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Knor: Heb je dat allemaal gelezen, Co?
Co: Wat bedoel je?
Knor: Ombudsvrouw Margreet Vermeulen 
begon ermee op 22 oktober. Teneur van haar 
verhaal: het gaat goed met de vrouwen op de 
krant, maar een feit blijft ‘dat de vrouwelijke 
energie bij de Volkskrant deels wordt 
ingezet om de krant te voorzien van 
een ‘lichte’ toets’. Vrouwen doen 
ook andere dingen. Conclusie: ‘Ze 
zijn er echt, die Volkskrant-vrou-
wen.’
Co: Wat is daar mis mee?
Knor: Lees de column van Sylvia Witteman van 
24 oktober. 
Zij had het over de ‘vermeende vrouwonvrien-
delijkheid van dit sympathieke dagblad’ en: 
‘afgezien daarvan: is het zonder meer érg om 

je aan bestaande mores aan te passen?’
De columns van de vrouwen behoren tot het 
hoofdgerecht van de Volkskrant-lezers. 
Co: Daar zeg je wel wat.

Knor: Gelukkig kwam op 28 oktober de 
eerste lezersreactie. Van oud-ad-
junct Yvonne Zonderop. Vrouwen 
doen zichzelf minder snel in de 
aanbieding voor een leidinggevende 
functie dan de gemiddelde man. 
Waarom? En het was haar uit het 

hart gegrepen dat niet iedereen 
staat te applaudisseren als de zoveelste 

columnist vanaf het schoolplein of de bedstee 
de zoveelste persoonlijke ervaring met ons wil 
delen. Luister je nog?
Co: Ja. Dank voor dit exposé.

HvG

Memo nummer 182 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant        e-mail: volksknar@gmail.com

KNOR & CO        Vrouwen

2 november 2011

In memoriam 
Theo Nijenhuis
pagina 3 en 4

Zie op pagina 2
het originele werk

Zo ligt de muur van Opland opgeslagen in de kelder onder de drukkerij aan de Van der 
Madeweg in Amsterdam. Onder het plastic van de verpakking zijn nog juist de verfstre-
ken van de tekenaar te onderscheiden.                              Foto Wim Ruigrok

Muurtje van Opland naar de vuilstort?
Werk van tekenaar Opland, een stenen 
muurtje van 8,5 meter lang en 2,6 meter 
hoog, dreigt in de vuilstort te verdwijnen 
als niemand een bestemming weet te 
bedenken. Het staat nu nog in de kelder 
van de Volkskrant-drukkerij aan de Van 
der Madeweg in Amsterdam. Productie-
manager Janpeter van der Kamp waar-
schuwde de Volksknar. En dit blad is 
nu onder leiding van fotograaf Wim 
Ruigrok bezig met een reddingsplan. 

Toen Wim Ruigrok voor een foto het 
spul zag staan,  stelde hij meteen vast dat 
dit behouden moest blijven. Desnoods zou 
hij het voorlopig in zijn atelier opslaan.

Het zijn allemaal willekeurig, maar 
wel netjes  doorgezaagde stukken, die nu 
ongeveer totaal twee kubieke meter ruimte 
in beslag nemen. Volgens Wim Ruigrok is 
er wel wat restauratiewerk nodig voordat 
het werk weer helemaal compleet is. 

Een kopie van het oorspronkelijke  werk 
is sinds de ingebruikneming van het 
nieuwe gebouw aan het Jacob Bontiusplein 
te zien in de grote vergaderzaal van de 
redactie. De oorspronkelijke muur, die 
Opland schilderde toen het gebouw aan 
de Wibautstraat in gebruik werd genomen 
(1964), is gefotografeerd en overgezet op 
folie. Daarmee is de wand in de huidige 
vergaderzaal beplakt.

Janpeter van der Kamp: ‘Het is natuurlijk 
een schande dat dit historische, cultureel 

erfgoed zo verloren zou gaan. Die 
muurtekening verwijst naar de geboorte 
van de Volkskrant. 

‘Met dubbeltjes en kwartjes van 
bondsleden en een banklening zijn daar 
de allereerste dubbelbrede, snellopende 
krantendrukpersen in Europa (!) neer-
gezet. Die drukpersen hebben bijna 25 
jaar onafgebroken Volkskranten, maar 

ook Paroolkranten gedrukt. Goudgeld is 
er mee verdiend.’ 

‘En Opland? Is die soms minder dan 
Rembrandt? Dan Van Gogh? Nee toch? 
Nou dan!’

Janpeter van der Kamp liet een 
waarschuwing uitgaan aan de Volksknar, 
toen hij van de schoonmaakdienst een 
seintje kreeg dat de kratten met de 
restanten opgeruimd moesten worden. 

‘Bij het verlaten van de Wibautstraat in 
februari 2007 is die muur weggehaald en 
netjes in karren opgeslagen. Niemand die 
dit nog wist. Nu willen ze de overblijfselen 
gewoon weggooien. 

‘We hebben wel het Persmuseum 
benaderd. Dat heeft het hele verdere 
oeuvre van Opland in huis. Maar het  kan 
die muur niet bergen.’

‘Ik heb wel het stoute plan om stukken 
van die muur te veilen via E-bay en er een 
leuke bonus mee op te halen. Nee, sorry, 
geintje.’ 

Wim Ruigrok: ‘Ik kan het ook niet 
bergen, maar iemand die toevallig een 
nieuw muurtje moet metselen, kan er een 
Opland bij cadeau krijgen.’

Wie heeft interesse?
Jacques de Jong
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Pegases

Natuurlijk weet deze turnverslaggever 
dat Pegasus het vliegende paard is. Maar 
toen de oer-Hollandse firma Janssen & 
Fritsen in 2000 van de wereldbond FIG 
de opdracht kreeg een nieuw sprong-
paard te bouwen, in plaats van het oude 
type, toen werd voor de naam Pegases 
gekozen.
Dat is intussen niet eens meer een merk-
naam, maar een toestelnaam, de pega-
ses, met kleine letter. Het is een soort 
grote paddenstoel, waarop de turner zich 
na het aanzweven met de handen afzet 
voor een (echt gezien) drievoudige salto 
voorover met hele schroef en dan op 

beide voeten landen. Tot zover een cor-
rectie op Knor, de door mij hooggeachte  
HvG.

John Volkers 
sportredacteur

Toeval
Wat een chique rectificatie, mét begelei-
dend beeld,  op de voorpagina van de 
Volksknar.
Hierbij dan nog een grappig weetje over 
deze kwestie (en daarna houden we 
erover op). Mijn ouders kenden de naam 
Aimée vanwege de Franse filmster Anouk 
Aimée.

Aimée Kiene
chef katern V

Het Vrije Volk
Chapeau voor al die mooie nummers 
Volksknarren steeds weer!
Wat ik vanaf Volksknar nummer 79 steeds 
vergat te e-mailen is het volgende: de 
tentoonstelling ‘Het laatste nieuws!’ in het 
Schielandshuis in Rotterdam is (mede) 
samengesteld door het Persmuseum. 
Niet alleen dat: het Persmuseum heeft 
het oorspronkelijke initiatief genomen. 
Zou het mogelijk zijn dat in een volgend 
nummer nog eens te vermelden?! De 

expositie loop nog tot 31 december. Trou-
wens leuk dat er zoveel reacties op Het 
Vrije Volk en de tentoonstelling komen.

dr. Angelie Sens
directeur Persmuseum

Ragebollen
Die foto van dat  ragebollenteam, dat  in 
mijn herinnering de beker won dankzij 
de twee hockeyers  op het veld (Redmar 
Kooistra en ik)  én de  aanwijzingen van 
coach Bob Groen langs de lijn, is ge-
nomen in  1978. 
Die  hele vrolijke, eensgezinde zondag 
op een veld in Amsterdam-Oost is mij 
altijd bijgebleven net als onze latere, wat 
minder succesvolle verrichtingen in het 
Hesptoernooi.

Oscar Garschagen
correspondent NRC China

PS Een boek over de Volkskrant waarin 
niet gelachen wordt, 
kan geen goed boek 
zijn.

Frans
Dit is niet Gerard te 
Kloese maar Frans de 
Haan.
Gerry van den Berg

fotograaf

CLAUS BEKIJKT MUUR OPLAND

Prins Claus bezichtigt de muur die Opland heeft beschilderd ter 
gelegenheid van de verhuizing van de Volkskrant naar de Wi-
bautstraat, 1965 . Rechts staat Jan van der Pluijm, in het midden 
de chauffeur van Claus. Opland werkte vanaf 1948 bij de krant. 

Hij overleed in 2001. Hij was niet alleen kunstenaar, maar ook 
een feestbeest. Hij was een groot operaliefhebber en kende vele 
liederen uit zijn hoofd, die hij soms op de redactie van de Volks-
krant liet horen als hij zijn tekening bracht.   Foto Wim Ruigrok
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THEO en ik hebben van 1991 tot en met 1994 nauw 
samengewerkt. Wij waren in die periode de twee cor-
respondenten van de Volkskrant in Rotterdam. Ik was 

een broekie, Theo was gepokt en gemazeld. Hij werd mijn 
leermeester, hij heeft me het vak geleerd. En dat geldt ook voor 
een aantal van mijn huidige collega’s. Als docent aan de Post- 
Doctorale Opleiding Journalistiek leidde hij hen op. Als man 
van het ambacht is Theo invloedrijk geweest.

Hij en ik konden het direct goed vinden. Theo had een zeer 
groot, prettig cynisch gevoel voor humor, en hij zat barstens-
vol anekdotes, die hij graag vertelde en waar ik graag naar 
luisterde. Het belangrijkste dat Theo mij heeft geleerd, is dat 
er één ding in de journalistiek voorop hoort te staan, en dat is 
nieuws.  Uiteraard wist ik dat wel, daar was ik de journalistiek 
voor ingegaan, maar de manier van de manier waarop Theo het 
aanpakte, kon ik nog heel veel leren, zo bleek. Hij was altijd 
bezig met nieuws, nieuws en nog eens nieuws. Hij heeft me 
geleerd te bellen, te bellen en nog eens te bellen. Lag iemand 
misschien al te slapen? Jammer dan, bellen.

Theo was vasthoudend en altijd aan het werk. Ik weet nog 
goed dat ik een cursus ging volgen. Theo vond dat maar onzin 
- dat moest ik maar in mijn eigen tijd doen. Maar eigen tijd 
had je in Theo’s opvatting van het vak helemaal niet. Ik zat 
’s avonds voor de eerste keer bij die cursus en daar ging mijn 
semafoon af, met Theo’s nummer erop. Ik moest onmiddellijk 
naar de redactie komen. Er was nieuws. Hij was al met een an-
dere kwestie bezig en ik moest hier onmiddellijk achteraan. Het 
had ook van het ANP gekund, denk ik. Veel had ik er niet aan 
toe te voegen, maar Theo liet mij even merken waar volgens 
hem de prioriteiten hoorden te liggen.

Theo was typisch een journalist die vond dat het vak er is om 
de macht te controleren, om autoriteit te betwisten. Dat hebben 

latere hoofdredacteuren trouwens geweten. Theo was geen ge-
makkelijke. Dat zat er al heel vroeg in, zo blijkt uit het rapport 
over Theo’s stage bij de Volkskrant, in 1971. Het begint nog 
kalm: ‘Volgens ieders indruk is hij een rustige, accurate werker, 
die blijk geeft van intelligentie. Zijn rustige aard en zijn con-
tacten naar de redactie toe stempelen hem tot een min of meer 
introvert type.’ Volgens de chef Buitenland kan hij ‘voor het 
vak geschikt worden gemaakt’.

Maar, dan komt de chef van de sociaal-economische redactie: 
‘Hij is kritisch en slikt hem gegeven adviezen niet voor zoete 
koek. Tegenover de mening van degenen die hem op deze afde-
ling begeleidden, stelt hij eigen inzichten.’ 

Die houding werd in de loop der jaren sterker. Theo was 
een doorbijter, en ontzettend eigenwijs. ‘Je bent zo soepel als 
beton’, heeft een latere chef hem wel eens wanhopig naar het 
hoofd geslingerd. Theo checkte zijn bronnen wel honderd keer, 
hij was een perfectionist. En dat zijn geen gemakkelijke men-
sen, niet voor anderen en niet voor zichzelf.

Theo was mijn leermeester. Maar hij werd het ook van ande-
ren. Toen hij in 1995 stopte op de Rotterdamse redactie, werd 
hij docent aan de Post-Doctorale Opleiding Journalistiek. 

Terugkijkend zie ik hoe Theo stond voor een bepaalde journa-
listieke mentaliteit, die mij enorm beïnvloed heeft.  Zelf noem-
de hij journalistiek ‘het leukste rotvak dat er is’. Rot omdat 
het je dag en nacht bezig houdt. Leuk omdat je overal je neus 
in mag steken. Het is werk, zei hij, dat gedaan moet worden. 
Dat klinkt nogal nuchter. Maar, zei hij erbij, ‘als het goed is, 
doe je dat met hart en ziel’. En dat deed Theo, voluit. Met die 
mentaliteit liep hij niet te koop, hij benoemde die niet, nee, hij 
belichaamde die opvatting, hij wás die mentaliteit. 

Ik zal  mijn leermeester altijd dankbaar blijven. 

Theo Nijenhuis is vorige week op 63-jarige leeftijd overleden 
aan de gevolgen van dementie. Hij werkte na zijn opleiding 
aan de School voor de Journalistiek bij het Noord-Hollands 
Dagblad, De Havenloods, het Dagblad Scheepvaart en het 
ANP. In 1980 - 32 was hij toen - solliciteerde hij bij toenmalig 
hoofdredacteur Van der Pluijm naar een functie op de Rot-
terdamse redactie. Daarna werkte hij op Financiën, vervol-
gens op de Haagse redactie en daarna weer in Rotterdam. 
Van 1995 tot en met 1997 was hij docent aan de Postdocto-
rale Opleiding Journalistiek van de Erasmus Universiteit. Na de 
PDOJ ging hij werken bij Traject (nu Reizen) en vanaf 2004 bij 
Opinie, waar hij de brieven deed. Hij is begin 2005 uit dienst 
getreden.

door Harmen Bockma 

Een doorbijter en
een perfectionist
met hart en ziel

Zie ook pagina  4
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Collega’s over 
Theo Nijenhuis
Theo was tamelijk berucht op Economie, 
om een paar redenen. Zo had hij elke dag 
wel nieuws te melden. En altijd was hij 
daarmee laat. Meestal een beetje laat, dus 
ergens halverwege de avond, maar vaak 
ook pal tegen de deadline aan. 

Op een avond dat ik dienst had, was 
het weer zo ver. Theo was de hele avond 
aan het bellen om een nieuwsfeit aan een 
paar havenbedrijven te ontfutselen. We 
hadden een plek opengelaten in de krant. 
Om half tien was het eindelijk gelukt, 
hoorde ik. Theo had iemand aan de lijn, 
en die bevestigde alles. Ophangen en tik-
ken, dacht ik nog, maar Theo praatte rus-
tig door. Eerst over details van de zaak 
waar hij mee bezig was, maar daarna 
hoorde ik hem zeggen: ‘Nu ik je toch aan 
de lijn heb, hoe zit het met die…’

Met de deadline in zicht ging hij dood-
leuk een kwartiertje buurten met zijn 
bron. Over van alles en nog wat in de 
wondere wereld van de haven.

 ‘Waarom lulde je zo door?’ vroeg ik 
hem toen hij eindelijk, zeker een half uur 
later, had opgehangen.  ‘De pagina moet 
door!’ 

Theo: ‘Simpel. Die man zei tegen me 
dat hij een persbericht ging opstellen nu 
het toch in de krant ging komen. Ik heb 
hem net zo lang aan de praat gehouden 
dat andere kranten het niet meer kunnen 
meenemen.’

Gerard Reijn, Economie

Rechtbank
Zonder Theo was ik nooit rechtbankver-
slaggever van de Volkskrant geworden. 
Theo was degene die bij de PDOJ mij 
leerde dat je de straat op moest om je 
verhalen te zoeken. En een van de eerste 
tips die hij me gaf, was: ga naar de recht-
bank, de rol inzien. 

De rechtbank wist ik destijds wel te zit-
ten, namelijk op de Noordsingel in Rot-
terdam. Maar van ‘de rol’ had ik als pas 
afgestudeerd maatschappijhistoricus geen 
idee. Het  bleken vijf zwarte ordners te 
zijn met daarin alle zaken voor de meer-
voudige kamer en de politierechter. 

Dankzij Theo openbaarde zich voor 
mij een nieuwe wereld, van verdachten, 
officieren van justitie, advocaten en rech-
ters. Daarmee begon ook de fascinatie 
die enkele jaren later zou uitmonden 
in de rechtbankrubriek op maandag in 
de Volkskrant. Vijf jaar lang heb ik die 
rubriek gemaakt, honderden rubrieken 
geschreven en vrijwel elke keer kwam ik 
weer iets nieuws tegen. 
Het zal Theo niet verbaasd hebben. Hij 
was het immers die in 1995 zelf had ge-

zegd: ‘Hé, wat je kunt doen: ga naar de 
rechtbank, en ga de rol inzien.’ 
Zo zie je maar wat voor impact sommige 
zinnetjes op je leven kunnen hebben. 
Theo, de leermeester – dat is een mooie 
herinnering!  

Peter de Greef, 
eindredacteur en oud-student

Opleiden
Ik ken Theo niet van de Volkskrant, al-
leen van zijn tijd als PDOJ-docent - jaar 
1995. Theo deed dat ge-wel-dig! Ik, en 
wij allen, hebben louter warme herinne-
ringen aan hem. 

In ons jaar vormde hij een tandem met 
Rob Soetenhorst. Ideaal: Theo hands-on, 
onnoemelijk sterk om op basis van De 
Agenda zowel nieuws te maken als ons 
studenten perfecte opdrachten mee te ge-
ven; Rob, oud-NRC-adjunct, bezonken, 
meer filosofisch, rustig. Beiden: enorm 
stimulerend. 

Ik geloof dat ons jaar door die twee 
mannen - die in niets op elkaar leken 
- tot een succesjaargang mag wor-
den gerekend.  Theo - sjekkie, altijd 
vrolijk,en opbouwend - had immer een 
anekdote uit zijn eigen verleden paraat 
om tegelijk de door hem verzonnen op-
dracht in te leiden, richting te geven,  je 
te enthousiasmeren en je naar een hoger 
niveau te tillen. 

Ook als het om journalistieke corvees 
ging: zeg een avond en een nachtje voor 
een deur staan, waarachter de vakbond 
van Rotterdamse schoonmakers de actie-
bereidheid van zijn leden aan het sonde-
ren was. Ik denk dat zijn grote vermogen 
journalisten in de dop op te leiden, les te 
geven en iets bestendigs mee te geven, 
hemzelf ook wat verbaasd heeft. 

Hij heeft het na ons nóg twee jaar ge-
daan. Minstens zestig top-journalisten 
heeft hij afgeleverd. Dat kan niet anders. 

Robert Giebels, 
parlementair verslaggever Economie

Je wilt iemand condoleren met de dood 
van Theo, maar je (her)kent zijn familie 
niet. Dus condoleer ik ons, collega’s, met 
een leeftijdgenoot die ik meemaakte als 
altijd smile, altijd tongue in cheek, altijd 
beminnelijk, altijd hartelijk, en altijd ter 
zake.

Maurits Schmidt,  ex-Volkskrant

Gebakken sardines
Het heeft me altijd gespeten dat het con-
tact tussen Theo en mij verwaterde nadat 
ik in 2004 met pre-pensioen ging. Per 
e-mail heb ik hem destijds nog wel eens 
gevraagd naar de borrelbijeenkomst van 
de oud-collega’s te komen om wat bij te 
praten. Maar Theo bedankte daarvoor 
omdat hij niet meer goed bestand was 
tegen drukke bijeenkomsten, aldus zijn 
reactie.

En dan raak je elkaar ongemerkt uit 
het oog met altijd in het achterhoofd de 
gedachte: we lopen elkaar nog wel eens 
tegen het lijf.

Nee, dus!
Het bericht van zijn dood plus de aan-

loop daartoe hebben me diep getroffen. 
Theo was vijf jaar jonger dan ik, dus 
hoorde hij nog niet tot de generatie die 
langzaam maar zeker in de bedreigde 
zone belandde. Laat staan dat hem een 
ziekte zou overvallen die je koppelt aan 
echte ouderdom.

Met plezier denk ik nog altijd terug aan 
onze gezamenlijke jaren bij het katern 
Traject, aan onze vergaderingen annex 
etentjes bij de Portugees aan de Wees-
perzijde, waar Theo steevast gebakken 
sardines nam, aan de dichte tabaksrook 
waarin hij zich in de ‘peeskamertjes’ van 
de redactie hulde, aan de papierchaos 
waaronder ergens zijn bureau was ver-
stopt, aan de gulle lach, aan de vele grap-
pen en aan het harde werken wat we per 
slot ook deden.

Frans van Schoonderwalt, 
ex-Volkskrant


