
OP de expositie van Angela de Vrede 
(1949) in Berg en Bosch, een zorg-
doolhof bij Bilthoven, hangen zes 

tekeningen die niet te koop zijn, ‘om senti-
mentele redenen’, zegt ze zelf. Het zijn zes 
grote illustraties die ze eind jaren negentig 
heeft gemaakt voor de Volkskrant. 

Bijna twintig jaar, tot 2001, heeft ze met 
regelmaat voor de krant getekend. Het was 
haar leukste tijd, zegt ze. ‘De snelheid 
waarmee ik moest werken, was voor mij 
aantrekkelijk. Vandaag kon de redactie een 
tekening bestellen voor de krant morgen.’ 

Anderhalf jaar geleden vertelde ze de 
Volksknar: ‘De redactie belde me op, dan 
kreeg ik mijn oor vol geluld en dan moest 
ik er binnen de kortste keren wat van 
maken. Ik hield ook altijd rekening met de 
opmaak van een pagina, hoe de tekst liep 
bijvoorbeeld.’

En die ingewikkelde tekening dan bij een 
verhaal van Bert Wagendorp over een na-
tuurpark in Wales? ‘Ja, daar mocht ik een 
week over doen.’

Het is een opmerkelijke 
locatie, zorgcentrum Berg 
en Bosch, gelegen in de 
bossen bij Bilthoven. Vanaf 
1933 was het een sanatori-
um, gebouwd door architec-
ten van de Delftse school. 
De zusters Dominicanessen 
verpleegden er patiënten 
met longklachten. Klooster, 
kapel en kunstwerken her-
innerden patiënten aan de 
religieuze opzet van Berg 
en Bosch.

Nadat de tuberculose was 
uitgebannen, in de jaren 
zestig, werd het een alge-
meen ziekenhuis. Alle ge-
bouwen verspreid over 33 
hectaren, bleven staan. Het 
faillissement in 1993 beëin-
digde het voortbestaan van 
het ziekenhuis. Nu zitten er 
tientallen huurders uit sec-
toren als zorg, gezondheid, 
sociaal-maatschappelijk 
werk, cultuur en educatie.

Tandheelkundig Centrum 
XQdent zit in een van de 
talrijke gebouwen op het 
terrein, nummer 62. Angela 
de Vrede is daar cliënt. Haar 
tandarts nodigde haar uit 
het gebouw op te sieren met 
haar werk. ‘Daar werd ik wel vrolijk van’, 
merkt zij op.

Nu hangt er dus het komende jaar een 
aantal ‘vrije werken’ van Angela. En er 
hangen zes tekeningen uit de tijd van de 
Volkskrant. 

Het schaap, met schedel, uit het Brecon 
Beacons National Park in Wales bij een 
verhaal van Bert Wagendorp, juni 1996, 
toen nog Londens correspondent, is de 
meest opvallende. De naakte schedel heeft 
Angela mee geëxposeerd, met een ver-
gulde kies (grapje) en ernaast een tandarts-
spiegeltje.

Uit de bijlage Traject hangen er twee: 
Duivel op wieletjes (oktober 1998), bij een 
verhaal van Ernst Clowting en Toine Heij-
mans over inline skaten. En Skiland (de-
cember 1997), bij een verhaal van Toine 
Heijmans.

Uit Wetenschap (mei 1998) de tekening 
bij een verhaal van Maarten Evenblij over 
biotechnologie.

Uit Folio (november 1995) de illustratie 
bij een verhaal van Hans Bouman over 
Apen en toeristen.

Uit Cicero (1998) de illustratie bij het 
boek Stad der Blinden van José Saramago, 
bespreking van Cees Zoon.

Van de meeste tekeningen is ook het re-
sultaat in de krant opgehangen. Duidelijk 
is te zien hoe het drukwerk de kleuren aan-
zienlijk donkerder maakte. Daar moest de 
illustrator wel rekening mee houden.

De tekeningen zijn te zien van maandag 
tot en met donderdag van 9 tot 17 uur en 
vrijdag van 9 tot 14 uur. Melden bij de re-
ceptie van XQdent, Prof Bronkhorstlaan 
10, gebouw 62, Bilthoven.

Jacques de Jong
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Eerbetoon
Sommige collega’s toonden zich ver-
rast toen in de Volkskrant geen rouw-
advertentie van de hoofdredactie ver-
scheen na het overlijden van Hugo 
Brandt Corstus. Deze columnist had 
toch jarenlang op de voorpagina gefigu-
reerd als Stoker en Maaike Helder.

De redactie merkte weinig van hem 
als collega. Hij stuurde zijn stukjes op 
vanuit zijn huis. Niettemin vonden en-
kele collega’s dat Brandt Corstius naast 
een uitgebreid in memoriam wel een 
rouwadvertentie had verdiend. 

De hoofdredactie liet – daarnaar 
gevraagd door een lezer  –  weten:

‘Het laatste stukje van Hugo Brandt 
Corstius verscheen 28 jaar geleden in 
de krant en daarom vonden wij het niet 
gepast om ons door middel van een ad-
vertentie tussen de rouwenden te scha-
ren. In plaats daarvan hebben wij er-
voor gekozen om Hugo op redactionele 
wijze een passend eerbetoon te geven.’

Angela de Vrede bij de uistalling van haar werk.
Foto Jacques de Jong

Angela de Vrede exposeert in zorgcentrum Berg en Bosch

Kunststukken bij de tandarts



Sietse van der Hoek was ne-

gentien jaar bij de Volkskrant in 

vaste dienst, van 1982 tot 2001. 

Vrijbuiter eerste klas. Het liefst 

bezig met het ambacht: kijken, 

luisteren, opschrijven. Hij doet 

het nog steeds met zijn boeken. 

Onlangs verscheen ‘Langs de 

Nullijn’, de beschrijving van een 

tweedeling in Nederland.

‘Het valt me moeilijk met schrijven op te 
houden. Ik doe het gewoon graag. Willen 
weten hoe iets zit, erheen gaan met je op-
schrijfboekje, kijken, luisteren en met een 
stuk terugkomen. Dat heb ik altijd gedaan 
in mijn krantentijd, maar ook mijn boeken 
nadien heb ik zo geschreven, met een jour-
nalistieke, documentaire aanpak.’

Oud-Volkskrant-verslaggever Sietse van 
der Hoek (1943) heeft ‘het vak’ nooit ach-
ter zich kunnen laten. Hij is 70, maar on-
langs is er weer een boek van hem uitgeko-
men, Langs de Nullijn. Daarin beschrijft hij 
hoe Nederland in tweeën is gedeeld langs 
de denkbeeldige lijn Goes-Groningen: een 
helft beneden en een helft boven de zee-
spiegel. Volgens  Sietse zit niet alleen daar-
in het verschil, maar ook in de cultuur: in 
het westen een progressieve, open samen-
leving, in het oosten meer conservatisme.

‘Eigenlijk deed ik voor dat boek niets an-
ders dan ik als verslaggever deed. Ik ging 
kijken en praten en dat schreef ik op.  Ik 
wilde zien of ik aannemelijk kon maken 
dat het landschap en de manier van brood 
verdienen ook samenhangt met de menta-
liteit van de bewoners. En ik ontdekte dat 
er twee soorten Nederland zijn. Dat heb ik 
vastgelegd in een serie verhalen langs die 
Nullijn.’

Je beste boek?
‘Dit laatste ja. Daarin komen dingen sa-

men die ik al langer in mijn hoofd had. Je 
kunt het documentaire journalistiek noe-
men.’

De laatste jaren verschenen er meer dan 
een  handvol boeken van Sietse van der 
Hoek, met een grote diversiteit van onder-

werpen. Genetische doping bij sporters, 
Groningse kerken, cocaïnesmokkel, het 
Groningse landschap, de Brabantse delta, 
een (bekroond) boekje in Groninger streek-
taal.

Groningen lijkt een rode draad te zijn 
gebleven. Je komt er vandaan, hebt er 
jarenlang voor een persbureau gewerkt. 
Wil je niet terug?

‘Ik heb nog wel een zekere hang naar de 
provincie Groningen en het landschap daar. 
Maar feitelijk heb ik het toch achter me ge-
laten. Ik kom nog wel eens in de stad, vind 
het enig daar, en ben na een dag blij dat ik 
terug ben in Amsterdam, thuis. Amsterdam 
blijft een aangename stad. Hier zal ik ook 
doodgaan.’

Kon je vijf jaar geleden niet gewoon op-
houden met werken, zoals iedereen?

‘Nou nee, ik kon het niet laten – net zo 
min als jij trouwens. Maar buitendien had 
ik een slecht pensioen doordat ik jarenlang 
als freelancer had gewerkt. Dus ik had het 
ook nodig.’

‘Ik heb ook wel wat geluk gehad, hoor. 
Behalve dat ik zelf onderwerpen bedacht, 
kreeg ik ook opdrachten, zoals van de Vrije 
Universiteit  – het boek over genetische do-
ping – en van de stichting Oude Groningse 
kerken.

Een poging tot roman was het boek De 
man van Trinidad.

‘Achteraf had ik dat beter een documen-
taire thriller kunnen noemen. Het ging over 

een spectaculaire cocaïnesmokkel. Heb ik 
helemaal uitgezocht, via gesprekken met 
de hoofddader en met verschillende re-
chercheurs. Alle data in het boek kloppen. 
Wat dat betreft had ik het journalistiek aan-
gepakt. Bij het schrijven heb ik het in de 
vorm van een roman gegoten.’

Hoe kijk je terug op je tijd bij de Volks-
krant? Je hebt er van alles gedaan. Ver-
slaggeverij, tv-kritiek, correspondent in 
de Bijlmer, correspondent Berlijn.

‘Ik heb er een prachtige tijd gehad, vooral 
als verslaggever. Ik ben nog een tijdje chef 
Verslaggeverij geweest.’ (Begint, zoals re-
gelmatig, te grijnzen). ‘Maar dat was niet 
zo’n geslaagde tijd. Ik was geneigd te veel 
zelf te doen, meer solist dan teamwerker. 
En ik was te ongeduldig, eigenlijk geheel 
ongeschikt om een groep eigenzinnige ver-
slaggevers tactisch te kunnen leiden.

‘Als solist kon ik mijn gang gaan als cor-
respondent in de Bijlmer. De Volkskrant 
vond het een goed idee om die groeiende 
wijk met een zeer uiteenlopende bevolking 
van binnenuit te volgen. Ik ben er gaan wo-
nen en schreef elke dag over de dingen die 
ik er tegenkwam. Andere kranten hebben 
het idee nagevolgd.

‘Een van mijn beste, vergelijkbare, her-
inneringen is dat ik bij het overstromen 
van de rivieren in het Land van Maas en 
Waal in een leeg pand ben gaan zitten om 
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Weer een boek van Sietse van der Hoek
Kijken, luisteren en opschrijven

Sietse van der Hoek op de fiets in Amsterdam.                       Foto Jacques de Jong
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te beschrijven hoe dat was. Alle bewoners 
moesten de streek verlaten en ik reed tegen 
de stroom in de polder binnen om er stukjes 
over te schrijven. De politie ontdekte me 
natuurlijk na een paar dagen, maar ik kreeg 
toestemming om te blijven. Dat heb ik een 
week volgehouden.’

‘Ik heb ook in Berlijn gezeten om die stad 
te beschrijven in de overgang naar hoofd-
stad van Duitsland, toen de regering van-
uit Bonn daarheen kwam, na de val van 
de Muur in 1989. Mooie tijd, mooie stad, 
spannend. Je ziet nu ook hoe Berlijn in Eu-
ropa steeds belangrijker wordt. Ik denk dat 
ik daar als verslaggever mijn beste tijd had. 
Voor de krant was het een beetje luxe, want 
Willem Beusekamp zat al in Bonn. Na an-
derhalf jaar vond Harry Lockefeer het mooi 
geweest. Hij moest bezuinigen en ik moest 
terug naar Amsterdam.

Hoe kijk je terug op je tijd als tv-criti-
cus? Daarmee werd je volgens mij we-
reldberoemd in Hilversum.

‘Zeg maar wereldberucht. Ik heb het vier 
jaar gedaan. Ze konden mijn bloed wel drin-
ken. Toch was mijn insteek altijd: weerge-
ven wat ik zie. Maar ik gaf er wel duidelijk 
mijn mening bij.’ (Weer die grijns). ‘Wat 
ik zag, deugde vaak niet – en dat vind ik 
nog steeds.

‘Doordat ik dat zo unverfroren opschreef, 
kreeg ik ook wat weerstand op de redactie. 
Dat merkte ik aan het wantrouwen dat ik 
ondervond. Ik was geen ‘maatje’ meer. Ik 
werd ook uitgenodigd voor discussies op 
televisie; ik denk dat dat ook niet bijdroeg 
aan mijn populariteit op de redactie.’

Waarom ben je ten slotte weggegaan?
‘Om verschillende redenen. Onder Pie-

ter Broertjes als hoofdredacteur en zijn 
adjunct Jan Tromp werd de krant steeds 
leukiger, het moest allemaal populair. Ty-
pisch Broertjes dus. Dat stond me niet aan. 
Wat dat betreft heb ik trouwens steeds meer 
waardering gekregen voor Harry Lockefeer, 
die de krant altijd op een zeker niveau heeft 
gehouden.

‘Daar kwam ik nog bij dat ik met een 
boek bezig was, de biografie van acteur 
Aart Staartjes. Daarvoor wilde ik een half 
jaar verlof, onbetaald, zodat ik daarna te-
rug kon komen. Maar dat kon niet volgens 
Pieter, want ‘ze konden me niet missen’ 
– dat was toen het smoesje als ze je wilden 
tegenhouden.

‘Ik wilde toch dat boek maken, dus toen 
heb ik ontslag genomen. De sfeer en de lijn 
van de krant bevielen me toch al niet meer. 
Ik had nog gebruik kunnen maken van een 
regeling voor oudere journalisten, maar, 
zei Broertjes, dan moet je wel doen wat wij 
zeggen. Nou, dat moet je net tegen mij zeg-
gen! Ik ben met opluchting weggegaan.

‘Nota bene: ik had het finale gesprek op 11 
september 2001, juist toen die twee vlieg-
tuigen de Twin Towers doorboorden. Een 
historisch moment, in tweeërlei opzicht.’

Jacques de Jong

Omringd door collega’s komt chef Pa-
roliebol Lucy Prijs in cafe Scheltema 
de oorkonde overhandigen, behorend 
bij de onderscheiding Paroliebol 2013 
die aan de Volksknar (en aan Parool-
collega Albert de Lange) is toege-
kend. 

In oorsprong was de Paroliebol be-
doeld voor Amsterdammers die in een 
bepaald jaar voor de stad iets hadden 
betekend.

Vooral dankzij de hartelijke en be-
langeloze medewerking van allerlei 
(ex-)Volkskrant-collega’s – zowel 
meedenkers en schrijvers als ‘slacht-
offers’ – is dit clubblad voor pensiona-
do’s intussen aan zijn tiende jaargang 
begonnen. 

Het voorbeeld is overgenomen door 
de collega’s van Het Parool (vandaar 
de onderscheiding) en van Elsevier. 
Tijd om ook even Han van Gessel te 

gedenken, eigenlijk de brains achter 
de Volksknar, maar te vroeg overle-
den vorig jaar.

Van de Knarrenborrel-bezoekers 
dinsdag 18 maart staan op de foto, 
van links af: Martin Rep, Willem de 
Bruin, Ronald ten Brink, Maurits 
Schmidt, Lucy Prijs, Peter van Bueren, 

Maria Hendriks,  Lisette Lewin, Hans 
Emans en Peter van den Berg.

Foto Jacques de Jong

Oorkonde Paroliebol
overhandigd
in café Scheltema

De Volksknar
e-mail: volksknar@gmail.com
bank: NL41 RABO 0332813398
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Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?
‘Ik zit twee avonden in de newsroom voor het eerste katern en 

de rest van de week ‘over de brug’, aan de andere kant van het 
gebouw bij Sir Edmund,  in de zaal waar onder andere V en het 
magazine worden gemaakt. 

‘En ja het gaat lekker. Voor de nieuwskrant is het spannend om 
tegen de deadline aan te werken. Bij Sir Edmund is er meer broed-
tijd, zijn er meer pagina’s en is de opmaak vrijer. 

‘Nog meer dan bij de nieuwskrant zoeken we daar 
naar de rode draad in een verhaal en proberen we door 
middel van de opmaak iets extra’s toe te voegen. Het 
verschil met de nieuwskrant wordt wel kleiner, want 
ook daar wordt vaker groots uitgepakt bij de features. 

‘Er is zelfs een klein clubje mensen dat vooruit werkt 
voor nieuwskrantverhalen die meer aandacht nodig 
hebben. Voorheen was dit ondenkbaar, maar omdat 
we meer willen dan standaard, is vooruit werken zelfs 
nodig.’

Was dit je droom: de Volkskrant?
‘Mijn droom was om bij een vrouwenglossy te gaan 

werken omdat ik een goed gemaakt blad een cadeautje 
vind; mooie fotografie, leuke reportages, mode, life-
style en dat alles op fijn papier. Bij die droom hoorde 
een glamourbeeld van mij, hoog gehakt en goed ge-
kapt, op een moderedactie waar ik stukjes zou schrij-
ven en modeshows en feestjes zou bezoeken. 

‘Ik heb een jaar op het Amsterdam Fashion Institute 
(AMFI) gezeten en was veel bezig met mode, mooie 
bladen en alles eromheen. Maar ik ben gestopt met de opleiding 
en heb me aangemeld voor de School voor Journalistiek (SVJ) in 
Utrecht. 

‘Het AMFI was een leuke ervaring en het is een goede school,  
maar tijdens het uitknippen van plaatjes voor het zoveelste mood-
board, vroeg ik me af hoe lang ik het nog ging volhouden. Ik vul 
mijn dagen echt niet uitsluitend met het lezen van literaire meester-
werken of het voeren van diepgaande gesprekken over de zin van 
ons bestaan, maar ik was wel toe aan een andere soort inhoud.

‘Op de SVJ begin je in eerste instantie met schrijven en een beet-
je radio en tv maken, wat ik erg interessant vond, maar de vorm 
bleef lonken dus heb ik redactionele vormgeving als afstudeerrich-
ting gekozen. Dankzij mijn eerste stage bij Het Parool ben ik het 
‘krantenmaken’ gaan waarderen. Het snelle soms wat chaotische 

werken bevalt me goed en ik vind de focus op de actualiteit en 
human interest fijn.’

Wat is je grootste ambitie?
‘Voor de lange termijn is dat ooit als art-director werkzaam zijn. 

Ik werk nu altijd binnen een kader dat door een art-director is vast-
gelegd en ik zou op een goede dag zelf de lijnen willen uitzetten. 
Betekent trouwens niet dat ik nu geen eigen inbreng heb – daar 

blijft nog genoeg ruimte voor over. Verder wil ik me 
ook gaan richten op producties voor websites.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Dit is een ambitie voor de korte termijn. Ik maak 

veel pagina’s en soms denk ik weleens dat heb ik 
goed bedacht, maar een ‘grote slag’ heb ik nog niet 
gemaakt. In het algemeen gaat het goed en ik ben te-
vreden, maar een mooi wapenfeit zou niet misstaan.’

Hoe zie je je toekomst?
‘Ik ben als freelancer bij de krant binnengekomen 

en heb nu een contract voor onbepaalde tijd. Wat mijn 
baan betreft heb ik dus niet direct grote zorgen. Als je 
kijkt naar hoe we de krant nu maken en hoe dat een 
aantal jaar geleden was (er zijn collega’s die daar van 
alles over kunnen vertellen), ben ik wel meer bezig 
met de vraag hoe ons werk er in de toekomst uit gaat 
zien. Niet in negatieve zin omdat ik geloof dat er echt 
nog wel plek voor de krant is, maar het is meer een 
vraag die ik in gedachte hou.’

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘Vanuit de vormgeving gezien, vind ik dat we het goed doen. We 

hebben in korte tijd een aantal veranderingen achter elkaar gehad 
en die juich ik alleen maar toe. Sir Edmund is prachtig geworden. 
Er gebeurt wat opmaak betreft altijd iets spannends in de nieuws-
krant. Ik ben elke dag benieuwd naar de cover van V. Bij Vonk 
doen ze geweldige dingen met beeld. En het Magazine is na de 
laatste restyling nog beter geworden. 

‘Maar als het om de koers gaat, is het belangrijkste wat mij be-
treft Volkskrant Plus. Het was de hoogste tijd voor meer dan alleen 
een nieuwswebsite op digitaal gebied. De aanpak en de voorberei-
ding van het project beloven veel goeds.

Jacques de Jong

Tahirah Salomon

In de serie jong talent bij de Volkskrant: Tahirah Salomon (29). 

Meer dan het schrijven voor een krant, trekt haar de vormgeving. 

Ook digitaal: ze kijkt ernaar uit hoe de vernieuwde Volkskrant Plus 

er straks op de website gaat uitzien.

Tahirah Salomon, vormgeefster

Krant toch leuker
dan modeglossy


