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Ik las in de krant dat de creativiteit onder jongeren in de Ver-
enigde Staten sinds de jaren negentig is gedaald. Dat is niet 

mis. Hoe zou het in Nederland zijn? Moeten 
we ons zorgen maken?

Wie creativiteit belangrijk vindt, prijst zich 
gelukkig als hij zich ermee omringd weet. 
Dankzij vrienden, uiteraard, maar ook met 
elke dag een goeie krant. Die kan je het gro-
tere verhaal vertellen, objectiever, je laten 
zien hoe het er voorstaat met de creativiteit 
in Nederland. Die kan je laten zien hoe hoog-
opgeleiden in Den Haag anderen de wet voor-
schrijven op gebieden waar ze geen moer verstand van hebben. 

Het onderwijs bijvoorbeeld, of de informatietechnologie, of het 
bouwen van bruggen, of De Verwarde Man.

Creativiteit is geen intelligentie. Het is meer. Een creatief mens 
schépt, anders gezegd máákt iets, lost een probleem op dat an-
deren alleen maar kunnen constateren. Meestal slagen kranten, 
radio en vooral de televisie erin om ’s mensen scheppingskracht 
zorgvuldig voor ons verborgen te houden. Creativiteit heeft de 
gedaante aangenomen van creatief zakkenvullen, kansen cre-

ëren op het voetbalveld of de creatieve zelfverafgoding van deze 
of gene Bekende Nietsnut. 

Maar de kunst dan, meneer Sonnenberg? De media lichten ons 
toch ook in over kunst, bij uitstek het terrein van spel, fantasie, 
verbeeldingskracht en het scheppend vermogen van de mens? 

Ja, zeker, ze informeren ons óver kunst, maar de kunst zelf la-
ten ze meer en meer verzuipen in hetzelfde 
geëmmer als het geklets over bijzaken dat 
de Haagse politiek verziekt. 

Wanneer lees je nog een ahum… diepgra-
vende kritiek? Een inhoudelijk oordeel, be-
zield en intelligent tegelijk? Creatief als het 
ware. Nou?  

Onze creativiteit raakt steeds verder uit 
beeld naarmate ideologisch opgewonden 
groepjes en eenlingen meer hun ei in de 

media kwijt kunnen. Dat is geen vrijblijvende constatering. Dat 
doet de taal én de werkelijkheid geweld aan. 

Witte leidinggevenden, transmannen, transvrouwen, ceo’s, 
ngo’s, nazaten van slaven die tot slaaf gemaakten moeten heten, 
genderneutrale winkelketens. Het houdt niet op. Iedereen die al 
dan niet terecht de botte bijl hanteert, mag zijn gang maar gaan. 

Ik vrees dat we de komende jaren De Verwarde Man vaker zul-
len tegenkomen dan creatieve jongeren.
Willem Kuipers                  wiewiewie.nl

De Verwarde Man

Eindoplossing voor deugdenkers
Collega en oud-adjunct Bert Vuijsje heeft zich buitengewoon geërgerd aan de weg 

die de Volkskrant lijkt te zijn ingeslagen, blijkens de reacties op een interview 
in juli met Géza Hegedüs, voormalig lijsttrekker van de PVV in Rotterdam. Eerst 
kwamen de reacties van lezers die vonden dat dit interview niet in deze krant had 
gemogen. ‘Maar volwassen, zelfdenkende krantenlezers hoeven we niet tegen zich-
zelf in bescherming te nemen’, betoogde vervolgens socioloog Eric C. Hendriks, die 
op Twitter ook nog in het geweer kwam tegen deze politiek correcte ‘deugdenkers’, 
met regelrecht van Adolf Hitler geleend taalgebruik.

Bert Vuijsje in zijn reactie: ‘De ontwikkelingen bij de Volkskrant op opiniegebied 
hebben wat mij betreft nu een peilloos dieptepunt bereikt met zomercolumnist Eric 
C. Hendriks. Op twitter prijst hij zijn “deugerdodend zomeroffensief” aan met on-
vervalste GeenStijl-pseudo-ironie: “Opdat de deugpronkers het einde van de zomer 
niet halen. Deel als je mein Strijd steunt en ook vóór de Eindoplossing bent.” 

‘Daarna volgde de link naar zijn Volkskrant-column.
‘Woede en droefenis strijden bij mij om de voorrang, hoe is dit bij onze (voorma-

lige) krant mogelijk?’

Bert Vuijsje twitterde zelf als reactie op de tweet van Hendriks:
‘Deze even onsmakelijke als onbeschaafde ongein moet kennelijk hedendaagse 

ironie voorstellen. Ik begin mij echt af te vragen wat er bij de Volkskrant aan de 
hand is. Hoe staan de (meeste) redactieleden tegenover dit soort uitingen in en over 
hun krant?

‘De ombudsman van de Volkskrant schreef op 4 augustus in het voorbijgaan over 
de kwestie Hendriks: ‘Zijn weinig fijnzinnige tweet (...) viel buiten verantwoorde-
lijkheid van de krant (...) De hoofdredactie heeft de auteur daarop aangesproken, de 
tweet is inmiddels verwijderd.” 

Bert Vuijsje: ‘De zaak daarmee afgedaan? Ongelooflijk.’

Speciale aandacht in dit nummer voor 
Opland, die vorige maand negen-
tig geworden zou zijn. Hij overleed in 
2001. Bouwe Hijma van het Internati-
onaal Instituut voor Sociale Geschiede-
nis herdenkt de tekenaar aan de hand 
van al die feesten waarbij Opland het 
flamboyante middelpunt was. Het por-
tret hierboven is van Waldemar Post.

Pagina 2 en 3
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In het archief van het IISG vinden we 
heel wat stukken terug over verjaar-
dagen en  jubilea van Opland. Veer-

tig jaar bij de Volkskrant in 1988, Opland 
zelf 65 geworden in 1993, Opland vijftig 
jaar bij de Volkskrant in 1998: het waren 
hoogtepunten in zijn leven. 

Opland liet anderen de feesten organise-
ren, vooral Riet Lina van de Volkskrant 
draaide voor veel regelwerk op, maar hij 
hield zelf een stevige vinger in de pap. 
Hij bepaalde wie wel en wie niet mocht 

komen opdraven en hield een lijst bij van 
‘invallers’ die de plaats mochten innemen 
van de ‘afzeggers’. De zaal moest natuur-
lijk wel vol zitten.

Afgaand op de archiefstukken was het 
feest op 4 juli 1988 tamelijk bescheiden: 
een feestje op maandagavond in de ver-
gaderkamer van de redactie. Er werd wel 
flink uitgepakt: de Sinterklaasstoel kwam 
in bruikleen van de Stadsschouwburg. Im-
mers, Opland moest goed en boven het 
voetvolk verheven zitten. Waldemar Post 

zou de zaal aankleden, er zou een Balkan-
orkest komen met Stehgeiger, portretten 
van Lenin en Gorbatsjov en misschien 
wodka en kaviaar. 

Althans, zo luidden de plannen van 
Volkskrant-hoofdredacteur Harry Locke
feer. Jan Blokker hield de feestrede, 
waarin hij zich afvroeg hoe een zoon van 
de Reformatie bij een katholieke krant 
was uitgekomen en concludeerde dat Op-
land in barokke stijl poppenkasttekenin-
gen voor de Volkskrant maakte, terwijl 
zijn stijl van tekenen voor De Groene Am
sterdammer kon worden omschreven als 
‘hersteld evangelisch luthers’.

Opland zelf sprak natuurlijk ook,  reor-
ganiseerde en passant directie en redactie 
van de Volkskrant totaal en vertelde over 
zijn plannen om het libretto voor de opera 
Drees in Djakarta te schrijven, met in de 
hoofdrol Willem Drees als Vader des Va-
derlands en wethouder van Nederland. 

Het grote feest in 1988 speelde zich af 
in  Paradiso, daar werden de zestigste ver-
jaardagen van Simon Vinkenoog en Op-
land gezamenlijk gevierd. In die jaren 

Rob Wout zou vorige maand negentig geworden zijn

Feesten van Opland: grands spectacles



Opland, ofwel Rob Wout, zou 18 juli negentig zijn ge-
worden. Hij overleed in juli 2001. Zijn verjaardag was 
voor Bouwe Hijma van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam, waar 
Oplands archief ligt, aanleiding voor een terugblik. 
Thema: de feesten waar de tekenaar altijd een ‘grand 
spectacle’ van maakte. Het artikel verscheen in het 
blad Argus. De Volksknar mag het overnemen.
Bouwe Hijma: ‘Flamboyant was hij, daarvoor hoef je 
Opland niet gekend te hebben. Zijn archief spreekt 
boekdelen!’

Opland in de hoofdrol op zijn feest ‘25 
jaar in de Volkskrant’. 

Foto’s Wim Ruigrok
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sprak de kunstminnende elite in Am-
sterdam nog Frans en het grote gebeuren 
op deze avond was getiteld Images du Pa
radis: grand spectacle coupé à l’occasion 
du 60ième anniversaire de Simon Vinken
oog et Opland. 

Vijf jaar later, in 1993, bereikte Opland 
de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit werd 
gevierd met een echt feest in Arti op het 
Rokin, georganiseerd door directeur Con-
stant Vecht van de De Groene en hoofd-
redacteur Harry Lockefeer van de Volks
krant. Frits Müller ontwierp de uitnodi-
ging voor deze avond ‘met spijs en drank, 
zang en dans’. Er was natuurlijk gedoe 
over geld, zowel vooraf als achteraf: welk 
blad betaalt wat? 

Het moet een geweldig feest zijn ge-
weest. Martin van Amerongen hield de 
feestrede, Simon Vinkenoog droeg poë-
zie voor, Damesorkest Het Salon speelde 
tussen de bedrijven door en de band van 
Frits Müller speelde nog urenlang nadat 
om 24.00 uur het Lang zal hij leven! had 
geklonken.

Opland bedankte na afloop met een te-
kening waarop hij, geplet door de cijfers 
6 en 5, het volgende uitbrengt: ‘Sorry …: 
pas nu kom ik uit mijn verdoving … Lie-
ve mensen … het feest was verpletterend, 
fantasties, … GROOTS! Dank u allen …, 
ik kan er weer even tegen…!! Opland’ 

De koek was nog niet op. Vijf jaar later, 
in 1998, was Opland vijftig jaar bij de 
Volkskrant. Dit keer was het feest op een 
schip, de Columbus, die de route Amster-
dam-Pampus v.v. voor de gasten in petto 
had. Opland, die op de een of andere ma-

nier iets met Nederlands-Indië had – zo 
sprak hij zijn gasten in 1988 al aan als 
‘Hoofden van Lebak’ – kreeg een Buffet 
Java aangeboden.

Er was zigeunermuziek aan boord en 
Ben Haveman hield de feestrede onder de 
aanhef ‘Lieve Rob en Francine, hoofden 
van Lebak, broertjes, zusjes, nichtjes, en 
aanhangers van het vrije woord!’ 

Haveman nam de gelegenheid te baat 
een nieuw marketing-concept van de krant 
aan de orde te stellen: ‘Meneer de artiest, 
neem nou een huisvrouw van rond de der-
tig met een lage schoolopleiding. U weet 
wel: het type ongecompliceerde, toffe rod-
delbladenconsument, dat nu onverhoeds is 

opgedoken als het intellectuele 
profiel van de nieuw te verwer-
ven Volkskrant-abonnee: de 
Mien Dobbelsteen van het ge-
droomde marktsegment... Wat 
moet zo’n Mien Dobbelsteen 
zonder moedermavo, die alleen 
de naam Lubbers kent omdat ze 
dat wel een aantrekkelijke kerel 
vond, wat moet die nieuw be-
oogde Volkskrant-abonnee nou 
met de schuttersstukken van 
Opland, kortom, wat moet die 
laagopgeleide vrouw van rond 
de dertig, die denkt dat Soe-
karno een voetballer is die op 
de reservebank zit bij het Brazi-
liaanse voetbalelftal, wat moet 
dat goeie mens met een ‘kwali-
teitskrant’? Trouwens, wat doet 
zij überhaupt in een feestelijke 
toespraak ter gelegenheid van 
een halve eeuw Opland?’

 Het was het laatste grote Op-
landfeest. De meester overleed 
op 19 juli 2001. Tijdens de  af-
scheidsbijeenkomst in de aula 
van de Nieuwe Ooster haalde 
Ben Haveman de ene na de an-
dere anekdote op. Hoe Opland 

aan tafel tijdens het huwelijk van Have-
man in zijn bord boerenkool zorgvuldig 
een juskuiltje maakte –  om dit te vullen 
met het kelkje jonge klare dat naast zijn 
bord stond. Ook verhaalde Haveman hoe 
Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de 
Volkskrant, in het gezelschap van Kees 
Fens bij Opland op bezoek kwam in het 
OLVG. De ernstig zieke Opland sprak bij 
hun binnenkomst de woorden: ‘Ahaaaa! 
Une délégation très importante, une délé
gation officiëlle!!’

Bouwe Hijma



Van de duizenden tekeningen die Op-
land maakte, is die van het vrouwtje te-
gen de kruisraketten wel de bekendste. 
Het beeld werd het symbool van het Ko-
mitee Kruisraketten Nee tijdens talrijke 
demonstraties in de jaren tachtig. 

In 1977 begon in Nederland de cam-
pagne ‘Help de kernwapens de wereld 
uit, om te beginnen in Nederland’.De 
beweging werd internationaal als Hol-
landitis bestempeld.

Opland tekende talloze variaties, voor 
verpleegkundigen, juristen en andere 
protesterende groepen. Ook internatio-
naal kreeg de tekening bekendheid. 

Opland later: ‘Het vrouwtje werd het 
nationale én internationale symbool 
voor de Hollanditis. Ik geloof dat ik dat 
wel eervol mag vinden.’

‘Staatsieportret’ door Wim Ruigrok.

Opland tijdens zijn dankwoord. 
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Kas Kemper, voormalig loodzetter, 
kwam onlangs weer in ons gezichts-
veld. Hij is intussen 95 jaar geworden 
Vanaf 1950 werkte hij bij de krant als 
zetter en opmaker. Hij duikt met onver-
holen genoegen in zijn herinneringen en 
schrijft  ze net zo makkelijk op. 

Uit het lood
           

We waren het loodtijdperk bijna 
voorbij. Teksten werden gezet 

op papieren stroken, advertenties niet 
meer op matrijzen, maar met kant en 
klare afdrukken. Toch leverde een 
bekend automerk, ter promotie van een 
nieuw model auto, klassieke matrijzen 
aan, en wel voor een hele pagina in 
kleur. 

Verbijsterd waren de heren van het 
reclamebureau toen wij, op de produc-
tie, die matrijzen afkeurden. Een heel 
volvlak afdrukken op onze snellopers  
(onze persen dus ) zou een drama 
worden. De drukinkt zou alle kanten 
opslingeren. Ons  advies: een 90-pro-
cents raster. Succes verzekerd. Of wij 
de klant konden helpen?

Natuurlijk, de nieuwe platen waren 
gauw gefikst. Of wij ze ook wilden 
maken voor De Telegraaf en het AD. 
Natuurlijk, het waren toch collega’s.  
Maar die bleken er geen gebruik van 
te maken. Het resultaat was dat op de 
persen van Perscombinatie de afdruk-
ken prima waren. De afdrukken in de 
andere kranten waren verschrikkelijk.

 Arme drukkers.
K.K.

Nog geen jaar zit 
Nanda Troost bij 
de Ouderenbond 
ANBO of zij stapt 
alweer over. In de-
cember vorig jaar 
had ze afscheid 
genomen van de 
Volkskrant na ste-
vige herrie met de 

toenmalige chef Economie. Per 1 oktober 
wordt zij perswoordvoerder bij Groen-
Links in Brussel.

Nanda: ‘Zo ga ik toch nog een keer aan 
iets nieuws beginnen. Ik heb bij de ANBO 
leuke dingen kunnen doen. En ik heb voor 
mezelf, na een toch ingrijpende carrière-
switch, alles goed op een rijtje kunnen zet-
ten. Ook belangrijk.

‘In mijn nieuwe baan kom ik weer meer 

in de gekte van het nieuws terecht. Dat 
miste ik wel. Met aandacht voor onder 
andere migratie en klimaat ga ik me ook 
weer verder ontwikkelen.

‘Ik word Europees ambtenaar en kom in 
dienst tot juli 2019. Dan wordt iedereen 
ontslagen vanwege de verkiezingen, maar 
als het goed is ook weer voor vijf jaar her-
benoemd.

‘Op mijn 56ste weer op kamers (van 
maandag tot en met donderdag) vind ik 
ook grappig. Ik ben al druk bezig met het 
zoeken naar een studiootje in het Brus-
selse. 

‘Nu eerst met vakantie, naar Japan. In 
september doe ik – met dank aan ANBO 
– al een klus voor GroenLinks in Straats-
burg. In oktober begin ik er dan echt. 
Straks kom ik eens per maand ook in dat 
hele circus terecht. Een nieuw avontuur,  
ik heb er heel veel zin in.’

Nanda Troost naar Brussel

Op donderdag 30 augustus presenteert Annegreet van Bergen 
(vroeger op Economie bij de Volkskrant) haar nieuwe boek Het 
goede leven. Dat gebeurt tussen 17 en 19 uur in het Koelhuis, 
Coenensparkstraat 1 te Zutphen.

Eerder schreef zij het boek Gouden jaren. Daarvan werden in 
twee jaar tijd 280-duizend exemplaren verkocht. De recensies 
waren lovend en het boek stond honderd weken in de top-60 
van best verkochte boeken.

In Het goede leven pakt zij de draad op en laat ze met nieuwe 
observaties en anekdotes zien hoe de grote naoorlogse groei het 
leven in Nederland onherkenbaar heeft veranderd.

 Huismoeders doen hun boodschappen niet meer met een netje in de hand bij de krui-
denier om de hoek. De tijd is voorbij dat verloofde stellen jaren moesten sparen voor 
hun uitzet of dat mensen maanden op een telefoonaansluiting moesten wachten. Welke 
vrouw wordt nu nog ontslagen als ze gaat trouwen? En wie biedt zijn gasten nog een 
rokertje aan? 

Het goede leven van Annegreet van Bergen

 Het gaat in de wereld 
altijd beter dan je 
denkt, is de stelling 
van Ben Rogmans 
in zijn boek Geen pa
niek, ook jouw baan 
gaat eraan. Dat gaat 
hij zaterdag 25 au-
gustus presenteren. 

Ben Rogmans was onder (veel) meer 
onderwijsredacteur bij de Volkskrant, 
hoofdredacteur van Intermediair, BN De 
Stem en Dagblad De Pers. Tegenwoordig 
zit hij in de directie van het adviesbedrijf 
Arbeidsmarktkansen.

Zijn boek gaat over de toekomst van 
economie en arbeidsmarkt in relatie tot ro-
botisering, automatisering en kunstmatige 
intelligentie.

Zijn idee: ‘Als je zo nu en dan iets bij-
leert kun je ook in het tijdperk van de 
robots en kunstmatige intelligentie nuttig 
werk blijven doen. Zo hebben we sinds 
de introductie van de pc in 1982 ons he-
lemaal te pletter geautomatiseerd en gero-
botiseerd en in diezelfde periode van 35 
jaar is de werkende beroepsbevolking in 
Nederland verdubbeld.

‘Het grootste gevaar voor de toekomst 
van ons werk zijn wij zelf. Daarbij gaat 
het om de grote groep die zich niet 
ontwikkelt, en om de manier waarop we 
flexibel werk, uitkeringen, pensioenen, 
hypotheken en de arbeidsmarkt hebben 
georganiseerd en gereguleerd.’

De presentatie begint om 16.30 uur in de 
Kennemerboekhandel, Kleverparkweg 3 
in Haarlem..

Geen paniek volgens Ben Rogmans

Thuiswerken het best
tegen oververhitting

De Volkskrant-redactie heeft haar 
verzet tegen het afschuwelijke klimaat 
in het INIT-gebouw opgegeven. Er valt 
niets aan te doen volgens de eigenaar. 
Open dakramen niet.  Blowers niet. 

Tijdens de hittegolf was de tempe-
ratuur van dertig graden op sommige 
plekken niet te harden. ‘Stervensheet’, 
constateerde de hoofdredactie. Toen 
de buitentemperatuur weer een beetje 
normaal werd, was het in de redactie-
lokalen weer veel te koud.

De redactie ondergaat intussen de 
temperaturen in lijdzaamheid. Advies 
van de hoofdredactie: ‘Als je thuis kan 
gaan werken, moet  je dat zeker doen.’ 

JqJ

http://www.arbeidsmarktkansen.nl

