
Amper bekomen van de klim, zit 
Persgroep-tycoon Christian van 
Thillo tijdens de lunch boven op 

de Muur van Geraardsbergen meteen weer 
in gesprek met Volkskrant-hoofdredacteur 
Philippe Remarque en diens adjunct Pie
ter Klok. Ze hadden van meet af aan al in 
elkaars wiel gezeten, maar de conversatie 
ging onmiddellijk weer over de krant, over 
het vak, verkoopstrategie en oplagecijfers. 
‘Dat is toch waar we graag over lullen, 
over ons werk’, aldus Van Thillo in een ex-
clusief gesprek met de Volksknar.

Ze reden met nog meer dan dertig Pers-
groep-collega’s - Nederlands en Belgisch – 
de fietstoer In Memorial Tuur Decabooter, 
ter herinnering aan een van de winnaars 
van de Ronde van Vlaanderen (1960). In 
2010 en 2011 ging de koers nog van Kob-
begem (hoofdkwartier van de Persgroep) 
naar Zottegem en terug. Zaterdag 13 sep-
tember waren start en finish in Zegelsem, 
via talrijke heuvels, met als hoogtepunt de 
Muur van Geraardsbergen. Pieter Evelein 
in zijn aankondiging: ‘De koers was be-‘De koers was be-
doeld als Vredeskoers, om het Nederlandse 
en Vlaamse smaldeel van de Persgroep aan 
elkaar te laten wennen.’

Goed idee. Vraag derhalve van de Volks
knar aan Van Thillo: Valt uw aanwezigheid 

hier ook in dat kader?
Van Thillo haast zich te ontkennen. 

‘Neenee, dat is geen strategie. Ik kom ge-
woon graag fietsen. Niet om de bedrijfs
cultuur te bevorderen, maar ik vind het 
evene ment gewoon leuk. En ik fiets graag. 
Je hoeft niet alles te zien als management.

‘Ik weet dat er bij de Volkskrant tal van 
fietsgekken zitten. Van hen uit Bert Wa-
gendorp en Pieter Klok- kwam het idee om 
in navolging van hun eigen koers in Noord-
Holland ook een toer in Vlaanderen voor 
de hele Persgroep te organiseren. Daar bleek 
groot enthousiasme voor te bestaan.’

‘Zo gaat het ook met het voetballen. Er 
blijken bij de verschillende titels allemaal 
elftallen te bestaan, die met regelmaat 
wedstrijden en zelfs complete toernooien 
met elkaar organiseren, ook over de grens. 
Daarvan hoorde ik pas, toen ze al een tijd 
bezig waren. Dat is niet iets wat van het 
leiding uitgaat. Maar het laat wel zien wat 
er binnen het bedrijf mogelijk is.’

Maar  jullie doen toch wel aan het be
vorderen van een bedrijfscultuur?

‘Ja, we hebben natuurlijk onze grote 
bedrijfsfeesten voor de verschillende on-
derdelen. Daarvan moeten onze mensen 
de indruk krijgen dat er veel kán bij de 
Persgroep. Het gaat erom dat onze mensen 
trots zijn om voor onze titels te werken. En 
ze moeten het gevoel hebben dat ze deel 
uitmaken van een bredere club. Zo voel ik 
het wel. En zij moeten voelen dat wij geen 
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Christian van Thillo (midden), geflankeerd door de marketingman van de Persgroep, in 
gesprek met adjunct Pieter Klok (baard) en hoofdredacteur Philippe Remarque (rechts) 
bij de lunch op de top van de Muur van Geraardsbergen.                           Foto’s Jacques 

Fietsen om over het vak te lullen

Regelaar en topcoureur Pieter Evelein komt voor het oog van de camera uitgewoond over 
de finish bij Zegelsem.
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industrieel bedrijf zijn. Dat is dan ook posi-
tief voor de titels waarvoor ze werken.’

Niet alleen tijdens de lunch, maar ge-
durende de hele koers is een filmteam 
bezig het evenement van start tot finish 
vast te leggen. Zelfs een drone-met-camera 
helikoptert zo nu en dan boven de fietsers 
om hun bewe gingen te volgen. Het wordt 
een filmpje dat Van Thillo op een bijeen
komst van managers wil presenteren om te 
laten zien dat buiten het mediabedrijf nog 
allerlei andere dingen mogelijk zijn. Spon-
soring van goede doelen is er ook een. De 
video, laat Pieter Evelein weten, komt be-
schikbaar voor alle deelnemers van de toer. 
Hij wordt 20 december gepresenteerd.

Intussen staat voor Van Thillo bij ’t Hemel
rijck op de Muur van G. de spaghetti te 
wachten. Toch nog een paar vragen.

Het is dus niet alles management. Maar 
de zogenoemde Campus valt daar toch 
wel onder?

Zijn gebruikelijke enthousiasme gaat nog 
een tandje hoger als hij over de Campus 
begint.

‘Ja, de Campus, dat is heel indrukwek-
kend. Daaraan hebben in drie jaar tijd 1200 
journalisten van de Persgroep deelgenomen 
in 43 verschillende cursussen.’

De Campus is een ‘platform’ waarop re-
dacteuren, fotografen en vormgevers hun 
vakkennis kunnen bijspijkeren. Het werd 
opgericht in oktober 2012, een initiatief 
van Van Thillo zelf en diens directeur-uit-
gever Jaak Smeets. Ze schakelden direc
tor Iris Musschoot in gepokt en gemazeld 
in de media-  voor de uitvoering. Daaruit 

kwam een dikke brochure voort met een 
veelzijdig aanbod van cursussen, te volgen 
zowel in Nederland als in België, voor re-
dacteuren van alle aangesloten media.

Van Thillo: ‘We hebben nu Internet, waar
in we veel energie steken, maar de Campus 
biedt ook mogelijkheden om de basics te 
beoefenen, het schrijven, het interview, de 
reportage, vormgeving, fotografie. Het gaat 
er allereerst om de mensen een opleiding 
te verschaffen. Dat gaan we nu ook organi-
seren voor de managers.

‘Een afgeleid voordeel is dat de mensen 
elkaar leren kennen. Ze wisselen elkaars 
ervaringen uit. Niets leuker dan dat. Het 
vak – dat is toch waar we graag over lullen.’

Kunnen de verschillende kranten ook 
redacteuren uitwisselen? 

‘Nee, het is niet de bedoeling om mensen 
te verplaatsen. Maar het voordeel van de 
Campus is dat ze elkaar leren kennen, en 
dat ze elkaar weten te vinden als ze iets 
willen weten, of gaan doen.’

Tijd voor de spaghetti en de volgende 
etappe, richting finish.

Aan het slot krijgt Van Thillo de prijs 
toegekend voor de mooiste stylist in het 
peloton. Hij fietst zonder het bovenlijf te 
bewegen, dat wil zeggen zonder overbodig 
verlies van energie.

Hij had hard gereden. Vóór de prijsuit-
reiking was hij al verdwenen. Aan ‘t werk 
zeker.             Jacques de Jong
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Pieter Klok deelt prijzen (flesjes plaatselijk bier) uit op het terras van In den Drijhaard.
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Janet van Toor aan de finish van loodzware toer
De fraaie belettering van de finish op de 
Steenberg bij Zegelsem is van Janet van 
Toor. Zij staat hier aan het einde van de 
loodzware 114 kilometers door de Vlaamse 
Ardennen, een rit met een en al geniepige 
klimmetjes, bloedlinke afdalingen en mar-
telende kasseien.

De fietstoer van de Persgroep besloeg de 
route van de Ronde van Vlaanderen. Aan 
de nieuwelingen op dit terrein bood de 
koers een diep inzicht in het lijden van be-
roepscoureurs.

Van 33 renners (drie vrouwen) verkozen 
er vijf de verkorte route, onder wie Janet 
en een goedgetrainde maar te overmoe-
dige Knar, die halverwege de Muur van Ge-
raardsbergen van zijn fiets af moest.

Toch 91,6 woeste kilometers verreden.
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NA AFLOOP vertelde 
een van de aanwezigen 
bij een glas witte wijn 

hoe hij als jongetje elke zater-
dag met vijf broertjes en zusjes 
om de beurt in een zinken teil 
door moeder schoon werd ge-
boend. ‘En nu heb ik een huis 
met twee badkamers’. Deze 
heer (jaargang Volksknar) gaf 
in een paar zinnetjes weer waar 
het nieuwe boek Gouden jaren 
van Annegreet van Bergen, 
over gaat: de immense veran-
deringen die de Nederlanders 
hebben beleefd sinds de jaren 
vijftig. En vooral hoe veel wel-
varender we zijn geworden.

Annegreet (1954) valt in Volks
knar-termen in de categorie ‘ei-
gen weg’. Na haar activiteiten 
bij de financieeleconomische 
redactie van de Volkskrant ver-
huisde ze naar FEM en later 
Elsevier. Ze kreeg een ernstige 
burn-out, schreef daar in 2000 
het veelgelezen en -geprezen 
boek De lessen van burnout 
over en besloot als kleine zelf-
standige verder te gaan. 

Donderdag 11 september werd 
Gouden jaren in de unieke, in 
een voormalig kerkgebouw ge-
vestigde boekhandel Waanders 
in Zwolle gepresenteerd.

Het was druk met familie, 
vrienden, ex-collega’s en an-
deren. Plus Paul Schnabel, tot 
2013 directeur van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Hij 
zou het eerste exemplaar ont-
vangen en een paar woorden 
spreken. Maar hij kwam in ver-
band met files te laat en miste 
dus heel toepasselijk de vraag 
die Annegreet in haar optreden 
aan de zaal stelde: weten jul-

lie hoe veel auto’s er in 1956 in 
Neder land waren? Wij wisten 
het niet, want we hadden het 
boek niet gelezen: 300 duizend. 
Nu rijden er zo’n acht miljoen 
rond. Maar intussen is het aan-
tal dode lijke slachtoffers op de 
weg enorm gedaald. In 1956 
vielen er 1600 verkeersdoden, 
in 2013 waren dat er 570. Over 
vooruitgang gesproken.

Naast deze opvallende cijfers 
bevat het boek schier ontelbare 
andere wetenswaardigheden en 
anekdotes. Dat is mede te dank-
en aan haar echtgenoot met wie 
Annegreet vijftien jaar geleden 
trouwde. 

In het boek beschrijft ze lief-
devol hoe ze met de in het boek 
als ‘P.’ aangeduide heer in con-
tact kwam. Hij had in de NRC 
een annonce geplaatst in de ru-
briek ‘tweedehands mannen’. 
Annegreet reageerde en het 
klikte. Naast het normale geluk 
bleek het in het kader van dit 
boek zeer praktisch dat hij een 
loopbaan bij het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek achter 
de rug had en dus danig de weg 
wist in statistieken en tabellen.

Het resultaat is een boek 
waarin de oude garde veel zal 
herkennen. Televisie kijken bij 
de rijkste familie in de straat, 
naar de buren om te telefo-
neren, op de fiets naar het strand 
met een fles Riedel en kadetjes 
met kaas, op Schiphol kreeg 
elke passagier bij aan komst 
een hand, een bruid kreeg niet 
zelden als huwelijkscadeau een 
kunstgebit. Dan had je daar lat-
er geen kosten meer aan. Alles 
geïllustreerd met cijfers en ver-

halen van mensen die een en 
ander hebben meegemaakt.

Bij haar presentatie liet An-
negreet enkele personages uit 
het boek aan het woord. Een 
van hen was Jolande Wit huis 
(1949), onder meer schrijf-
ster van enkele boeken over 
de Tweede Wereldoorlog, do-
cent op diverse universiteiten 
en werkzaam bij het NIOD. 
En dochter van de in 2009 
overleden journalist/schaker 
Berry Withuis (hij schreef ooit 
nog een tijdje de schaakrubriek 
in de Volkskrant).

Zij vertelde hoe ze met haar 
ouders en een broertje in de 
jaren vijftig een woning van 
vijftig vierkante meter kregen 
toegewezen in de Amsterdamse 
Witte de Withstraat. Maar op 
voorwaarde dat ze ook een 
pasgetrouwde oom en tante in 
huis namen. Op de universiteit 
ontdekte ze in de jaren tachtig 
dat een van haar studenten in 
eenzelfde type huis in dezelfde 
straat woonde, in haar eentje.

Het boek toont aan dat we 
er met elkaar ongelooflijk op 
vooruit zijn gegaan. Wat nog 
niet wil zeggen dat we ook ge-
lukkiger zijn geworden. Het is 
in ieder geval voor jong en oud 
een interessant en leerzaam 
boek. De ouderen zullen er veel 
in herkennen uit hun jeugd, de 
jongeren kunnen zien en bele-
ven dat de babyboomers en an-

dere oudjes die tegenwoordig 
nogal worden bekritiseerd het 
ook allemaal niet cadeau heb-
ben gekregen. Het is ook een 
kijkboek. Van de 350 pagina’s 
zijn er niet minder dan 75 inge-
ruimd voor schitterende, blad-
vullende foto’s. 

Na Annet Mooij in haar 
geschiedschrijving over de 
Volks krant, haalt nu ook An-
negreet van Bergen de Volks
knar aan als bron. Annegreet 
herhaalt hoe haar toenmalige 
collega Suzanne Baart als 
verslaggeefster bij een confe-
rentie in Mexico haar kopij bij 
een KLM-kantoor ter plaatse 
moest inleveren. De luchtpost-
envelop ging in de cockpit mee 
naar Schiphol waar chef Harry 
Lockefeer zich met zijn deux
chevaux heen spoedde om de 
verhalen op te halen.  Doorbel-
len werd te kostbaar gevonden. 
Nu vliegt het nieuws met een 
druk op de knop binnen secon-
den de hele wereld over.

Uitgever Atlas Contact denkt  
 intussen aan een gouden toe-
komst voor Gouden jaren. De 
eerste oplage (7500) was voor 
de presentatie al weg en een 
tweede druk is in de maak. Op-
tredens van Annegreet op de 
radio en in het VPRO-program-
ma Brands met Boeken zullen 
ongetwijfeld bijdragen aan de 
verkoop.           Jan van Capel

Directeur Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau en 
Annegreet van Bergen bij de presentatie van het boek Gouden 
jaren.           Foto Jan van Capel

Gouden tijden 
voor Annegreet 
van Bergen



Wendy van der Wauw (27), jong talent bij de Volks krant. 

Ze omschrijft zich als ‘illustrator/quasi grafisch ontwerper 

met een voorliefde voor fotografie en een vleugje speciali-

satie in motion graphics’. Haar plek:  Beeldbewerking.

de Volksknar/pagina 4

Als beeldmaker 
ben je ook 
verhalenverteller

Hoe bevalt de plek waar je nu zit?
‘De gezellige drukte van een nieuwsredactie is een omgeving 

waarin ik erg graag verkeer. Momenteel zit ik alleen nog ‘aan de 
overkant’ in het aquarium bij Foto, en dan merk je daar (helaas 
dus) niet zo veel van. Verder vind ik het fantastisch om voor de 
Volkskrant te werken. Als ontwerper en illustrator ben ik altijd al 
erg gecharmeerd geweest van het uiterlijk van deze krant.’

Het werk? 
‘Ik vind het heerlijk om met beeld bezig te zijn, in de breedste 

zin van het woord. In eerste instantie is er bij beeldbewerking veel 
technisch werk wat moet gebeuren, je moet daarvoor scherpzin-
nig zijn en je ontwikkelt steeds meer inzicht in hoe het 
beeld wat je hebt bewerkt uiteindelijk gedrukt wordt. 
Doordat het nieuws is voor de krant van morgen, ligt er 
vaak tijdsdruk op, en moet je snel schakelen. Dit zijn 
omstandigheden waarbij ik me heel prettig voel, het 
vraagt om een nononsense mentaliteit en het maakt 
me creatiever. 

‘Bij de Volkskrant doe ik op dit moment alleen maar 
dingen met foto’s. Je moet als een soort photoshop
wizard de mensen van de opmaak bijstaan als ze een 
beeld op een bepaalde manier willen toepassen.

‘Behalve twee of drie dagen op de redactie werk ik 
freelance ook nog als grafisch ontwerper en illustrator. 
Ik ontwerp websites, infographics, iconen, magazines, 
logo’s, en alles wat er tussen zit.

‘Voor mijn eigen opdrachten mix ik graag het oude 
en het nieuwe ambacht. Zo begin ik wel eens analoog 
met een collage of tekening en dan ga ik er digitaal 
mee experimenteren om zo tot een uiteindelijk beeld 
of ontwerp te komen.’

De collega’s?
‘Wat de collega’s betreft, zou ik graag meer contact hebben met 

journalisten en de opmakers. Voor beide vakken heb ik grote inte-
resse, en ik zie tussen deze dingen ook raakvlakken. Uiteindelijk 
willen we een verhaal zo helder mogelijk overbrengen. Het lijkt 
me tof om meer met mensen uit deze disciplines daarover te spar-
ren.’

Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Via twitter zag ik een vacature voorbijkomen waarin een op-

roep werd gedaan naar een creatief beeldbewerker. Iemand die 
technisch veel in huis had, maar ook kon illustreren en know-how 
had voor wat betreft opmaak. Dankzij mijn beide studies (grafisch 
vormgeven en illustratie) sloot mijn profiel eigenlijk perfect aan 
op wat de krant zocht.’

Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant? 
‘Wij hadden vroeger geen krant thuis, dus het is iets waar ik op 

veel latere leeftijd interesse in kreeg. Aan het begin van mijn studie  
wees een docent me er op altijd goed op de hoogte te blijven van 
het nieuws, en nieuwe ontwikkelingen. Zodat je als beeldmaker 
altijd goed om je heen blijft kijken naar wat er speelt in de wereld 

en waar behoefte aan is. Je bent ook een verhalenver-
teller, en de middelen waarmee je dat vandaag de dag 
kunt doen, zijn eindeloos.

‘Na mijn studie heb ik diverse kranten en tijdschrif-
ten benaderd. Via-via heb ik eerst tijdelijk op project-
basis voor NU.nl gewerkt, op de nieuwsredactie als 
een soort datavisualist. De sfeer van het nieuws beviel 
me zo goed dat ik daarna steeds kranten bleef benade-
ren. Sinds juni is het dus eindelijk zo ver!’

Wat wil je bereiken, wat is je ambitie?
‘Als eerste nieuwe wegen inslaan, en die verkennen 

als beeldmaker. De laatste jaren is er zo veel gebeurd 
op technologisch gebied dat er ontzettend (bijna on-
overzichtelijk) veel manieren zijn om visueel een ver-
haal te vertellen, of te versterken. Mijn ambitie is om 
scherp te blijven, en progressief te kunnen kijken naar 
die ontwikkelingen.’

Heb je al een of meer wapenfeiten op je naam kunnen krijgen? 
‘Dat ik het afgelopen jaar dus op verschillende nieuwsredacties 

heb mogen zitten, vind ik een goed begin. Ik hoop dat ik naast mijn 
bezigheden als beeldbewerker voor de analoge nieuwskrant, ook 
mijn steentje nog online kan bijdragen als beeldmaker/illustrator.’

Hoe denk je over de huidige Volkskrant? 
‘Zowel inhoudelijk als uiterlijk blijf ik de Volkskrant een van de 

beste kranten van Nederland vinden. De uitdaging zit erin om dit 
met dezelfde kwaliteiten door te vertalen naar online, op het inter-
net, maar daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt.’

Wendy van der Wauw, zelfportret


