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Memo nr 51 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant 

eerste paal foto is ook 
gebruikt op de omslag van 
boekje 
foto Kraayvanger bij pan-
nenbier aardig, omdat te-
gen sloop van gebouw   
stemmen opgaan in archi-
tectuurwereld. Is enige 
gebouw van Kraayvanger   
buiten regio Rotterdam. 
Hij heeft toen de opdracht 
gekregen wegens   
zijn connecties met KAB. 
laatste krant op steen is 
op Nieuwezijds: Jos Sterk 
met Pluym en   
Bevers, met Gerdie te Rie-
le, secretaresse van Pluym 
en Han van der   
Meer, toen kunstredactie. 
Daarna gingen de Linotypes 
het raam uit, oppassen 
voor het gloeiende   
lood, op kerstmis, extra 
lang weekend om de boel in 
de Wibautstraat   
te organiseren. 
En de officiële opening 
met ballonnetjes was 25 
september 1965,   

Eenenveertig jaar geleden 

20 september 2006 

Eenenveertig jaar geleden, 25 sep-
tember 1965 verhuisde de krant offi-
cieel van Nieuwezijds naar Wibaut-
straat, toen bestempeld als de nieuwe 
Fleetstreet van Amsterdam. 
 Binnenkort is het oude gebouw, ont-
werp van de Rotterdamse architect 
Kraayvanger, met de witte tegeltjesba-
nen aan de gevel, verleden tijd voor de 
krant. 
 Op 29 september wordt in de hal een 
tentoonstelling geopend van Wim 
Ruigrok  die er foto’s exposeert van de 
bouw en de verhuizing destijds. Hierbij 
enkele exemplaren. 
 
 Rechtsboven architect Kraayvanger ter 
gelegenheid van het pannenbier. Vol-
gens Wim Ruigrok bijzonder, omdat 
Kraayvanger nooit buiten de regio Rot-
terdam had gebouwd. Daarom gaan nu 
in de wereld van de architectuur stem-
men op tegen de sloop van het gebouw 
aan de Wibautstraat. Kraayvanger 
kreeg destijds de  opdracht voor het 
Volkskrant-gebouw vanwege zijn rela-
ties met de KAB. Links op de foto 
toenmalig directeur Jan Grundmeijer. 
 
 Hiernaast enkele redacteuren bij de 
laatste voorpagina die nog op de Nieu-
wezijds werd gemaakt. Van links af 

chef Nacht Jos Sterk, kunstredacteur 
Han van der Meer, de kersverse 
hoofdredacteur Jan van der Pluijm 
met hoed, chef Binnenland Ad Bevers, 
secretaresse Gerdie te Riele van de 
hoofdredactie, en binnenlandredacteur 
Piet Peperkamp, herkenbaar aan de 
scheiding in zijn haar die tot op zijn 
achterhoofd doorliep. 
 Links de officiële opening van het ge-
bouw op 25 september 1965, met veel 
ballonnen en padvinders. De redactie 

zat er toen al enkele maanden. 
 In het gebouw waren destijds ook de 
zetterij ondergebracht, alsmede de 
drukpers, toen  een van de modernste 
rotatiepersen ter wereld. Na het invoe-
ren van het fotozetten verdween niet 
alleen de zetterij, maar ook de drukke-
rij naar ‘de overkant’. Ook van de oude 
zetterij heeft Wim Ruigrok foto’s han-
gen op de tentoonstelling. 
 Ad Overeem spreekt bij de opening 
op 29 september een inleidend woord. 
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Corine de Vries zit weer op de 

krant, als kersverse chef van de 

Buitenland-redactie.  

Kees Los, zelf ooit in die functie, 

legde haar een aantal vragen voor. 
 

 De Vries introduceert zichzelf: 
‘Leeftijd 37 jaar.  In 1994 heb ik de 
studies Culturele Antropologie en 
Communicatie Wetenschap afgerond 
en in 1995 de Postdoctorale Opleiding 
Journalistiek in Rotterdam. In decem-
ber 1995 ben ik bij de Volkskrant gaan 
werken op de redactie Binnenland. Drie 
jaar later ben ik naar de redactie Bui-
tenland overgestapt, waar ik de Balkan, 
het Tribunaal en de voormalige Sovjet-
staten in mijn pakket had. In augustus 
2002 ben ik naar Rusland vertrokken’. 
 
Je hebt er een correspondentschap 
Moskou opzitten. Van een van je 
voorgangers heb ik wel eens begre-
pen dat het leven in de Russische 
hoofdstad toch even anders is dan 
hier. Was het lastig om weer ‘in te 
voegen’ in het Nederlandse gedoetje? 
‘Moskou is een gigantische, dynami-
sche wereldstad die in razend tempo 
moderniseert, niet te vergelijken met 
het gezellige, toch wat kneuterige Am-
sterdam. Winkels, restaurants en apo-
theken zijn in Moskou vierentwintig 

uur per dag open, zondagsluiting ken-
nen ze niet. Het openbaar vervoer is er 
fantastisch geregeld, metro’s vertrek-
ken iedere drie minuten en treinen zijn 
altijd op tijd, ook als het dertig graden 
vriest.  
 Maar het is ook een vreselijk vieze 
stad, waar je zwart wordt als het regent 
en waar overdag op de achtbaanswegen 
door het centrum altijd lange files 
staan. Daarnaast is het een keiharde 
stad voor mensen met een donkere 
huidskleur, die vanwege racistische 
agressie voortdurend op hun hoede 
moeten zijn. 
 Anderzijds kan ik me geen enkel ander 
land voorstellen waar ik als vrouw al-
leen ’s nachts in een willekeurige auto 
zou stappen die me voor een paar euro 
veilig naar huis brengt, terwijl ik on-

derweg een leuk gesprek kan voeren  
met de chauffeur.  
  
En wat ik vooral ga missen is onze dat-
sja, die we samen met de RTL-
correspondent en zijn gezin huurden 
van een voormalige KGB-generaal. Dat 
was een ruim buitenhuis vlakbij Mos-
kou met een grote tuin, een open haard 
en een banja: de hete Russische sauna 
van waaruit we ‘s winters in het week-
einde direct in ons blootje de sneeuw in 
doken. 
 Maar het meeste nog ga ik het werk 
missen: de reizen, de mensen en de cre-
atieve vrijheid. Correspondent Moskou 
is de mooiste baan die er bestaat’. 
 
Of juist een verademing, hier? 
 ‘Dat is het letterlijk zowel als figuur-
lijk. Ik geniet er enorm van om op de 
fiets naar mijn werk te gaan en schone 
lucht in te ademen. Het leven is rusti-
ger, overzichtelijker, minder vermoei-
end. De politie is hier betrouwbaar, Ne-
derlanders komen hun afspraken na en 
boodschappen doen is makkelijker. En 
de katholieke jenaplanschool in Nieu-
wendam waar mijn vijfjarige zoontje 
sinds kort naartoe gaat, is toch wel veel 
verantwoorder en vriendelijker dan 
Kleuterschool 1501 in Moskou’. 
 
Je kunt nu van enige afstand terug-
blikken. Over welke stukken zeg je 
achteraf: die waren zo gek nog niet?   
  ‘Eind dit jaar of begin volgend jaar 

komt een boek van mij uit, daar staan 
ze in. Maar stukken die me onmiddel-
lijk te binnen schieten zijn mijn repor-
tages over de eenzame revolutionair 
Garry Kasparov, de kinderen van Be-
slan en de serie verhalen die ik in het 
Verre Oosten heb gemaakt’.   
 
Nu ben je weer terug in de kantoor-
tuin: schema’s maken, en lekker veel 
vergaderen. Word je wel eens over-
vallen door de gedachte: ach, was ik 
maar…? 
 ‘Ik ben nu pas een week bezig, dus 
voor die gedachte heb ik nog geen tijd 
gehad. Het is wel prettig om weer on-
der de mensen te zijn, een krant maken 
is een mooi vak en het contact met de 
correspondenten vind ik leuk. Maar het 
reizen, het avontuur, de vrijheid, de 
creativiteit en het absurdisme zal ik ze-
ker af en toe gaan missen’. 
 
Wat gaat er onder jouw bewind ver-
anderen op de pagina’s 4 en 5 ? 
 ‘Heel veel, want er komt binnenkort 
een revolutionaire restyling van de 
nieuwskrant aan, die tot nu toe buiten 
mij om is bedacht. Aan mij de taak om 
die voor Buitenland zo mooi mogelijk 
in te vullen.  Ik ben groot voorstander 
van reportages, duiding, uitdiepen van 
thema’s met inzet van meerdere corres-
pondenten en een mooie presentatie 
van de belangrijkste verhalen op de pa-
gina’. 

Kees Los 

Corine de Vries, terug uit Moskou, de nieuwe chef Buitenland 

‘Prettig weer onder de mensen te zijn’ 

‘Moskou keiharde stad 
met voortdurende 
racistische agressie’ 

Corine de Vries varend op de Jenisej  in Siberië. 


