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Knor: Durf je voorspellingen te doen voor het 
nieuwe jaar?
Co: Niet mijn sterkste punt. Ik leef bij de dag.
Knor: Toch even doorbijten. Elfstedentocht.
Co: Het kan vriezen of dooien, maar mooi 
wordt het nooit meer. Al die mensen op de 
ijsvloer, al die media-aandacht, al die 
commercie. De ware sportliefhebber 
is de pineut.
Knor: Koningin Beatrix doet af-
stand van de troon.
Co: Daar heb ik niks mee. Ze doet 
maar. Met koning Willem IV kan ik 
wel leven. Die heeft de Elfsteden-
tocht een keer uitgereden. Maar wij republikei-
nen zijn weer de pineut.
Knor: De euro in gevaarlijk stormgebied. 
Co: Jij houdt toch van solidariteit, Knor. Kom 
op dan, ook solidair met onze Grieken en 

Italianen, grondleggers van onze westerse 
beschaving. In de rijksbegroting weten ze wel 
de pineut te vinden.
Knor: Het Rijksmuseum moet weer helemaal 

open, maar de fietsdoorgang is nog 
steeds een probleem.
Co: Probleem? Laat me niet 
lachen. Die doorgang was ooit 
bedoeld om het centrum van Am-
sterdam te verbinden met nieuwe 
wijken. Op de fiets, weet je wel. 
Geweldige vondst. En dan komt er 

een architectonische kunstenaar, die 
alles bij het oud vuil zet. Mag jij raden wie de 
pineut is.
Knor: Je hebt het steeds over pineut, Co, maar 
ik ken dat woord helemaal niet.
Co: Kijk even in je Bomans-woordenboek: 
pineut, zie sigaar (en vice versa).            HvG
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FOPLAND: KAPERS OP DE KUST?

Opnieuw heeft zich, zwijgend, in zwarte 
mantel gehuld - gelijk de onbekende op-
drachtgever van Mozarts Requiem - een 
boodschapper gemeld bij de redactie van 
de Volksknar. Hij noemt zich Fopland, naar 
de legendarische politieke tekenaar Op-
land, die van zichzelf Rob Wout heette. 
De geheimzinnige boodschapper overhan-
digde bovenstaande tekening, die geheel 
in Opland-stijl kennelijk de huidige situatie 
van de krant verbeeldt. 
Woelige baren van verontwaardiging over-
heersen het beeld. Superschipper Van 
Thillo lijkt op zijn jacht richting Seychellen 
te gaan. Zijn stuurman signaleert piraten. 
Het schip de Volkskrant heeft daadwerke-
lijk de piratenvlag gehesen. 
Rechtsonder duikt uitgever Frits Cam-
pagne in het diepe. Linksonder kijkt Pie-
ter Broertjes op de televisie toe, vanaf de 
zeebodem. Opland zelf ziet het vanuit de 
hemel gebeuren.
Wat is hier loos?
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Ik wil jullie complimenteren met het voortreffelijke 
interview met Guus Dubbelman in ons onvolprezen 
clubblad de Volksknar. Ik ken Guus heel goed, om-
dat ik veel met hem op reportage ben. Volgens mij 
is hij een van de intelligentste mensen in Nederland.
Groet en nog vele mooie bladen toegewenst,
Willem Vissers

Zo dat iinterview liegt er niet om. Doorsturen naar 
Villamedia dunkt mij, spannend en aangrijpend.
Mooie vent die Guus, maar geloof me, samen-
werken met hem is niet het makkelijkste karwei. 
Guus is op zijn zachtst gezegd een beetje eigen-
wijs, maar wel heel authentiek. Vooral dat.
John Volkers

Het oude Volkskrant-gebouw gaat wellicht een 
nieuwe toekomst tegemoet als hip hotel, na ja-
ren van trouwe dienst. De eerste paal van ‘ons’ 
gebouw werd geslagen in december 1962, het 
werd officieel in gebruik genomen in september 
1965, en begin 2007 volgde de verhuizing naar 
het INIT-gebouw. Het oude gebouw is nu ver-
kocht aan een jonge ondernemer, die wel iets 
ziet in een combinatie van hotellerie en artis-
tieke creativiteit.

ER IS mooi nieuws voor collega’s die ooit het oude 
Volkskrant-gebouw zo’n beetje als hun thuis beschouwden. 
Het oude nest verdwijnt niet. Het pronkstuk van de 

(overigens foeilelijke) Wibautstraat wordt gepimpt en zal als 
hip hotel een nieuw leven beginnen. Vanaf 2014 kun je er slapen. 
Er komen 168 kamers. Een uitermate geschikte plek voor 
een sentimental journey in een tweepersoons kamer. Desgewenst 
met een collega naar keuze.
Het Parool - ere wie ere toekomt - bracht als eerste dit nieuws. 

De woningbouwvereniging Stadgenoot, die op het ogenblik 
het Volkskrant-gebouw voor zachte prijsjes verhuurt aan 
allerhande kunstenaars die verspreid over alle etages tientallen 
bedrijfjes exploiteren, heeft alles verkocht aan Job Heimans, een 
jonge ondernemer die bemiddeld is geraakt in de ICT-sector. 
Ook de projectontwikkelaar Brouwershoff is bij de aankoop 
betrokken.
Heimans wil, aldus Het Parool, gebruik maken van het creatieve 

stempel dat het gebouw altijd heeft gehad. Daarom blijft er in het 
achterste deel (waar vroeger de zetterij, drukkerij en papierkelder 
waren) plaats voor bedrijfjes van kunstenaars. Dat deel blijft een 
broedplaats voor creatievelingen. 
De nieuwe eigenaars zien de combinatie hotel en kunst als 

een nieuwe ontwikkeling binnen Amsterdam. De club Canvas 
op de hoogste verdieping (de vroegere kantine) blijft als café, 
restaurant, disco bestaan. Het dakterras blijft uiteraard ook een 
prachtige plek om te vertoeven. In de zomer.

De kunstenaars zullen nauw bij het hotel betrokken blijven. Hun 
huur zal voor een deel inkomensafhankelijk zijn. Het is mogelijk 
voor starters die nog weinig kunnen betalen, in creatieve zin iets 
voor het gebouw te doen. Bijvoorbeeld door iets te vervaardigen 
waarmee het hotel kan worden verfraaid. Of er iets over te 
schrijven.
Heimans heeft voor zijn plannen inspiratie opgedaan bij het 

Michel Bergerhotel in Berlijn, waar hij vaak is geweest. Dit 
hippe hotel met 119 kamers is gevestigd in een monumentaal 
pand, vroeger een fabriek. Een hotel volledig gebouwd op 
creativiteit en de sfeer en rauwheid van Berlijn, zo valt op internet 
te lezen. De sfeer wordt omschreven als aangenamer dan in veel 

andere hotels. De kamers zijn betaalbaar. Een familiekamer doet 
rond de 120 euro per nacht, een eenpersoonskamer 60 euro. En 
je kunt er elke dag wat eten. 
Heimans belooft ook voor het Volkskrant-hotel een hippe boel, 

voordelige hotelkamers en bovendien schappelijke prijzen voor 
bier. Er is zelfs kans dat de naam de Volkskrant aan het hotel 
verbonden blijft. In Het Parool zegt hij er wel voor te voelen het 
beeldmerk de Volkskrant op het gebouw te handhaven, omdat het 
bij het gebouw hoort. Maar dat zal alleen gebeuren als de krant 
bereid is op een of andere manier met hem samen te werken.  
Over de indeling van het hotel kunnen we de heer Heimans 

wel wat gratis tips geven. Zo moet het mogelijk zijn een 
hoofdredactionele of adjunctenkamer te boeken. Etages  
kunnen worden vernoemd naar de diverse redacties: Financiën, 
Binnenland, Buitenland, Kunst, Opmaak, Wetenschap, 
Sport, Media. De kunstenaars in de achterbouw zullen graag 
meewerken om deze kamers/verdiepingen toepasselijk aan te 
kleden. Misschien zien ze zelfs kans om in de hal de prachtige 
monumentale marmeren trap te herbouwen.

Krant en kunst in één hotelbed

door Jan van Capel

Feestelijkheden bij de opening van het Volkskrant-gebouw in 
september 1965.         Foto Wim Ruigrok
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‘Ooit heb ik resoluut nee gezegd, maar ik neig ertoe op mijn 
beslissing terug te komen.’ Zo reageerde Niels Beugeling, 
hoofd collecties en presentatie van het Persmuseum in 
Amsterdam, op het verzoek nog eens na te denken over het 
behoud van de - inmiddels legendarische - Muur van Opland. 
Waar een kort briefje al niet goed voor is, maar wij van het 
comité Red de Muur van Opland zijn er blij mee.
Op 1 januari verstreek de datum waarop gegadigden zich 

konden melden voor opvang en blijvende koestering van 
Oplands Muur. Twee kandidaten zijn overgebleven:
1. Het Persmuseum. Niels Beugeling: ‘Het is wel een heel 

bijzonder object. Het grootste probleem voor ons is en blijft 
de opslag. Is er een inschatting te maken hoeveel ruimte we 
moeten reserveren?’
2. Ben Rogmans (De Pers). ‘Mijn plan was: we lijmen 

het geheel eventueel in gedeelten tegen een verrijdbare 
multiplexwand en zetten het bij ons neer. Als we ermee 
ophouden of meer rechthebbende erfgenamen zich melden, 
kunnen ze het lenen of ophalen. We willen het ook komen 
brengen.’

Redactie
Afgevallen zijn: de Volkskrant-redactie (Philippe Remarque: 

‘Wij hebben een print van de muur net weer aangebracht in 
onze vergaderzaal. Dat is de manier waarop we hem voor het 
nageslacht bewaren. Voor de fysieke muur is hier ter redactie 
helaas geen plaats.’) en hoogleraar illustratie Saskia de Bodt 
(‘Het spijt me dat ik tot nu toe in Amsterdam geen respons 
kreeg.’)
De Muur van Opland is een cultureel erfgoed van de 

Volkskrant met daarop afgebeeld een mozaïek van machines 
en machthebbers die de muziek van de krant in de jaren zestig 
lieten doorklinken. Oorspronkelijk, herinnert Erwin Horwitz 

zich, was die Muur gesitueerd in een grote vergaderzaal op de 
vijfde etage. Later, toen die etage werd verhuurd aan Heineken, 
werd die muur afgedekt met een houten voorzetwand.

Drukpers
Janpeter van der Kamp kent de technische details. ‘De maten 

van de Muur zijn oorspronkelijk iets van 2.60 bij 8 meter. Maar 
ik denk dat niet de gehele muur opgeslagen is. Waarschijnlijk 
alleen het deel waarop Opland de drukpers heeft getekend.’
Pas bij het vertrek van PcM (en dus ook van de Volkskrant) 

naar het INIT kwam de muurtekening tevoorschijn. Meenemen 
was geen optie, na ruggespraak met Hub. Hubben. De muur 
was ook beschadigd met boorgaten. Besloten werd de tekening 
in delen te laten fotograferen. De gefotografeerde Opland is op 
ware grootte geprint en geplakt in de ‘halfelfzaal’, die toen als 
‘Oplandzaal’ werd gedoopt. 
‘Blijkbaar heeft iemand de drukkerij geïnformeerd. Die waren 

vooral geïnteresseerd in  het deel van de muur waarop de 
Wifagpers was getekend. De eerste dubbelbrede snellopende 
krantenpers van die omvang in Europa! Dat stuk muur is 
uitgezaagd en naar de drukkerij gebracht. Door de vele 
wisselingen in de leiding is van de beloofde wederopbouw 
nooit iets terechtgekomen. En de opgeslagen stukken zijn 
vervolgens in de vergetelheid geraakt.’
Tot nu.

Muur van Opland
naar Persmuseum?

Het gedeelte van de Opland-muur zoals het staat opgeslagen in 
de kelders van de drukkerij.       Foto Wim Ruigrok

Guus van Holland, prominent sportver-
slaggever, ex-Volkskrant, vertrok vorige 
maand bij NRC Handelsblad. Ter gelegen-
heid daarvan werd in De Rode Hoed een 
symposium gehouden aan de hand van 
enkele stellingen van Guus.
Zoals: 
- Sportjournalisten schrijven niet meer 

over de sport, maar vooral over randge-
beurtenissen. Kroeg- en reljournalistiek. 
Wat ze schrijven, kan evengoed door al-
gemene, niet door sportkennis gelouterde 
verslaggevers worden gedaan. Waar is de 
passie, het inzicht, de empathie en het his-
torisch besef?
- Quootje hier, quootje daar, aanhoren en 

opschrijven, verder niks. Waar is het mooi 
geschreven verslag gebleven?

‘Sportjournalistiek 
een zootje’

- Waan van de dag regeert, ook bij de 
zogenaamde kwaliteitskranten zoals met 
name de Volkskrant (meer dan twee pagi-
na’s - drie verhalen - over ‘eventuele om-
koping’ van een Kroatische voetbalclub 
ten nadele van Ajax: populisme ten top).
- Sportjournalisten zijn een kuddevolk 

geworden. Achter elkaar aanhollen op weg 
naar mogelijk nieuws, quootje ophalen,  
en niet meer nadenken. Geen diepgang, 
geen waardering voor de zich op spartaan-
se manier voorbereidende sporter, voor 
de sportwetenschappen zoals fysiologie, 
sociologie, psychologie en filosofie.
- Sport gaat dieper dan de sportjourna-

listiek wil doen geloven.
Guus zelf: ‘Enzovoort, enzovoort, ik 

hoef het niet meer te lezen, ik lees er wel 
boeken over, of verhalen in sportweten-
schappelijk georiënteerde bladen. Kort-
om, het is een zootje voor oude strijders 
van de sport.’

door Han van Gessel
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Oudjaar: terugkijken op afscheid
Oudjaar. We kijken nog eens terug op het 
familiegevoel bij de Volkskrant, destijds. 
Historica Annet Mooij noteerde vooral het 
gekissebis op de redactie. Maar er waren 
ook mooie momenten. Elk afscheid kreeg 
uitbundige aandacht.
Hierbij enkele foto’s uit het archief van 
Rob Josselet.

Boven: afscheid van Henk Huurdeman, 
1995. Harry Lockefeer spreekt hem toe. 
Met het glas in de hand luisteren toe: 
Ronald ten Brink, Sietse van der Hoek, 
Guus Dubbelman, Henk Huurdeman en 
zittend Opland.
Links: afscheid van Jan Blokker, als ad-
junct-hoofdredacteur, 1985. Hij staat met 
een tekening van Opland in zijn hand. 
Klaarblijkelijk wordt het lied ‘He’s a jolly 
good fellow’ gezongen - gezien de open 
monden van Opland en Ben Haveman. 
Verder ook: Wim Ellenbroek, Erwin Hor-
witz, Wim Boost, Maurits Schmidt.
Onder: afscheid van buitenlandredacteur 
Hans Beynon, 1988. Joris Cammelbeeck 
spreekt hem toe. Voorste rij: Marianne 
Boissevain, Henk Huurdeman, Erwin 
Horwitz, Truus Ruiter, Riet Lina, geheel 
rechts  Melanie Beynon-Cuyper.


