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Corine de Vries adjunct met snelle carrière:
‘Personeelszaken - dat ligt me wel’
Deze maand treedt Corine de 
Vries aan als adjunct-hoofdre-
dacteur, na een vrij korte periode 
als chef Buitenland. Mooie car-
rière voor een 39-jarige. 
Ineke Jungschleger legde haar 
een paar vragen voor.

Je hebt Russisch gestudeerd. Was dat 
ook met de bedoeling om journalist te 
worden?

‘Ik heb geen Russisch gestudeerd, maar 
culturele antropologie en communicatie-
wetenschap aan de UvA. Dat laatste deed 
ik erbij in de hoop dat ik een baan zou 
vinden, want antropologen zijn niet popu-
lair op de arbeidsmarkt. Russisch deed ik 
als bijvak.

‘Mijn veldwerk heb ik gedaan in Mos-
kou. Ik onderzocht het effect van de po-
litieke en ideologische omwentelingen op 
journalisten van drie Russische kranten: 
het regeringsgezinde Izvestija, het libe-
rale Nezavisimaja Gazeta en het antiwes-
terse Djen. Dat was in 1993, in de korte 
periode dat de Russische kranten volledig 
onafhankelijk waren. Vlak daarna werden 
ze opgekocht door oligarchen.

‘Eigenlijk ben ik pas door dat onderzoek 
gaan denken dat ik misschien wel geschikt 
zou zijn voor de journalistiek. Mijn be-
oordelaars stimuleerden me daarin, door 
te zeggen dat mijn scripties vooral jour-
nalistiek interessant waren, en niet zozeer 
wetenschappelijk.’

Hoe kwam je bij de Volkskrant terecht? de Volkskrant terecht? de Volkskrant
‘Na mijn afstuderen heb ik de Post Doc-

torale Opleiding Journalistiek gedaan in 
Rotterdam, om het vak te leren. Ik liep 
stage bij het AD, en schreef daarna een 
open sollicitatie naar de Volkskrant: de 
krant die ik als student las, en waar ik het 
liefste wilde werken. Eind 1995 kreeg ik 
na een gesprek met Wim Wirtz en Jan 
Tromp (en een schrijftoets!) een tijdelijk 
contract aangeboden bij de redactie Bin-
nenland. Ik moest daar samen met Toine 
Heijmans de boel opschudden: naast eind-
redactie ook veel stukken tikken. Volgens 
mij ben ik recordhouder in het maken van 
De Pomp.’

Dat je met Russisch als achtergrond 
op de buitenlandredactie zou komen, 
lag voor de hand. Had je een carrière-
plan?

‘Ik vond de journalistiek prachtig, ook 
het werk op de redactie Binnenland. Maar 
het correspondentschap Moskou was een 
absolute droombaan voor mij. Dus toen 
Bert Lanting wegging, meldde ik mij als 
28-jarige binnenlandredacteur voor die 
vacature. Dat kwam als een verrassing  en 
bovendien vond de hoofdredactie mij nog 
te jong en onervaren. 

‘Kort daarna kon ik overstappen naar 
de redactie Buitenland, waar ik de porte-
feuille Balkan en de voormalige Sovjet-
Unie van Philippe Remarque overnam, 
die naar Berlijn vertrok.

‘Ik viel met mijn neus in de Kosovo-
oorlog, en kon dus veel ervaring opdoen 
in allerlei genres. Vier jaar later mocht ik 
wel naar Moskou, als opvolger van Bart 
Rijs. Dat ik chef Buitenland werd, was 
een idee van Pieter Broertjes. Ik had me 
voorgenomen om dat werk een jaar of 
vijf te blijven doen. Dat Suzanne Weusten 
stopte, kwam voor mij totaal onverwacht. 
Dus die stappen maken zeker geen deel 
uit van een carrièreplan.’

Als adjunct heb je personeelszaken in 
je portefeuille. Hoe komt dat? Speciale 
interesse?

‘Het komt natuurlijk doordat Suzanne 
Weusten, die ik opvolg, ook personeels-
zaken deed. Maar het is zeker ook een 
portefeuille die mij aanspreekt. Het gaat 
over mensen, van wie ik er veel goed ken 
omdat ik uit het hart van de krant kom. Ik 
kan goed luisteren en analytisch denken, 
en dat zijn eigenschappen die me van pas 
zullen komen, verwacht ik.’

Ben jij degene die de volgende inkrim-
ping van de redactie moet gaan voor-
bereiden?

‘Ja.
‘Het is zeker geen makkelijke tijd nu met 

de economische crisis, en het is een grote 
uitdaging om mee te helpen de krant hier 
zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Ik 
ga overigens ook af en toe de nieuwskrant 
aansturen, wat ik leuk en belangrijk vind 
om de band met het nieuws niet helemaal 
los te laten. Want ik ga de wereld en de 
correspondenten wel missen natuurlijk.’

Kun je je werk goed combineren met 
thuis?

‘Dat is eigenlijk nooit een probleem 
geweest. Mijn oudste zoon Wisse was 
vijftien maanden toen we naar Moskou 
gingen. Die is daar tweetalig opgegroeid, 
had een lieve baboesjka die op hem kon 
passen en mijn man - die daar vier da-
gen werkte - was er altijd voor hem als ik 
op reis ging. De winters in Rusland zijn 
heerlijk voor een kind, en we hebben ge-
weldige vakanties doorgebracht in Turk-
menistan, Georgië, Azerbeidzjan en diep 
in Siberië.

‘Sinds ik terug ben uit Moskou heb ik 
een tweede zoontje gekregen, Douwe, die 
is nu anderhalf jaar. Ik heb twee jaar lang 
op woensdag niet gewerkt. Sinds okto-
ber werkt mijn man weer vier dagen en 
ik weer fulltime. Met naschoolse opvang, 
crèche en een dag een Russische oppas 
hebben we de opvang goed geregeld.’

De onderhandelingen die Ischa 
Meijer voert met Harry Lockefeer 
over meer geld - hij schrijft voor 
Het Vervolg - lopen vast. Ischa loopt 
boos weg: ‘Wat is die man rooms, zeg. 
Vergeleken met hem was die Van der 
Pluijm een Oost-Europese jood!’
Een paar weken later schrijft hij voor 
VN.

In deze hoek voortaan een memora-
bele uitspraak uit het verleden van de 
Volkskrant. Adriaan de Boer spaart ze. 
Inzendingen zijn welkom bij:
volksknar@gmail.com

Corine de Vries
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Onlangs had Adriaan de Boer contact met Arthur Graaff. 
Gespreksonder werp was onder andere de Volksknar. Dat 
leidde tot deze pagina over een vrijmoedige redactiebe-
diende in de jaren zeventig.

Arthur Graaff heeft vier jaar op de krant gewerkt, vanaf 1971, 
onder andere als redactiebediende. In 1983 begon hij samen 
met twee anderen een uitgeverij, werkte daarna ook bij de Pers-
combinatie voor Het Parool. Vanaf 1992 werkte hij in Polen als 
hoofdredacteur van een andere kleine uitgeverij, en later in Am-
sterdam vier jaar voor de Financial Times. 

Als bestuurslid van de sectie freelance van de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten ontdekte hij dat Perscombinatie 
rech ten van freelancers schond. Perscombinatie bestond toen 
nog uit de Volkskrant,  NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw en 
het Algemeen Dagblad.

Het bedrijf exploiteerde zonder toestemming en zonder beta-
ling alle stukken van zijn freelancers. Het bleek hier te gaan om 
een schending van het auteursrecht van tussen 2000 en 3000 
freelancers, de grootste schending in zijn soort in de Europese 
geschiedenis. 

De vakbond NVJ weigerde echter aangifte wegens diefstal te 
doen. Met enkele mede standers zoals Johannes van Dam, Her-
bert Blankesteijn, Hans Ree, Max Pam en Nicolaas Matsier richt-
te Graaff daarop de Freelancers Associatie op. Deze bereikte na 
enkele jaren acties en procederen met steun van de Vereniging 
van Letterkundigen dat PCM in 2002 (naar eigen zeggen) € 2,3 
miljoen aan de freelancers uitkeerde. (Bron: Wikipedia)

Ondanks alles is Arthur Graaff altijd een Volkskrant-jongen ge-
bleven, bekent hij in onderstaande brief. ‘Als het je eerste se-
rieuze baan is op je 18de... ik heb mijn professionele maagdelijk-
heid wel aan de Volkskrant verloren.’de Volkskrant verloren.’de Volkskrant
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RRRmijn hart altijd bij Rmijn hart altijd bij RRRRmijn hart altijd bij RRRde VolkskrantRde VolkskrantRRRRde VolkskrantRRR  is bli-de Volkskrant is bli-de Volkskrant
jven steken. Zelfs toen ik Rjven steken. Zelfs toen ik Rlater een eigen uitgeverij in Rlater een eigen uitgeverij in R
nota bene Warschau begon, 
compleet opgetuigd als bv 
met een compagnon, en hij 
en ik als direc teuren-groot-
aandeelhouders (we legden 
elk € 2000 in), ook toen 
bleef ik een Volkskrant-jon-Volkskrant-jon-Volkskrant-
gen - en ik heb maar vier 
jaar bij de krant gewerkt. 
Het was wel mijn eerste se-
rieuze baan, als de Guust van Overeem. 
Daarna op Economie, en tot mijn spijt op 
Documentatie. 
Het waren de late jaren zestig. Gerard 
Pâques die voor het eerst hasj rookte op 
de redactie. Bram Brakel die de krant 
‘verried’ door naar De Telegraaf  ‘over De Telegraaf  ‘over De Telegraaf
te lopen’. Bier drinken bij de por tier van 
Heineken. Rondkomen van 300 gulden 
netto: 90 gulden huur, en om de dag of-
wel bioscoop ofwel warm eten voor 2,50 
in de mensa Weesperstraat. Wel fi lmofi el 
geworden.

Leggers
Als redactiebediende kon ik spreken met 
iedereen, en deed dat ook vrijmoe dig. 
Dat begon ‘s ochtends om half tien met 
een praatje met directiesecretaris Hein 
Paulussen, waar ik de krant in de leggers 
deed, tot mijn eigen verbazing met veel 
precisie. Dan de leggers van Jan van der 
Pluijm, vaak bereid tot korte colleges 
economie, vervolgens Jan Damen, altijd 
wat stug. Een vast ochtend gesprek met 
Martin Ruyter, net als ik vroeg aanwezig.
Schaken met Ad de Boer of Manus van 
Wordragen (heb hem nog eens vernieti-
gend verslagen) of luisteren naar com-

mentator Jan de Vries, dis-
cussiëren met fi lmredacteur 
Bob Bertina of een normaal 
gesprek voeren met Ineke 
Jungschleger. 
Als katholieke jongen 
voelde ik me er thuis  De 
secretaresse van Pluijm, 
Mathilde Grimmelt, was 
mijn achterbuurmeisje uit 
Hilversum. 
Mijn opgewekte ongeremd-
heid bracht mensen soms 
tot enige opwinding, zoals 

Paul Beugels, of Jan Bank. 
Piet van der Vliet - de enige die je naast 
Ad Overeem, Pluijm of Damen met 
meneer moest aanspreken - kwam eens 
toen ik daar werkte, op Documentatie 
om nogal veel te kopiëren voor iets 
persoonlijks. Ik stond op betaling, wat 
hem hevig stoorde 
maar de collega’s veel 
deugd deed. Daar 
werkte goddank ook 
de aantrekkelijke 
Trees, zus van Han 
van Gessel.
Het was ook de tijd 
van de moorden op 
John en Robert Ken-
nedy en Martin Lu-
ther King. Ik moest 
de telexberichten 
voor de nachtdienst 
afscheuren, en weet 
nog dat ik na een paar 
minuten AP en UPI in 
het ratelende telexhok 
stond te huilen boven 
de berichten over 
King. 
Ik bleef wel schrij-
ven. Via vakbladen, 

vertalingen, veel freelance werk en zelfs 
vier jaar voor de Financial Times. Ook 
wel weer eens voor de krant: een stuk 
over het einde van de wintersport in 
Chamonix. De reis was me via vrienden 
bij het Frans verkeersbureau in de schoot 
gevallen. De dag voor mijn vertrek kreeg 
ik het bericht dat het niet doorging. On-
duidelijk waarom, dus ging ik toch. 
De sneeuw bleek er zwart, de lucht vuil 
door het verkeer van de Mont-Blanctun-
nel, en zo schreef ik het ook op. De dag 
na publicatie bleek ik al op de zwarte 
lijst van de Franse toeristenindustrie 
beland te zijn.
Maar dat was eigenlijk nog niks, want 
later mocht ik ook aantreden op de 
zwarte lijst van de Perscombinatie...  (zie 
het stuk hierboven – red.)
Toch ben ik nog altijd een Volkskrant-
jongen.

Arthur Graaff.

Jaren geprocedeerd tegen PCM

Arthur Graaff, redactiebediende in de jaren zeventig

Schaken met Manus en in discussie met Bertina
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Verrassing: Collega Peter de Waard 
(53) vonden we geïnterviewd in het 
Straatjournaal, daklozenkrant voor 
Noord-Holland.  Aanleiding: zijn boek 
over de kredietcrisis. Kop: ‘Waar is die 
hebzucht voor nodig?’ De opbrengst van 
het boek stelt hij ter beschikking van de 
daklozen. 

Waar komt jouw aversie tegen de heb-
zucht vandaan, uit het katholieke nest? 

‘Niet zozeer het katholieke nest. Ik 
denk meer de ervaringen in Londen als 
correspondent. De geldsmijterij van het 
yuppendom daar. Ik was een keer op een 
etentje en daar nam de gastheer - een 
citybankier met een simpele Nederlandse 
boerenachtergrond - ons mee naar een 
andere kamer, waar hij net een nieuw 
gekocht schilderij van 80 duizend euro 
had opgehangen. Het was maar het begin, 
zo zei hij, want na wijn ging hij nu ook 
ook kunst verzamelen. 

‘Het teveel aan geld in de expat-kolo-
nie was grappig en ergerlijk tegelijk. Een 
Porsche en een suv voor de deur waren 
vaak standaard. Als je op feestjes zat, 
staken de ouders elkaar de loef af met ver-
halen over de beste private schools. Wie 
zijn kind naar een gewone staatsschool 
had gestuurd, werd meewarig bekeken. 
Die viel meteen buiten de groep. Buiten-
landse correspondenten uitgezonderd, 
want die waren als bohémien weer inter-
essant.’

Hoe kijk je dan tegen de huidige gene-
ratie aan?
‘Wij waren van de hippiegeneratie. We 

waren tevreden met een spijkerjack en een 
baal shag. Maar onze ouders vonden ons 
al schandalig verwend. Daarna kwam de 
patatgeneratie. En nu is er een generatie 
tieners die al op vakantie met de ouders 
de pinguins gaat zien op de Zuidpool. 
‘Hoe het daarmee afl oopt? Ik kan de 

toekomst niet voorspellen. Misschien wel 
heel goed. Er is wel een probleempje voor 
ze, denk ik. Zij zijn van een generatie die 
al jong heeft geleerd dat de spaarcenten 
niet meer safe zijn bij de banken. Ik denk 
dat ze daar zich altijd bewust van blij-
ven.’

Wat is jouw betrokkenheid bij de dak-
lozen?

‘Ik heb altijd wel betrokkenheid met ze 
gehad. Ik vind het aantal mensen dat op 
straat slaapt, bepalend voor de kwaliteit 
van de samenleving. Ik weet dat er dak-
lozen zijn die per se buiten willen liggen, 
maar de meesten willen gewoon geholpen 
worden. Als ik in Londen in een mooi res-
taurant gegeten had en ik stapte naar bu-

Peter de Waard bindt de strijd aan
met hedendaagse hebzucht

iten en op de hoek lag iemand in een kar-
tonnen doos te slapen, dan kreeg ik altijd 
een soort schaamtegevoel. Het eten had 
ineens een stuk minder lekker gesmaakt.’

‘En er is ook een persoonlijke reden 
voor die betrokkenheid bij daklozen. Ik 
heb ooit eens een aardige chef gehad die 
na een fusie moest plaatsmaken voor een 
ander. Een half jaar later kwam ik hem 
verwaarloosd tegen op een bankje met 
een fl es whisky in de hand. Dakloos. Dat 
vond ik heel schokkend.’

Wat bracht je op het idee de opbrengst 
van je boek bij de daklozen te depo-
neren? 

‘Ik kwam in contact met de uitgever van 
het boekje, Kees de Bakker, driekwart 
jaar geleden in Alkmaar. Hij heeft een 
piepklein uitgeverijtje in Schoorl, niet 
zo ver van mijn woonplaats Heiloo. We 
raakten in gesprek. 

‘Hij schreef boekrecensies voor het 
Straatjournaal en wilde wel een boekje Straatjournaal en wilde wel een boekje Straatjournaal

over de kredietcrisis. Ik had net wat in-
terviews daarover gedaan voor de Volks-
krant en vond het wel leuk om er een ei-krant en vond het wel leuk om er een ei-krant
gen analyse op los te laten. En toen stelde 
ik voor de opbrengst van het boekje aan 
de daklozenopvang te besteden, die in het 
Noordhollandse Zwaag net had geklaagd 
dat ze door de kredietcrisis ook geen geld 
meer hadden.’

‘Het idee van genoeg is genoeg heb ik 
al langer. Ik heb een leuke vrijstaande wo-
ning, niet te groot, maar wel heel mooi, 
plus een piepklein optrekje in Londen, 
verhuurd. Ik heb een comfortabele En-
gelse auto. En ik kan uit eten wanneer ik 
wil en op vakantie waarheen ik wil. Ik 
hoef echt niet meer geld.’

Heb je al enig idee van het bedrag voor 
de daklozenopvang??

‘Geen fl auw idee. Maar ik denk dat met 
dit boekje het daklozenprobleem nog niet 
is opgelost.’

Peter de Waard. Foto welwillend beschikbaar gesteld door Harry van 
Kesteren, Kwint Productions, Haarlem.



4

DDDDD
E LIEFDE voor meer verhalende 

D
E LIEFDE voor meer verhalende 

Dreportages en series deed ik op Dreportages en series deed ik op Dtussen 1985 en 1989, mijn jaren Dtussen 1985 en 1989, mijn jaren Dals algemeen verslaggever. Stimulan-Dals algemeen verslaggever. Stimulan-D
sen waren Dick Slootweg zaliger en 
Yvonne Gnirrep. Niets liever dan mezelf 
een paar etmalen begraven in Eibergen 
(bijstandsvrouw weigerde kerstpakket), 
Vroomshoop (hoogste werkloosheid ter 
wereld), Apeldoorn (wilde opstoten van 
negende naar achtste gemeente ) of Zee-
wolde (toen laatste nieuwe gemeente in 
Nederland). 
Van de series herinner ik me vooral die 
over de geluidswal, het Pieterpad en het 
uniform (met als uitsmijter het uniform 
van het naaktmodel, waar Daniël Koning 

Ouweknarren kennen uit hun 
Volkskrant-tijd allemaal wel een 
verhaal dat in hun herinnering is 
blijven hangen als hun mooiste, 
gekste, leukste, opmerkelijkste 
of meest spraakmakende stuk. 
Waarom is dat in hun herinnering 
blijven voortleven? Wat maakte 
het zo bijzonder? In deze rubriek 
het verhaal achter hun uitverkoren 
verhaal.

In deze afl evering Maurits Schmidt 
over zijn avonturen in Alaska

meer plezier aan beleefd moet hebben 
dan ik, die haar in een kroegje inter-
viewde).
Stuk voor stuk waren die stukken me 
dierbaar, ook al omdat je de tijd kreeg 
ervan te maken wat je ervan maken kon. 

Voor een algemeen verslaggever bete-
kende een reportage over de grens toch 
meer dan Vroomshoop. Bij de Volkskrant 
was ongetwijfeld mijn mooiste reportage  
die over de omgevallen boot in Alaska, 
de Exxon Valdez.
Dat ging zo. Ik las erover in de Volks-
krant bij het ontbijt, maart 1989. Zei te-
gen mijn vrouw: ‘Ik denk dat ik vandaag 
maar eens naar Alaska ga.’ Zorgde dat ik 
half tien op de krant was, een uur eerder 
dan gebruikelijk (toen). 
Ome Han Hansen zaliger, die er altijd al 
zat, zei: ‘Er moet iemand naar Alaska.’ 
Ik: ‘Dat zei ik vanmorgen ook tegen 
mijn vrouw.’ 
Hansen, na de tienuursvergadering: ‘Kan 
jij naar Alaska?’ 
Ik : ‘Goed’. 
Henk Strabbing woedend: hij had al een 
visum voor de Verenigde Staten. Marc 

van den Broek woedend: wie was hier de 
milieuredacteur?
De volgende ochtend zat ik, met visum, 
in het grootste vliegtuig waarin ik ooit 
gezeten had, op weg naar Anchorage. 
Onderweg beroepshalve vriendschap 
gesloten met Rob Ruggenberg, sympa-
thieke Brabantse collega. 
We huurden samen een auto, reden in 
een paar uur naar het dorpje Valdez, van-
waar de gelijknamige, toen aanstaande 
milieuramp vertrokken was. Wij vonden 
onderdak in het schuurtje van een gezin, 
tussen de ski’s van de kinderen, voor het 
schandalige bedrag van 75 dollar.

Op de terugweg las ik in het vliegtuig 
een interview met Ad van Liempt: hij 
zou met NOS Laat beginnen, voorloper NOS Laat beginnen, voorloper NOS Laat
van NOVA. Daar wilde ik wel bij zijn. Ik 
kon komen. Per slot van rekening had ik 
hem in 1976 met een banddikte verslagen 
in de race om het Utrechtse correspon-
dentschap voor de Volkskrant. 
De Exxon Valdez was mijn laatste Volks-
krant-reportage. Want terugkomen - wat 
ik na twee jaar tv graag wilde - was er bij 
de Volkskrant toen niet bij.de Volkskrant toen niet bij.de Volkskrant

Maurits Schmidt
Maurits Schmidt voor de kust van Alaska.

 Foto Jacques de Jong

Zondagmiddag 22 februari wordt in Amsterdam 
het boek Les chats de Lili gepresenteerd, dat 
werd gemaakt door Philip Freriks en zijn vrouw 
Lili, gek op katten. 
Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan kat-
tenliefhebster Marga van Praag, oud-collega van 
Philip (en tevens de vrouw van Ben Haveman). 
De presentatie vindt plaats in Le Salon Rouge, 
Passeerdersgracht 17a, Amsterdam. 
Daar is tot in de Boekenweek een expositie te zien 

van kattenschilderijen van Lili Freriks.
‘Elke kat heeft een verhaal. Dat werd het do-
mein van monsieur Lili. Zo wordt hij genoemd in 
Frankrijk. Le monsieur de madame. Zo ontston-
den de geschilderde en geschreven portretten van 
de katten van Lili.’ Zegt Philip Freriks op de ach-
terfl ap van het boekje. 
Het is uitgegeven bij uitgeverij Conserve in 
Schoorl.      
                       HvG

De katten van het echtpaar Freriks


