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Mijn oudste zus was naaister. Ze noemde zich coupeuse. Dat 
klonk deftiger. Bovendien weerhield het jongetjes in de 

buurt ervan om in haar nabijheid telkens weer van opwinding te 
gaan kwispelen.

De ombudsman van de Volkskrant – die geen man is maar een 
vrouw en daarom ombudsvrouw heet – be-
sprak onlangs de kwestie van vrouwen in 
een vanouds mannelijk beroep. Hoe moeten 
ze zich noemen? Journalist of journaliste? 
Wetenschapper of wetenschapster? Staats-
secretaris of staatssecretaresse? 
Het lijkt, taalkundig gesproken, simpel, 
maar dat is het niet want het gaat niet om 
taal, maar om regels die wel invloed op het 
taalgebruik hebben, maar arbitrair zijn. Het 
zijn afspraken, zoals spellingsregels. 

Wie het verschil niet ziet, loopt gevaar aan een grote verwar-
ring ten prooi te vallen. Meestal is de uitkomst dat iets niet mag. 
Je mocht als man je vrouw al geen ‘vrouw’ meer noemen, dat 
moest ‘vriendin’ zijn, maar ook die koosnaam is alweer achter-
haald. Je moet nu ‘partner’ zeggen zoals Gerdi Verbeet doet en 
de ambtenarij.  

Een vraagstuk groeit in tal en last als je je in details verliest. 
In de middeleeuwen streden scholastici over de vraag hoeveel 
engelen op de punt van een speld konden. Onze haarkloverijen 
zijn niet minder dwaas. 

De vraag of je vrouwelijke beroepen kunt ontmannen, is niet 
te beantwoorden. Je kunt hooguit iets regelen. Maar dan naar 
twee kanten, zou ik zeggen. Hoe had ik me moeten noemen als 
ik net als mijn zus naaister had willen worden?

Bureaucratie en technologie – vooral de 
ict – veranderen onze normen en waarden, 
en beroepen veranderen mee. Voor de taal 
is het niet meer bij te benen. In Frankrijk 
wisten ze het woord computer nog buiten 
de deur te houden, maar hun ordinateur is 
toch een wereldvreemd geval gebleken.  
Nee, dan die professor uit Wageningen 
die de totale digitalisering van het boeren-
bedrijf voorspelde. In de nabije toekomst 
melkt de boer buiten in de wei zijn koeien 

op stal met zijn smartphone.
Heet zijn vrouw, sorry, zijn partner, dan nog boerin? 
Het zal haar worst wezen. 
Eindelijk heeft ze haar handen vrij om te doen wat ze als meis-

je al het liefste deed: naaien.
Willem Kuipers                            wiewiewie.nl

Theo Klein (70) overleden

Woensdag 4 mei wordt Theo Klein 
gecremeerd. Op zijn eigen verzoek 

heeft de cardioloog het steunhart waarop 
hij leefde, afgelopen dinsdag stilgezet. ‘Je 
kunt er tachtig mee worden’, hadden de 
artsen hem voorspeld. Het heeft niet zo 
mogen zijn. De ironie wil dat zijn steun-
hart werd uitgeschakeld, juist in de week 
dat de medische wereld bekend maakte 
dat zo’n hart even goed werkt als een do-
norhart.

Ruim twee jaar heeft het apparaat Theo 
op de been gehouden. Vorig jaar december 
vierde hij nog zijn zeventigste verjaardag, 
toen al zwaar vermoeid. Vier maanden 
later gaf hij op. Zijn gebrek aan conditie 
had hem geveld.

Collega Peter de Waard had op 29 
april een voortreffelijk in memoriam in 
de krant, waarin hij het afwisselende en 

waardevolle journalistieke leven van Theo 
beschrijft. Zie daarvoor pagina 2.

Persoonlijk had ik met Theo op de krant 
weinig of niets te maken. Pas na zijn uit-
treden werden we goede vrienden, mede 
doordat wij niet ver van elkaar woonden. 
Peter de Waard meldt dat Theo in de jaren 
tachtig accordeon ging leren spelen. Wij 
daarentegen wijdden ons de afgelopen 
drie jaar elke week aan het bespelen van 
de ukelele. (Bert Vuijsje: Een ukelele 
maakt het mooiste geluid als ‘ie aan de 
wand hangt.) Niet dat we het samen tot 
een optreden brachten, maar na een uurtje 
van zang en grote vrolijkheid leidden onze 
ses sies meestal tot het eten van een brood-
je in de duinen en meer dan oppervlakkige 
gesprekken, over het vak, het leven, de 
dood, Boeddha en verlichting.

Theo was een speciale patiënt. In zijn 
jeugd judokampioen, sportman in hart en 
nieren. Maar eenentwintig jaar geleden 
kreeg hij zijn eerste hartinfarct. Toen 
bleek dat hij een vergroot hart had. Er 
volgden in de loop van de tijd drie open-
hartoperaties en nog eens verschillende 
kijkoperaties. Maar helemaal goed werd 
het niet meer. Zijn conditie liep terug tot-

dat het ziekenhuis Leiden hem voorzag 
van een steunhart, een computergestuurd 
‘motortje’, aan een riem om zijn middel,  
dat feitelijk zijn eigen hart verving.

Sindsdien werden zijn bezoeken aan het 
ziekenhuis steeds frequenter. Alles wat hij 
kon mankeren, ging hij ook mankeren van 
jicht, bloedarmoede, griep tot, tenslotte, 
ondervoeding en depressie – hoewel dat 

Theo Klein.                Foto Wim Ruigrok

Partner

Lees verder op pagina 2

Theo Klein (1945 - 2016) was een 
bijzondere, self-made journalist, maar ook 
als mens en als vriend was hij bijzonder. 
Over het eerste publiceren we op pagina 
2 enkele fragmenten uit het in memoriam 
van Peter de Waard in de Volkskrant.
Hier volgt een persoonlijke impressie van 
Jacques de Jong.

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Theo Klein in 2014, voordat hij in Utrecht 
zou optreden bij een tentoonstelling over 
Anton Geesink de man die hem tot grote 
hoogte in het judo bracht.      

Foto Jacques de Jong

allemaal wellicht niet direct aan het steun-
hart was te wijten. Talloze behandelin-
gen en controles onderging hij met groot 
geduld.

Hij kon er mentaal goed mee omgaan – 
hij had een sterke geest. Tot op het laatst 
heb ik hem ondanks al zijn malheur nooit 
horen klagen.

Na zijn afscheid van de krant in 2002 
hield hij zich als vrijwilliger met van alles 
bezig. Vooral zijn vrijwilligerswerk in 
Heemstede telde mee voor het lintje (lid 
in de Orde van Oranje Nassau) dat hem in 
mei vorig jaar werd toegekend. Hij werkte 
voor het plaatselijke D66. Hij zorgde als 
vrijwilliger bij theater De Luifel voor de 
contracten van optredende artiesten. Hij 
was ook manager bij het Cruquiusmuse-
um. Daar hielp bij met de reorganisatie. 
En hij was vier jaar redacteur bij de plaat-
selijke radiozender De Branding.

‘Ik heb niks met het koningshuis’, zei 
Theo achteraf. ‘Maar dat lintje heb ik  niet 
geweigerd, uit respect voor degenen die 
mij in het zonnetje hebben willen zetten.’

Drie weken voor zijn overlijden had hij 
nog een elektrische fiets gekocht. ‘Dan 
kan ik binnenkort met Margreet naar 
Zand voort op en neer’, hoopte hij.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1

Nuchtere, zakelijke, charmante collega
Hieronder in bewerkte vorm het in 
memoriam dat Peter de Waard in de 
Volkskrant publiceerde.

Voor de Volkskrant heeft hij enorm 
veel betekend: als schrijver en als 

chef. Klein  was geen ideologische, be-
vlogen journa list. Noch had hij intellec-
tuele pretenties. Hij combineerde nuchter-
heid en zakelijk heid met ontwapenende 
charme. Hij compenseerde het gemis aan 
een intellectuele achtergrond met een 
enorme werklust.  Het was  moeilijk ru-
zie met hem te krijgen, maar hij had een 
broer tje dood aan wat hij zag als lapzwan-
sen. Daarnaast  was hij rechtlijnig in zijn 
manier  van leiding geven. En af en toe 
kon hij koppig zijn.

Jan Tromp was jarenlang zijn col-
lega in Den Haag. Hij noemt Klein ‘een 
zeldzaam lieve man’. Maar ook heel slim: 
‘Hij kon mensen van onderaf aankijken 
met een blik van ‘Ik heb je door’. Je kon 
merken dat hij als sportverslaggever was 

begonnen.  Doelgericht.  Hij werd niet 
gehinderd door een mening, zoals zoveel 
journalisten. Zeker niet vooraf.  Hij had 
ook geen telefoonangst, zoals merkwaar-
dig genoeg ook veel journalisten hebben.’

Theo Klein werd geboren in  Utrecht, 
de stad van Anton Geesink. Hij ging naar 
de hbs, maar was op zijn twaalfde al 
gegrepen door judo dat die school niets 
werd.  Hij  bleek een groot talent te zijn. 
Geesink regelde voor hem een judo-stage 
aan de beroemde Tenri Universiteit in 
Japan om ‘ook de geest van de sport 
te leren begrijpen’.  In 1963 ging hij 
daar naartoe – aangemonsterd op een 
vrachtschip waar hij als lichtmatroos zijn 
eigen reis moest betalen. In Japan maakte 
hij de Olympische Spelen mee waar 
Geesink goud won.

Zelf bereikte hij ook de top. Na zijn 
terug keer maakte hij bij landenwedstrijden 
deel uit van het team met Geesink en 
Wim Ruska. In 1966  werd hij Neder-
lands kampioen in de categorie tot 63 
kilo en haalde  brons op het Europees 
Kampioenschap.

Een jaar later stopte hij abrupt met de 
sport. Geen zin meer. In die tijd had hij 
voor het Utrechts Nieuwsblad al enkele 
stukken over zijn sport geschreven en 
wilde verder in de sportjournalistiek. Via 
De Stem kwam hij in 1969 terecht bij het 

Haarlems Dagblad, later bij de GPD. 
In 1979 werd hij aangenomen door 

de Volkskrant. ‘Een schot in de roos’, 
schreef toenmalig redacteur Hans Goess-
ens. Vanaf 1986 zou hij vier jaar lang 
chef van de Haagse Redactie zijn. 

Tekenend voor Theo Klein was dat 
hij in de jaren tachtig juist besloot op 
accordeon les te gaan, een instrument 
waarvoor de kunst-elite bij de Volkskrant 
haar neus ophaalde.

In 1990 werd hij algemeen verslag-
gever in Amsterdam. Hij  maakte tijdens 
de eerste Golfoorlog deel uit van wat 
de oorlogsdesk van de Volkskrant wordt 
genoemd.

Klein was iemand die niet zomaar iets 
opschreef: hij wilde weten of het feitelijk 
klopte. Dat peperde hij ook zijn mensen 
in nadat hij in 1992 chef werd van zowel 
de Nieuwsdienst als de Verslaggeverij. 

Na zijn hartinfarct in 1996 moest hij 
een stapje terugdoen, maar dat belette 
hem niet dat hij daarnaast ook een 
onderzoeks redactie ging opzetten. Ver-
volgens was hij enkele jaren ombudsman.

Theo trouwde twee keer. Met zijn 
eerste vrouw Joke van der Ven, die jong 
overleed, had hij een dochter, Sharon. Hij 
hertrouwde later met Margreet Vermeu-
len – verslaggeefster op de wetenschaps-
redactie bij deze krant – met wie hij ook 
een dochter heeft, Alexandra.
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Karel Helmers, voormalig fotoredacteur bij Piet van der Vliet

Na de Volkskrant de hele wereld rond

Karel Helmers in een van zijn tuinhuisjes te Baexem.          Foto Jacques de Jong

OP FACEBOOK geen hit. Tele-
foonnummer geheim. Nul bruik-
bare  aanknopingspunten, daarge_

-
laten de kale copyrightvermeldingen op 
internet bij door hem gemaakte studiofo-
to’s. Alleen dat ingezonden briefje, jaren 
geleden in een autoblad. 

Het cold-caseteam ziet zijn vasthou-
dendheid beloond wanneer in het verre 
Baexem, bij Roermond, de voordeur van 
een witte bungalow – onbekrompen tuin 
in Japanse stijl, nog winters overhuifd 
zwembad – geopend wordt door Karel 
Helmers (80), fotoredacteur van de Volks-
krant in de jaren zestig. De latere chef 
Foto van het AD, die staffotograaf werd in 

dienst van het Telegraaf-concern. Met zijn 
vrouw Maria, een kleine twee jaar gele-
den overleden na 48 jaar huwelijk, vorm-
de hij een tandem die vooral weekblad 
Privé voorzag van interviews en reporta-
ges uit enkele werelddelen. Zij noteerde, 
hij stelde scherp.

Helmers wilde de journalistieke kant op. 
Hij begon in het oude Volkskrant-gebouw 
aan de Nieuwezijds Voorburgwal onder 
chef Foto Piet van der Vliet en draaide 
mee in de nacht. Twee weken op, twee af, 
nul compensatiedagen. ‘Met chef Nacht 
Jos Sterk was het prettig werken. Samen 
overlegde je over het fotoaanbod. Tegen-
hanger Herman Leenes maakte alles zelf 

uit. Ik moest bij hem mijn mond houden.’ 
Bij het bureauwerk kwam lichte am-

bachtelijkheid kijken. Retoucheren van te 
plaatsen zwart-wit foto’s met penseel en 
verf uit tubes, zeg vijf tinten grijs mengen. 
‘Was bij een doelpunt de bal niet lekker in 
beeld, dan sneed je die uit.’ Die kreeg een 
betere plek met rubbercement, brandbare 
lijm die niet uithardde.

Overdag mocht hij officieel de redactie 
niet in de steek laten. Toch ging hij erop 
uit. Zijn eerste krantenfoto maakte hij tij-
dens de Planta-affaire. Fabrikant Unilever 
had anti-spat emulgator ME 18 toege-
voegd aan het populaire margarinemerk. 
Ernstige huiduitslag bij honderdduizend 
mensen, ‘Planta-schurft’, en vier sterfge-
vallen werden aan het middel toegeschre-
ven. ‘Ik hoorde dat in West een winkelier 
een bord had neergezet: Margarine zonder 
kriebels. Ik maakte er een foto van terwijl 
een vrouw een volle tas de zaak uit droeg.’

 Het gebouw waarin de redactie huisde 
beschikte over een rondschenkende kof-
fiejuffrouw, niet over een echte kantine. 
Tussen de middag kon iedereen zonder 
brood mee van thuis naar buiten, het 
stadshart in. Toeristen vormden nog geen 
bedreigende meerderheid met p.p. een 
selfies-oeuvre dat Helmers’ levenslange 
diaproductie kwantitatief naar de kroon 
steekt.

Foto’s moesten in zijn tijd clichés wor-
den van zink om ze te kunnen drukken. 
Buiten de deur, een koerier haalde en 
bracht ze. Later, in de eigen studio aan 

Lees verder op pagina 3Karel Helmers achter de plexiglazen piano, waarop Maria zo mooi Chopin speelde.
Foto Jacques de Jong

Gevlucht uit Amsterdam, toen 
hij met pensioen ging, doken 
fotograaf Karel Helmers 
(80) en zijn vrouw Maria on-
der in het Limburgse Baexem. 
Het lukte een hardnekkige 
Adriaan de Boer na veel 
speurwerk hem daar te vin-
den. Een geslaagde fotograaf 
in ruste. 
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de Wibautstraat, waren ze van vrijwel 
gewichtloos magnesium. Daarna  – ‘Ka-
tholiek Dagblad voor Nederland’ hoog 
en breed verschroot – van een naar kar-
dinaalspaars zwemende kunststof. Handig 
spul, buigzaam. ‘Zeer geschikt voor het 
herstellen van doorgeroest plaatwerk. Aan 
de binnenkant ertegenaan. Beetje plamu-
ren en spuiten, had je weer een jaartje een 
aardige auto.’   

Om de zogeheten Stadspagina (een wis-
selpagina in de tweede editie, voor Am-
sterdam en omstreken) te voorzien van ac-
tueel en mogelijk exclusief fotomateriaal 
kreeg politieverslaggever Bram Brakel 
als hij op pad ging in zijn Dafje een Pola-
roidcamera mee. ‘Een goed ding met een 
heel snelle film erin, duizend ASA.’ Mate-
riaal waarmee je bij heel weinig licht kunt 
fotograferen. Bram moest zich zien te be-
kwamen. ‘Hij ging met mij oefenen. Dan 
moest ik de boef zijn en uit een portiek 
tevoorschijn komen. Dat mislukte altijd. 
Bewogen.’ Luttele tijd later was Brakel 
Telegraaf-man.  

Het jaar bij het AD was leuk, maar Hel-
mers bleef toch die Amsterdammer met 
dat woonadres in zijn geboortestad. ‘En 

een rot eind rijden.’ Mede het dagelijkse 
op-en-neer brak hem op. Ze gingen free-
lancen, Maria en hij als beroepsfotograaf. 
Eerst zelfstandig, thuis. ‘We pakten alles 
aan als het maar wat opbracht. Samen een 
advertentieblad maken. Tekst, lay-out, fo-
to’s, alles.’ Privé en Story volgden, ‘Maria 
ging als een speer. Panorama, Libelle.’

Karel legde zich toe op kleur, richtte 
een moderne studio in aan de Reguliers-
gracht. ‘Een oud koetshuis, met ruimte 
om met lampen de hoogte in te gaan – de 
zon schijnt toch ook niet horizontaal in 
je gezicht.’ Veel portretfotografie. ‘Nooit 
van onderen. Mensen moeten er flatteus 
op staan, happy.’ De beste camera’s had 
hij, Hasselblad, Leica, een verrijdbaar sta-
tief. Een rookmachine. Zijn eerste shoot 
was met Luv’ (meisjesgroep eind seven-
ties met Patty Brard en hits als You’re the 
Great est Lover). 

Zo is het gegroeid. Maria kreeg als eerste 
een vast dienstverband bij het Telegraaf-
concern, Karel volgde. Veel onderweg, 
‘verre uitzendingen’, naar China, Taiwan, 
Japan. You name a place, I’ve been there, 
bijna althans. Twee keer in de maand naar 

Engeland, naar acteurs van populaire tv-
series voor de krant. In Thailand kwam een 
telefoontje dat hij door moest naar Hong-
kong. Van daaruit een maandje rondreizen 
door China met Adèle Bloemendaal. ‘Voor 
De Telegraaf en Privé, ze plaatsen dat soort 
dingen vaak elk op een eigen manier.’ Van-
wege de klik met Bloemendaal later dito 
op Aruba. Met Pleunie Touw was hij naar 
Roemenië, in Ierland ging hij uit vissen 
met John Kraaykamp. Maar ook gingen ze 
op bezoek bij grootheden als Charles Azna-
vour, Bing Crosby, Gilbert Bécaud: Maria 
sprak haar talen. ‘Bij de Volkskrant mocht 
ik op reportage met Jan Vesters hoogstens 
ergens een brug fotograferen.’

Rondgang door zijn huis met ten minste 
één crucifix en ontelbare, tot goud opge-
wreven Boeddha’s. ‘Dat bijt elkaar niet. 
Boeddhisme is een levensopvatting, niet 
zo dogmatisch als de room-katholieke 
kerk.’ 

Zonder poes (Tweede Kerstdag inge-
slapen), wel met in het oog springende 
snaarinstrumenten. De witte vleugel van 
Schimmel met perspex kap waarop Ma-
ria zo mooi Chopin kon spelen. Tegen de 
wand ertegenover een bruine piano, onbe-
speeld. Gekocht toen haar gezondheid al 
afnam, mogelijk als gevolg van de ziekte 
van Lyme, veroorzaakt door een teken-
beet. ‘Ze was zo dapper.’ 

Dichtbij rust een hoofdtelefoon op een 
nederig neefje van de elektronicatak met 
een kleiner octaafbereik. In de keuken 
een barokke vleugel, wit met goud, van 
Samick die gestemd moet worden. Karel 
had ooit minder met toetsen. Toen ze in 
de Bijlmer woonden, in Hoogoord, de eer-
ste flat die werd opgeleverd, bouwde hij 
het nagelaten instrument van oma om tot 
huisbar.

Ze verlieten, koppel in ruste, toch Am-
sterdam. Meer en meer slechte ervarin-
gen. Een inbraak, scheldpartijen, geweld 

en bedreigingen. Een tasje weg, twee 
auto’s gestolen. Ze gingen buiten wonen, 
dat stond wel vast. Naar een rustige plek, 
maar waar? Friesland? Boerderijtje op de 
Veluwe? Het kon alles zijn en werd, dank-
zij een advertentie, Baexem. ‘Ik kende de 
naam niet, het leek me oninteressant. Maar 
zie.’ Twaalfhonderd vierkante meter. 

Tevoorschijn komen twee mondharmo-
nica’s van de drie waarop in de nanacht 
in ensembleverband werd geblazen. Een 
grote draaibare, Hohner’s blikvanger, de 
wat roestige Super 64 Chromonica waar-
op Henk Strabbing akkoorden blies, en 
het helaas anonieme tweehaps basmodel 
waarmee Jacques de Jong uit de voeten 
kon. Karel blies alle soli. 

Niets scheelde het of hij was beroeps 
geweest. Hij had les bij Joop Heijman 
van het fameuze Hotcha Trio en werd 
gevraagd toe te treden. Karel was 18. De 
dienstplicht haalde een dikke camouflage-
streep door zijn podiumcarrière. 

Niet bevestigd wordt, en evenmin ont-
kend, dat volgens de overlevering het 
drietal de akoestiek van het herentoilet 
keurde met 12th Street Rag. Filmredacteur 
Bob Bertina nam na het handendrogen 
meewiegend half op de wasbak plaats. 
Het sanitair spatte in een foute toonsoort 
uit elkaar.

In de tuin een rechthoekig zerkje van 
donker marmer met de naam Ploenie, vier 
pootafdrukjes, twee getallen met veertien 
jaar ertussen – en een serene Boeddha 
voor haar alleen.

Adriaan de Boer

de Volksknar

e-mail: volksknar@gmail.com

IBAN: NL 37 TRIO 0198122454

Karel Helmers bij zijn afscheid in 1970, na 14 jaar Volkskrant. Verder onderscheiden 
we op  deze foto van links af Henk Strabbing, Wim Salfischberger, Elly van der Ster, Art 
Verburg, Cees Gloudemans, Bob Groen en Hans Beynon.               Foto Gerry van den Berg

Een maandje 
door China met
Adèle Bloemendaal
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Je werkte van 1982-1986 op de financiële redactie die toen, 
vanwege de machosfeer, de soldatenkamer werd genoemd. 
Waarom ben je destijds vertrokken en wat ben je toen gaan 
doen?

‘Fin was inderdaad een pittige leerschool, maar ik heb er veel 
geleerd. Ik was daar de eerste vrouw, had geen journalistieke 
achtergrond en kwam vers van de economische faculteit. Boven-
dien had ik geen enkel benul van wat ‘nieuws’ was, en dat terwijl 
de mannen van fin nieuws als hun core business beschouwden. Ik 
was geen newsgetter en wilde dat ook niet worden.

‘Omdat ik me niet kon voorstellen dat mijn eerste baan de beste 
zou zijn, ben ik na een jaar of vier via FEM (Financieel Econo-
misch Magazine) overgestapt naar Elsevier. Daar was in de jaren 
van Hendrik Jan Schoo veel ruimte voor grote lijnen en histori-
sche achtergronden. Een genre dat mij beter ligt.’

Heb je je boek over de jaren vijftig in je vrije tijd geschreven? 
‘Het is een misverstand dat Gouden jaren alleen over de jaren 

vijftig gaat. Onderwerp is de ongekend grote economische groei 
die Nederland na de oorlog heeft meegemaakt. Het gaat dus ook 
over de telecomrevolutie die pas in de jaren negentig plaatsvond. 

‘Toen ik in 1985 voor de Volkskrant in Seoul de jaarvergadering 
van IMF en Wereldbank versloeg, verstuurde je je kopij niet per 
fax of mail. Je belde je verhaal door naar ‘dictafoon’. Dat bezorg-
de me slapeloze nachten. Vanwege het tijdsverschil tussen Zuid-
Korea en Nederland en omdat ‘dictafoon’ pas zondagavond pre-
sent was, moest ik mijn stukken voor de maandagkrant ’s nachts 
om twee uur doorbellen. Toch was dat al heel geavanceerd in 
vergelijking met Suzanne Baart. Die mocht tien jaar eerder naar 
Mexico. Zij gaf haar stukken mee aan een KLM-piloot, waarna 
SER-chef Harry Lockefeer ze op Schiphol afhaalde.’

Heb jij een sabbatical genomen voor je boek?
‘Het schrijven van Gouden jaren was gewoon werk. Ik ben 

in 1999 gaan freelancen, onder andere omdat ik boeken wilde 
schrijven. Mijn eerste boek, De lessen van burn-out, verscheen 
in 2000. Dat is inmiddels een soort klassieker, waarvan dit voor-
jaar de veertiende, geactualiseerde druk is verschenen. Het is een 
autobiografisch boek, net als Mijn moeder wilde dood uit 2010.’

Was Gouden jaren jouw idee, van je partner, of van beiden?
‘Mijn idee. Nederland verkeerde in een ‘economische crisis’. 

Beleidsmakers, politici en pers zaten te steggelen over een half 
procentje meer of minder groei. Toen wilde ik laten zien dat 
groei méér is dan abstracte cijfers en hoe ons dagelijks leven 
er door is veranderd. Ook vond ik het wel geestig te zeggen dat 
ik na burn-out en euthanasie nu eindelijk eens een vrolijk boek 
zou gaan schrijven. En nog wel over mijn vakgebied: economie. 
Want ofschoon er schaduwzijden aan groei zitten, is ons leven er 
naar mijn idee per saldo wel veel comfortabeler en prettiger door 
geworden en dat is een vrolijke constatering.

‘Mijn man, een gepensioneerd statisticus, heeft me geholpen 
cijfers te verzamelen. Zo zeggen prijzen op zich niets, maar door 

ze uit te drukken als percentage van het bruto weekloon wordt 
pas duidelijk hoe duur sommige spullen vroeger waren. Neem 
wegwerpmaandverband. Als dat nu relatief evenveel kostte als 
in de jaren vijftig, zou een pak van tien stuks niet €0,85 kosten, 
zoals bij Albert Heijn, maar €4,60 en dus voor veel vrouwen 
onbetaalbaar zijn.’

Er zijn in anderhalf jaar 250 duizend exemplaren van Gou-
den jaren verkocht. Hoe verklaar je dat succes?

‘Het is waarschijnlijk te danken aan de mengeling van harde 
feiten en persoonlijke herinneringen. Dat haalt bij vijftigplussers 
(en daar hebben we er in dit land heel veel van) tal van andere 
herinneringen naar boven. Door me bovendien te beperken tot 
de gevolgen van de gestegen rijkdom, beschrijf ik iets wat álle 
vijftigplussers herkennen.

‘Ik pluk nog steeds de vruchten van mijn lessen bij Fin. Daar 
leerde ik dat een winststijging met een bepaald bedrag niet in-
formatief is: altijd percentages noemen! Op een vergelijkbare 
manier zegt het ook niets dat tien stuks maandverband in 1950 
vijfentachtig cent kostten. Dat ik relatieve prijzen ben gaan bere-
kenen, heb ik aan Fin te danken. 

‘Tot slot: bij Fin moesten verhalen toegankelijk zijn, ze moes-
ten ook begrijpelijk zijn voor 4-havo. Voor mij is dat een ijzeren 
wet waaraan ik me bij het schrijven van Gouden jaren ook heb 
proberen te houden.’

Joris Cammelbeeck

Annegreet van Bergen.                  Foto Ingrid Zieverink

Gouden jaren van Annegreet van Bergen: 250 duizend exemplaren

‘Bij Fin heb ik het schrijven geleerd’
Ze heeft vier jaar tussen de mannen op de fi-
nanciele redactie van de Volkskrant gezeten. 
Annegreet van Bergen: ‘Ik pluk daar nog steeds 
de vruchten van. Verhalen moesten toeganke-
lijk zijn voor 4-havo. Daar heb ik me ook aan 
gehouden bij het schrijven van Gouden jaren.’


