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Door Piet de Meer

DDOORRDDRREECCHHTT  --  HHiijj  kkeeeerrtt  tteerruugg  oopp
hheett  ''oouuddee  nneesstt''..  DDee  DDoorrddttssee  jjoouurrnnaa--
lliisstt  KKeeeess  TThhiieess  wweerrkktt  vvaannaaff  11  ddee--
cceemmbbeerr  wweeeerr  vvoooorr  AADD  DDee  DDoorrddttee--
nnaaaarr,,  nnaaddaatt  hhiijj  iinn  11999911  aaffsscchheeiidd
hheeeefftt  ggeennoommeenn  vvaann  hheett  eenniiggee  DDoorrddtt--
ssee  ddaaggbbllaadd..

,,De krant werkt weer met een ver-
nieuwde opzet en deze formule
spreekt mij aan. Er staan weer echte
krantenmensen achter. Ik heb nu een-
maal inkt door mijn aderen lopen en
voel me hier weer thuis."
Nadat hij de School voor de Journalis-
tiek had doorlopen begon Kees Thies
in 1983 bij het toenmalige Het Vrije
Volk, een jaar later maakte hij de over-
stap naar dagblad De Dordtenaar. Hij
maakte snel naam met spraakmaken-
de verhalen en dook eigenlijk als van-
zelf op de affaire rond de ontvoering
van baby René uit het Dordtse Mer-
wedeziekenhuis.

Primeur
Kees Thies: ,,Ik had de primeur te
pakken en een dag later was het na-
tuurlijk landelijk nieuws. Ik zorgde er
voor dat ik elke dag weer nieuwe pri-
meurtjes had. Dat is belangrijk voor
een regionaal dagblad, je moet elke
dag er voor zorgen dat de krant gele-
zen wordt. Bij de ontvoering van baby
René hadden de mensen het steeds
over het nieuws dat ze uit De Dordte-
naar haalden. Ze moeten willen weten
wat er in jouw krant staat, want dan
doe je je werk goed.
In die tijd had ik meer primeurs, het
was een gouden tijd. Er waren een
aantal grote moordzaken in Dordrecht
en die heb ik toen opgerakeld. Als
journalist is het nu eenmaal extra ple-
zierig als je met primeurs binnen
komt. Het is niet alleen goed voor de
krant, maar ook voor jezelf. Je bouwt
er een goede naam mee op."
Kees Thies werd dan ook vanuit Hil-
versum gebeld of hij aan het tv-pro-

gramma Crimetime van Jaap Jong-
bloed en Peter R. de Vries wilde mee-
werken. Dat kwam vooral door zijn
manier van werken: brutaal, vernieu-
wend en niet aflatend.
,,Ik zat rustig met onze fotograaf Cees
Schilthuizen een hele nacht op een
dijk bij het woonwagenkamp te wach-
ten omdat we wisten dat er iets ging
gebeuren. We hebben samen heel
wat nachten in de auto doorgebracht
op jacht naar primeurs. Dat is ook het
leuke en uitdagende van dit werk",
vindt Kees Thies.

Brutaal
Hij noemt het zelf nog steeds het 'jon-
ge hondengedrag' en bleef opvallen.
Hij werd gebeld door Ireen van Dit-
huijzen van het tv-productiebedrijf TV
Dits. Zij maakte het populaire tv-pro-
gramma Stop de Persen, destijds hèt
mediaprogramma en Kees werd er re-
dacteur.
Hij vertelt: ,,Dit was het begin van
mijn televisiecarrière en ik ben er zo'n
15 jaar mee bezig geweest. Ik werd re-
dacteur van het programma De Ver-
leiding van Astrid Joosten, heb mee-
gewerkt aan programma's van Paul de
Leeuw en Jan Lenferink. Zij waren
ook brutale presentatoren en dat pas-
te wel bij mij."
Deze programma's waren destijds ook
vernieuwend en behaalden hoge kijk-
cijfers: gemiddeld 2 tot 3 miljoen kij-
kers. Kees Thies ging een stapje ver-
der en werd eindredacteur bij een
aantal programma's, waaronder De
Ochtenden van de AVRO. ,,Het ple-
zierige hiervan was dat ik zelf pro-
gramma's kon gaan verzinnen en ma-
ken. Je kon creatief zijn en het vooral
anders doen. Dat sloeg aan en in Hil-
versum word je dan vanzelf gevraagd.
Ik heb daarna meegewerkt aan De
week van, de Spoorwegpolitie en De
Zwakste schakel."

Zapcultuur
Kees Thies heeft bij de televisie veel
opgestoken en er vooral beter leren
schrijven. ,,Dat klinkt misschien
vreemd, omdat je voor de televisie

werkt. Maar ik schreef presentatietek-
sten en je moet leren to the point te
schrijven. Dus vooral korte teksten. Je
leert kort en bondig een verhaal te
vertellen", zegt de Dordtenaar.
Hij leerde ook vernieuwend te zijn en
de mensen te verrassen. ,,Televisie is
nu eenmaal een snel medium en daar-
mee moet je rekening houden. Het
gedrag van de televisiekijker is na-
tuurlijk ook veranderd. 
Dat komt door de komst van internet
en andere media en ook de vele net-
ten. Er is een zapcultuur ontstaan en
ik heb ook een kastje waarmee ik zelf
kan bepalen wanneer ik een bepaald
programma op tv wil zien.
In de krantenwereld is hetzelfde aan
de hand. Mensen willen korter en
minder lezen. Dus ook bij kranten is
een soort van zapcultuur ontstaan.
Daar komt de economische situatie
bij, hetgeen betekent dat de krant al
snel de deur uit wordt gedaan. Die pe-
riode is gelukkig aan het omdraaien,
dus ik zie wel weer mogelijkheden bij
de krant", aldus Kees Thies.

Museum
Na 15 jaar zegde hij de televisiewereld
vaarwel. Enerzijds omdat hij er steeds
langer over deed om met de auto in
Hilversum te komen en daarnaast de
opgroeidende kinderen. Kees is ge-
trouwd met Els Kamsteeg, ooit begon-
nen bij weekblad Merwesteijn, daarna
bij De Dordtenaar en nu eindredac-
teur bij het AD in Rotterdam. Zij heb-
ben twee kinderen Emma (13) en Paul
(10). Negen jaar geleden keerde Kees
Thies terug in Dordrecht. Hij wilde
ook de kinderen weer naar School
Vest kunnen brengen en vaker thuis
zijn. Hij begon als freelance-journalist
en ging na een jaar de pr- en marke-
ting voor het Dordrechts Museum
doen. Hij kijkt met zichtbaar plezier te-
rug op deze tijd. ,,Ik regelde de publi-
citeit voor de tentoonstellingen en or-
ganiseerde veel activiteiten om men-
sen naar het museum te trekken. Een
grote actie was: Dordt kiest.
Mensen mochten hun Top 50 van fa-
voriete schilderijen samenstellen. We

kregen ontzettend veel reacties en het
heeft uiteindelijk voor tien bijzondere
pagina's in dagblad De Dordtenaar ge-
zorgd waarop alle presentaties plaats-
vonden. Het was een prima samen-
werking met de toenmalige hoofdre-
dacteur Hans Kerstiens."

Passie
Kees Thies noemt als speciale activiteit
ook de 'Stille disco', die in de tuin van
het museum plaatsvond en vele hon-
derden liefhebbers opleverde die
swingend voor een waar spektakel
zorgden. ,,Wij hebben ook de Muse-
umnacht opgezet en natuurlijk de gro-
te tentoonstelling Dromen van Dor-
drecht, een enorm succes. Wij kregen
ook vaak van kunstredacteuren van
de NRC of Trouw te horen dat het
Dordrechts Museum in de Top-10 van
jaarlijkse tentoonstellingen stond. Dat
vind ik grote klasse!" 
Het Dordrechts Museum betekent nog
steeds veel voor Kees Thies. ,,Omdat
ik passie heb voor de kunst. En dat
geldt ook voor het gebouw en de za-
len, die indrukwekkend zijn. Eigenlijk
moet ik nog steeds elke dag langs een
aantal schilderijen lopen, anders mis
ik ze. Vergelijk het maar met een ge-
liefde die je mist. Dat gevoel heb ik
nog steeds."
Twee jaar geleden ging het Dor-
drechts Museum dicht vanwege de
grote renovatie. Kees Thies werkt
sindsdien bij de Regionale Brandweer
als communicatie-adviseur. Een nieu-
we functie waarin hij het imago van
de brandweer meer naar buiten
brengt. ,,Het is niet alleen branden
blussen, maar er zijn ook veel voorbe-
reidingen, oefeningen, er gebeurt veel
op het gebied van preventie. Ik vind
het een uitdaging om dit uit te dra-
gen." Kees is ook een jaar lang hoofd-
redacteur bij de TROM tv geweest.

Sport
Eigenlijk is hij altijd rusteloos. Dat is
zijn karakter: altijd op zoek naar iets
uitdagends, iets nieuws. Hij is de zoon
van de beroemde broeder Karel Thies,
hoofd van de ambulancedienst in

Dordrecht. Kees, trots: ,,Mijn vader
heeft een compleet wagenpark neer-
gezet met goed opgeleide mensen. Hij
begon met een wagen, maar zorgde
voor een goede professionalisering.
De ambulancedienst werd door hem
veranderd: passend bij de tijd, de stad
en onze cultuur."
Ooit begon Kees aan een ander avon-
tuur. In 1982 zette hij met sportver-
slaggever Fred Racké een weekblad
op in Den Haag puur gericht op sport.
Met veel nieuws over de amateurver-
enigingen. Het weekblad werd uit de
markt gedrukt door de Haagsche Cou-
rant. Kees: ,,Natuurlijk jammer, het
was onze pioniersgeest. Ik heb daar
goed samengewerkt met Fred Racké.
Een bijzonder mens. Als we samen
naar een wielerklassieker op tv keken
dan kon hij drie uur van te voren
voorspellen wie er ging winnen. Hij
zag meteen wie er goede benen had
en kreeg altijd gelijk."
Dezelfde pioniersgeest vindt Kees te-
rug bij Christian van Thillo, de baas
van de Persgroep, eigenaar van het
AD. ,,Hij heeft passie voor kranten en
daarom zie ik nu een uitdaging bij AD
De Dordtenaar. Van Thillo heeft oog
voor de regio en brengt de krant weer
dicht bij de lezers."
Kees Thies gaat drie keer per week
een column schrijven voor de krant.
Het betekent dat hij afgelopen week
voor de laatste keer een column heeft
geschreven voor De Stem van het
Weekend. ,,Ik neem met spijt af-
scheid, want ik heb het vier jaar met
plezier gedaan. Ik kon mezelf hier
ook vormen en probeerde de lezers
duidelijk te maken dat ze het leven
niet zo serieus moeten nemen. Je
moet er ook de lol van in zien en ik
hoop dat ik regelmatig voor een glim-
lach heb gezorgd", aldus Kees Thies.

Journalist Kees Thies gaat

weer voor de krant werken

Kees Thies is dol op kranten. Hij
keert in december terug naar AD
De Dordtenaar, nadat hij bijna 20
jaar bij de televisie en in de public
relations heeft gewerkt.
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