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Artist’s impression van het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor dat DPG Media van plan is te bouwen aan de Zuidas in Amsterdam.
Het multimediahuis met veel extra voorzieningen komt naast de eigen drukkerĳ aan de Joan Muyskenweg te staan. Naar
verwachting kan het gebouw in 2023 worden betrokken. Zie pagina 2 en 3. Beeld: TVA

Journalistiek hoofdkwartier aan de Zuidas

Kerst
A ls het even kan, verzamel ik, gewapend met zak en knĳper,

het zwerfvuil rond mĳn huis in Amsterdam. Ik kan niet te-
gen rotzooi.
Waarom doe ik dit?
Verricht ik dit corvee in het algemeen belang of uit eigenbelang?
Die tegenstelling is me gaan intrigeren naarmate ik me meer

door het pandemische virus belaagd voel.
Ik vind het een angstige tĳd, geen reden om

poeppapier te hamsteren, wel om meer na te
denken.
Ik word almaar filosofischer. Ik vraag me

zelfs af wat voor zin het allemaal heeft, mĳn
werk, mĳn leven en ja, ga zo maar door. Ik
ben in lange tĳd niet zo diepzinnig geweest.
De tegenstelling tussen algemeen belang en eigenbelang houd

me danig bezig. Ik wind me zelfs op als ik meen te zien dat de
balans van algemeen belang te veel naar eigenbelang doorslaat.
Ja, kunst zeg. Eigenbelang kent iedereen. Ik ook. Maar alge-

meen belang, hoe zit het daarmee? Wat is dat? Wie gaat daar
over? Wĳzelf?

Ik kom er niet uit en klamp me vast aan de taal. Is de taal van
het algemeen belang anders dan die van het eigenbelang?
Ja, wis en drie. Je hoort allerlei lieden in de media en je

weet: die is voor geen moer in het algemeen belang geïnteres-
seerd, het gaat hem alleen om hemzelf.
Opvallend vind ik de geluiden uit de horeca, nou ja die begrĳp

ik nog wel, ik ga zelf ook graag naar het café en vind het verve-
lend dat dit even niet kan, maar die grootgrutters en andere
uitbaters van ’s mensen gemelĳke koopzucht, moeten die zich

ook zo verzetten tegen de maatregelen die de
pandemie gingen platslaan?
Dat taalgebruik alleen al. Al weken is het

‘kerst’ voor en ‘kerst’ na.
Kerst is media-taal, taal van de reclame en de

glossy’s, dom geklep dat niets, maar dan ook he-
lemaal niets met het feest van Christus’ geboor-
te te maken heeft.

Het heeft nergens mee te maken.
Ja, met het zwerfvuil dat ik dagelĳks verzamel, de schillen en

de dozen als dank voor het aangenaam verpozen.
Kerst – zum Kotzen.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

https://volksknar.nl
http://wiewiewie.nl


P LANNEN voor het nieuwe DPG
Media-hoofdkwartier in het Amstel
Business Park Zuid bieden - op 46

duizend vierkante meter vloer - niet alleen
onderdak aan de eigen drie kranten, de
Volkskrant, Trouw en Het Parool, de
nieuwssite NU.nl en het radiostation Qmu-
sic. In het ontwerp van Team V Architec-
tuur (TVA) worden ook opnamestudio’s
ingericht, testlabs, sportfaciliteiten,
vergaderzalen en restaurants. TVA werkt
samen met onder anderen Thonik, het
ontwerperscollectief dat zĳn eigen opval-
lende pand ontwierp (Grensstraat, hoek
Wibautstraat). Aan het water van de Dui-
vendrechtsevaart komt een evenementen-
locatie met terras.

Met dit vloeroppervlak wordt het, zegt
ontwikkelaar Being, een van de grootste
hybride, houten kantoorgebouwen van de
wereld. De constructie, waaronder de ko-
lommen en de plafonds, wordt grotendeels
uitgevoerd in hout.
Architect Do Janne Vermeulen, partner

bĳ TVA: ‘Fantastisch dat we dit duurzame
journalistieke hoofdkwartier voor DPG
Media hebben mogen ontwerpen. Een
veelzĳdig mediagebouw met een zachte,

vloeiende architectuur, waarmee een vol-
gende stap wordt gezet in de transformatie
van het gebied. Ambitieus in programma,
schaal en architectuur, met een innovatie-
ve houten constructie. Bouwen met hout
draagt niet alleen bĳ aan een lagere CO2-
uitstoot, hout verhoogt ook aantoonbaar
het welzĳn van gebruikers.’
Daarbĳ veel daglicht, meerdere groen-

voorzieningen op, in en rond het gebouw.
‘Voldoende ruimte voor creatieve interactie
en geconcentreerd werken. Vides en terras-
sen voor ruimtelĳke beleving én om contact
tussen de gebruikers te bevorderen.’

Petra Starink (ArchitectuurNL): ‘Het ge-
bouw bestaat uit drie geschakelde bouw-
delen op een doorlopende plint van groene
terrassen. De keramische gevelpanelen
zĳn lokaal geproduceerd van natuurlĳke
materialen. De azuurblauwe tegels met
verschillende reliëfpatronen geven het ge-
bouw op een bescheiden manier karakter
en glans. De vloeiende vormen, de kleuri-
ge keramiek en de groene terrassen vor-
men een belangrĳke stap in de transforma-
tie van het nu nog ruwe en stenige indus-
triële bedrĳventerrein.
‘Het ontwerp van het landschap en de

buitenruimte heeft een sterke focus op na-
tuur-inclusiviteit en kenmerkt zich door de
vele groene daken en terrassen met karak-
teristieke ronde plantenschalen. In deze
gezonde en natuur-inclusieve werkomge-

ving staat synergie tussen verschillende
gebruikers, functies en activiteiten cen-
traal.’

DELVA Landscape Architecture & Ur-
banism verzorgt de uitvoering. Starink:
’Rondom wordt het gebouw voorzien van
een groene sluier met beplanting en bomen
die het maaiveld met de dakterrassen en
het gebouw verbindt. Op de tweede ver-
dieping zĳn twee dakterrassen ontworpen
die de gebruikers de ruimte geeft om bui-
ten, in het groen, te verblĳven. Ze bieden
ruimte voor meer dan 230 personen.’
Na de woontoren HAUT bĳ het Amstel-

station is dit het tweede hout-hybride ge-
bouw dat Being heeft ontworpen. ‘Hope-
lĳk zetten we hout als bouwmateriaal nu
definitief op de kaart en inspireert het pro-
ject andere opdrachtgevers om voor hout
te kiezen.
Naar verwachting kan DPG Media het

gebouw medio 2023 in gebruik nemen.
Onder voorbehoud van goedkeuring door
de ondernemingsraad van het bedrĳf, start
de bouw begin 2021.

Adriaan de Boer

Internetbronnen: Being; Architectenweb; Team
V Architectuur, Petra Starink/ArchitectuurNL

Op de volgende pagina foto’s van de
gebouwen waar de Volkskrant eerder in
Amsterdam heeft gezeteld.

Hout-hybride in het groen
‘Ambitieus in programma, schaal en
architectuur.’ ‘Een veelzĳdig media-
gebouw met een zachte, vloeiende
architectuur.’ ‘Een innovatieve
houten constructie.’ Lyrisch zĳn de
ontwerpers en bouwers van het
nieuwe gebouw van DPG Media dat
medio 2023 klaar kan zĳn. Adriaan
de Boer bekeek alvast het ontwerp.

Opvallend pand van ontwerperscollectief
Thonik op de hoek van de Grensstraat.

Foto Wim Ruigrok

Mede uit het oogpunt van duurzaamheid wordt het nieuwe DPG Media-gebouw
omgeven door veel groen.
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Voormalig sociëteitsgebouw Concor-
dia (1901) aan de Nieuwezĳds. In
1948 verbouwd tot echte voet aan
Amsterdamse grond na Den Bosch
en Utrecht en naoorlogse inwoning
bĳ het Algemeen Handelsblad
tegenover. Een portier in een vesti-
bule, een marmeren hal, zuilen en
bordestrappen. Boven zat de groei-
ende redactie opeengepakt ver-
strooid over twee etages. Zolder-
kantinetje zonder assortiment.
Etenswaren mee, of redactiebe-
diende in de steeg broodjes laten
halen. De melkboer kwam aan huis.
Koffiejuffrouw. Coca-Cola automaat
op de gang (hoofdredacteur Lücker
was liefhebber). In het gebouw ook
zetterĳ, gieterĳ en Lumax-drukkerĳ.
Advertentiekantoren aan het Rokin.

Wibautstraat 148-150, officieel ge-
opend in september 1965. Door
slecht weer was de hei-installatie
niet klaar, dus sloeg burgemeester
Van Hall begin 1962 met een hamer
symbolisch een eerste houten paal-
tje en directeur Grundmeĳer later
een echte. De na een conflict ver-
trokken Lücker wilde de ingang om
de hoek, de naam van socialist Wi-
baut was hem te rood. Architectoni-
sche symboliek: zeven beuken van
het gebouw verwĳzen naar het aan-
tal kolommen in de krant van toen.
Alle afdelingen samen en boven een
echte kantine.

Achter de hal draaide in het hele
gebouw voelbaar - en van dichtbĳ
oorverdovend - de Zwitserse Wifag
hoogdrukrotatiepers. Een van de
grootste van Europa, later roemloos
versmolten bĳ Hoogovens. Het ar-
chitectenbureau Kraaĳvanger liet
de voorgevel bekleden met stroken
blauwgeglazuurde tegeltjes. Ze lie-
ten los. Chronisch ziek interieur. Nu
Volkshotel met onder meer een Riet
Lina-zaal.

Het INIT-gebouw aan de Jacob Bonti-
usplaats waarvoor in 2007 na ruim 42
jaar de Wibautstraat werd verlaten.
Volgens de eigenaren ‘vond de archi-
tect aansluiting bĳ het rauwe karak-
ter van het Oostenburgereiland via
glas en staal, dat het pand een
krachtige identiteit geeft’. Dus ‘zo-
dra je het gebouw binnenstapt, er-
vaar je een serieus WOW-gevoel’.
Dat zal moeten wĳken. Het huurcon-
tract loopt af. De geplande nieuw-
bouw moet in 2023 gereed zĳn.

Tekst Adriaan de Boer; foto’s Wim Ruigrok

Vk-gebouwen
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Orgaandonatie
Dit wordt geen vrolĳk verhaal over de zegeningen van

de journalistiek, geen spannende nacht op de redactie,
maar mĳn emotioneelste nacht, een nacht die ik niet ver-
geet en me zo weer voor de geest kan halen. Het was april
1995. Een van mĳn onderwerpen op de redactie was
donortransplantatie, ook dit jaar weer volop in discussie.
Ik schreef er toen al over; er was altĳd een tekort aan or-

ganen. Maar hoe een transplantatie er in werkelĳkheid
uitzag wist ik niet; daarover wilde ik schrĳven. Ik wilde
het een keer met eigen ogen zien. Maar een ziekenhuis
heeft liever geen pottenkĳkers, die ook nog in de weg kun-
nen lopen. Maar eindelĳk kreeg ik toch toestemming.
Wekenlang liep ik rond met een soort semafoon, mobiele
telefonie was er nog niet. Ik zou worden opgeroepen.
En toen, op een zaterdagmiddag - ik zat in Bloemendaal

met het hockeyteam van mĳn dochter - kwam het bericht.
Ik moest naar Zwolle komen. Limonade snel opdrinken
en terug naar het clubhuis en dan gelĳk door naar Zwolle.
Op de intensive care zag ik haar, een meisje van 18 jaar.
Overleden aan hersenletsel na een ongeluk. Ze leek nog
in leven, leek nog te ademen. De familie had net daarvoor
afscheid genomen en aangegeven dat, op het netvlies na,
alles mocht worden getransplanteerd. Het wachten was
op de velen die betrokken zĳn bĳ een orgaandonatie: art-
sen, verpleegkundigen, de transplantatiecoördinator.
En ik zat alleen in een kamertje, te wachten totdat het

meisje naar de operatiekamer zou worden gereden. Intus-
sen had ik me omgekleed met beschermende kleding.

Maar toen stopte haar
hart alsnog. Even paniek,
ik probeerde me onzicht-
baar te maken. Totdat werd
besloten de organen die nog bruik-
baar waren, alsnog uit te nemen. Mĳn plaats
in de operatiekamer was op een verhoging aan het
hoofdeinde. Als ik omlaag keek, zag ik haar krullen die
onder het verband uit dansten.
Toen ik ’s nachts terug reed naar Amsterdam herleefde

ik wat ik had gezien. Diep in de nacht kwam ik thuis en
liep direct door naar de slaapkamer van mĳn dochter, bĳ-
na net zo oud als dat meisje en ik huilde om het verdriet
van haar ouders. ’s Middags ging ik naar mĳn volkstuin.
Ik was tot niets in staat. ’s Maandags naar de krant, nog
steeds een hoofd dat niet tot rust wilde komen. Ik schreef
het verhaal dat die zaterdag in Het Vervolg moest ver-
schĳnen. Paul Brill was eindredacteur. Hĳ probeerde te
overleggen. Zou het niet beter zĳn de twee andere stukjes
los van het hoofdverhaal in kaders te plaatsen. Interview-
tjes die ik eerder had gemaakt, met iemand die een donor-
orgaan had gekregen en ouders van een overleden kind
bĳ wie organen waren uitgenomen. Maar ik was nog
steeds niet aanspreekbaar en weigerde.
Nu ik het verhaal teruglees, zie ik dat Paul gelĳk had.

Misschien had ik het even moeten laten liggen, maar ja
het katern had het verhaal nodig. Veel later vertelde ik
mĳn dochter hoe ik die nacht aan haar bed had gestaan.
Ik wist dat ze een donorcodicil bĳ zich droeg. Ze is nogal
nuchter en zei: ‘Maar ik ben niet dood.’

Suzanne Baart


