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Memo nummer 61 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant 

 31 januari 2007  

Pieter Broertjes krijgt van alle 
PCM-managers de grootste ka-
mer in het INIT-gebouw, waar-
heen de krant komend weekeind 
verhuist. Hij kijkt uit op de 
‘straat’ waarboven de Volks-
krant-redactie is gesitueerd. Al 
zijn wanden zijn van glas, van 
vloer tot plafond. De adjuncten 
zitten er even ‘bloot’ bij, van alle 
kanten zichtbaar voor de rest van 
de redactie. 
 

 Het hoort bij de opvattingen van 
architect Willem Heyliger. ‘Het 
concept waarlangs de ontwerper ge-
werkt heeft, is transparantie en 
flexibiliteit’, vertelt tijdens een 
rondleiding projectmanager Gea 
Zantinge, die dat allemaal coördi-
neert. Veel metalliek grijs en nog 
veel meer glas bevat het INIT-
gebouw, in die futuristisch getinte 
wijk tegen het IJ aan. ‘Echt een lo-
catie voor een mediabedrijf in de 
21ste eeuw’, vindt Zantinge. Een kolos-

saal gebouw is het, met een imposante 
entree, en daarachter gangen als straten 
waarlangs de kantoren tot vijf hoog 
omhoog rijzen.  
 Het Parool zit er al een tijdje. Trouw,  
de Volkskrant en de stadsredactie van 
NRC/Handelsblad zijn de afgelopen 
weken gevolgd. Komend weekeind 
moet de verhuizing erop zitten.  
 ‘Het zal de eerste tijd wel kamperen 
worden’, vreest Zantinge, hoewel de 
leiding al haar best heeft gedaan de 
verhuizing zo glad mogelijk en rimpel-
loos te laten verlopen, zonder versto-
ring van het productieproces. ‘De 
Volkskrant-redactie is wat dat betreft 
de gevoeligste van allemaal.’ 
  De Volkskrant komt op het hoogste 
niveau te zitten, het vijfde. De redactie 
krijgt de  beschikking over vier zalen. 

Duidelijk aanwezig is de nieuwsdesk, 
waarvan de bureaus in een cirkel wor-
den gerangschikt. Tegen een paarsrose 
wand erachter kunnen de redacteuren 
op zes grote breedbeeldschermen niet 
alleen het nieuws volgen maar ook de 
stand van zaken van de verschillende 
pagina’s bij het opmaken. 
 Om de centrale redactie heen worden 
de nieuwsredacties gerangschikt. In de 
andere zalen komen de katernen. 

Redactie de Volkskrant komend weekeind in INIT-gebouw 

Veel metalliek grijs en nog veel meer glas 

Doorkijkje in de ‘straat’ waar PCM komt te zitten. Achterin links– en rechtsboven, vijf 

hoog, komen de burelen van de Volkskrant. Een loopbrug verbindt twee delen van de 

redactie. Op niveau 3 nemen NRC en Trouw hun intrek. Op niveau 4 het mediabedrijf 

van PCM. De krant is voortaan bereikbaar met tramlijn 26, drie haltes vanaf het Cen-

traal Station, of tramlijn 10 vanaf het Leidseplein (halte Rietlandpark). 

Ingezonden 
 

Geachte ouwe redactie, 
Mijn brief (de Volksknar nr 60 – Red.) 
inzake mijn ‘scheiding’ van de Volks-
krant, was geen open brief, maar een 
regelrecht aan Pieter Broertjes (Wil-
helminastraat, Maarssen) verzonden 
brief, aan het eind waarvan ik beleefd-
heidshalve had aangegeven dat ik ko-
pieën zou versturen aan de brievenre-
dactie van HP/De Tijd en de Volks-

krant. HP/De Tijd ging op mijn verzoek 
tot plaatsing in. Drie weken na dato 
kreeg ik een vriendelijk briefje van me-
vrouw Marie Louise Schipper die liet 
weten dat de Volkskrant geen brieven 
opnam ‘die een vete voedden’.  
Van Pieter Broertjes mocht ik tot op dit 
moment - 17  januari 2007 - geen reac-
tie ontvangen.  
Met vriendelijke groeten,  Jan Blokker 

 

Zie ook pagina 2  

 Het meubilair is gloednieuw. Er staan 
roomwitte bureaus, werktafels met een 
ingenieus systeem om ze in de hoogte 
te verstellen, naar de individuele wens 
van de redacteur die eraan zit.  
 Computers worden onder de bureaus 
gehangen. ‘Dat vereist alleen’, merkt 
Zantinge op, ‘dat de gebruiker twee 
keer per dag onder zijn bureau duikt, 
om zijn computer aan of uit te zetten.’ 

Jacques de Jong 

Zes breedbeeldschermen 
tegen paarsrose wand 
laten tv zien 
en opgemaakte pagina’s 
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Op zaterdag 10 maart neemt de re-
dactie afscheid van het huidige ge-
bouw met een groot feest in de oude 
redactielokalen. De oude garde is 
daarbij uitgenodigd. Het is tevens de 
gelegenheid om ‘op passende wijze’ 
afscheid te nemen van Peter van den 
Berg, Joris Cammelbeeck, Hub.
Hubben en Frits van Veen. 
 
 Van redactiewege is ons toegezegd 
dat wij, ouweknarren, te zijner tijd 
een rondleiding krijgen in het INIT-
gebouw (zie pagina 1). Dan krijgen 
we het derhalve zo druk dat we ge-
voeglijk de driemaandelijkse borrel 
kunnen overslaan. We kunnen na-
tuurlijk na de rondleiding wél een 
drankje nuttigen in het Lloyd-hotel, 
aan de andere kant van de tramlijn 
tegenover het nieuwe gebouw. 

Meubilair redactie op internetveiling 
De hele inventaris van PCM in de Wibautstraat is op www.inventarisveiling.nl 
gezet (doorklikken op PcVk 736). Daar kan iedereen een bod doen op bureaus, 
stoelen, kasten en werkplekken. Honderden stukken meubilair staan vermeld 
op negentien internetpagina’s. 
 

 Zo staat er een directiebureau voor 125 euro; op een sjieke vergaderset (tafel met 
stoelen) is afgelopen weekeind al 270 euro geboden; stoelen, kasten en bureaus staan 
er voor weinige tientjes te koop. Bieden kan tot 5 februari. Op 22 februari kunnen de 
spullen op het adres Wibautstraat 150 worden opgehaald tussen 11 en 14 uur. Het 
meubilair staat opgesteld op alle vijf etages. Twee liften zijn aanwezig. De koper 
dient zelf voor voldoende transport, mankracht en gereedschap te zorgen. 

‘Ik mis de Volkskrant en zijn lezers 
meer dan ik had verwacht’, bekent 
Jan Blokker in HP/De Tijd van 12 
januari. ‘Ik heb toch het gevoel dat 
ik daar hóór. Dat gevoel heb ik nog 
niet bij nrc.next.’ 
 

 In het artikel blikt Blokker terug op de 
gang van zaken rond zijn terugtreden, 
te beginnen met de aanzegging van 

Wim Wirtz dat hij minder voor Cicero 
zou moeten schrijven. (Blokker: ‘Hij 
heeft geen enkele affiniteit met boe-
ken’.) Blokker zou duidelijk te kennen 
hebben gegeven op te stappen als 
Wirtz zijn zin zou krijgen. 
 Dat resulteerde in zijn ontslagbrief op 
20 mei. HP/De Tijd: ‘Onmiddellijk be-
sefte de hoofdredacteur dat hij een gro-
te inschattingsfout had gemaakt.’  

Redactiezaal in de jaren zeventig 

Foto van Wim Ruigrok van de redactiezaal in het gebouw aan de Wibautstraat in het 

begin van de jaren zeventig. Helemaal achterin Jos Sterk als chef Nacht. Bovenop 

het bureau ernaast IJmond-correspondent Hans Kops. Achterin bij het raam Radboud 

Kuitenbrouwer met Hans Goessens(?), daarnaast Ronald ten Brink(?), verder naar 

rechts sportredacteur Hans de Bruin. Links achterin het bureaublok van Binnenland 

met Bert Steinmetz, Jacques de Jong, Roelf Ridderikhoff en Willem Ellenbroek(?). Op 

de voorgrond Buitenland met Manus van Wordragen, fotoredacteur Karel Helmers, 

Jan Luijten en Marianne Boissevain. 

Blokker: ‘Pieter smeekte me om te blij-
ven. Ik mocht schrijven wat ik maar 
wilde, op welke plek ik maar wilde. 
Aan zijn gezicht kon ik zien dat hij echt 
wanhopig was, en ik had zowaar met 
hem te doen. Maar ik was ‘klaar’ met 
de Volkskrant.’ 
 Het gevolg volgens Blokker: ‘Ik sta nu 
te boek als een bijzonder moeilijke 
man. Maar dat ben ik helemaal niet.’ 

Blokker: ‘Ik ben helemaal geen moeilijke man’ 


