gedrukte 
pers werkte, kwam hij ook op het idee een 
verzameling aan te leggen van mensen die 
op een of andere manier een krant lazen. 
Op een bankje, krant op de knie en bordje 
eten in de hand (Boston), liggend op het 
strand (Knokke), hangend over een antie-
ke monumentale brug (Venetië), mensen 
op een station (Berlijn), lopend over straat 
(Caracas).

arendo Joustra (ex-Volkskrant en al ja-
ren hoofdredacteur van Elsevier) bracht 
bij de opening van de expositie een ode 
aan de papieren krant.’Je kunt je achter 
een krant verschuilen, de krant is een ta-
felgenoot in café of koffiehuis, de krant 
geeft je een identiteit en status. Met een 
krant kun je ergens wachten zonder de 
indruk te wekken dat je wacht. Met een 
krant ben je nooit alleen.’

 Hij vroeg zich ook af hoe lang dit soort 
foto’s nog gemaakt kan worden. ‘Kranten 
worden omgebladerd met een veeg over 
het schermpje van een smartphone. Het is 
onvermijdelijk dat deze expositie nostal-
gisch maakt.’

Jan van Capel

Zelfportretten van Eddy Posthuma de Boer uit 1982 met Het Parool.

In korte tijd twee evenementen 
met fotograaf eddy Posthuma 
de Boer in de hoofdrol: zijn 
expositie Krantenlezers in het 
Persmuseum, en enkele dagen 
daarvoor de presentatie van zijn 
boek Het menselijk bestaan.

eddy P. de B. 
exposeert —
en presenteert
magnum opus

Het menselijk bestaan vastgelegd
in alle delen van de wereld


