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Maurits Schmidt en zijn strijd
voor verdrukten en ontrechten

I

K beweer dat de sociaal-economische
redactie langer achter de identiteitsverklaring van de krant heeft gestaan dan de
rest van de krant.’
Als Maurits Schmidt - sinds 1991 bij
Het Parool - dat zegt, bedoelt hij vooral:
‘het opkomen voor verdrukten en ontrechten’. Die formulering dateert uit de
jaren zeventig en geldt nog steeds in het
redactiestatuut (laatste versie 1999): ‘De
Volkskrant is een landelijk ochtendblad,
dat zich tot taak stelt de lezers eerlijk en
zo veelzijdig mogelijk te informeren. Zij
is voortgekomen uit de katholieke arbeidersbeweging. Mede daarom wil zij
vooruitstrevend zijn en vooral opkomen
voor verdrukten en ontrechten.’
Maurits (59) komt uit een streng gereformeerd nest. Hij ging in 1968 theologie
studeren aan de Universiteit van Amsterdam, daarna vanaf 1971 in Groningen. In
1973 kreeg hij zijn eerste betaalde baantje bij de Utrechtse universiteitskrant.
Een jaar later werd hij verslaggever bij
het ANP in Utrecht. In 1976 nam Jan van
der Pluijm hem als Utrechts correspondent aan bij de Volkskrant. Dat werd dus

Maurits Schmidt en
Pieter Broertjes in
gesprek met FNV-leider Wim Kok tijdens
het fusiecongres van
FNV en NKV.
De jaren 1960 tot 1980 waren woelige jaren in de geschiedenis van de
Volkskrant. Enkele ouwe knarren
vertellen hoe zij die tijd in de maatschappij én op de redactie hebben
beleefd.
Deel 9: de vakbeweging. Maurits
Schmidt duikt in zijn herinneringen.

vooral sociaal-economisch werk, want
vrijwel alle vakbonden hadden hun zetel
in Utrecht.
‘In die tijd werd alles wat links Nederland maar te protesteren had tegen Den
Haag, kritiekloos in de krant overgenomen.’ Als sterkste voorbeeld noemt hij
zijn bericht waarin werd gemeld dat jongeren in een opvangcentrum vanwege
bezuiniging voortaan geen volle melk
meer kregen, maar halfvolle melk. Dat
kwam op de voorpagina terecht.
De redactie liet toen ook vooral haar
oren hangen naar de vakbeweging. Eerst
vanwege de verbondenheid met het Nationaal Katholiek Vakverbond (NKV) en
daarna, toen het katholieke in 1965 uit de
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krant was verdwenen, kwam het NVV in
beeld met zijn sociaal-democratische beginselen. Maurits: ‘De kleurloze katholieke bonden hadden ook weinig meer
te vertellen. Wim Kok werd de nieuwe
held.’ Later gingen NVV en NKV samen
in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).
Maurits maakte die omslag ten volle mee.
In die zin kreeg hij een stevige scholing
bij de Volkskrant. Eerst in Utrecht, waar
hij als correspondent kind aan huis was
bij de vakbonden. Later op de Amsterdamse redactie, waar hij de vakcentrales
in zijn portefeuille kreeg, ook op internationale congressen. ‘Mijn voorganger
Zie verder pagina 2

Maurits Schmidt in de werkkamer van
zijn riant gelegen huis in Watergang,
een voormalige graanhandel, met uitzicht op de polder. Van daar uit doet hij
doorgaans zijn werk als mediaredacteur
voor Het Parool.

Foto Jacques de Jong
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kefeer toen meer aan de werkgevers. Ik Waar haalde je je inspiratie vandaan?
Piet van Seeters werd bij de bonden als had weinig met beleid te maken. Loc- ‘Ik werkte veel vanaf de dagagenda. Er
een soort godheid beschouwd. Hij had kefeer, toen mijn chef, zat bij Pluijm op waren natuurlijk ook veel acties. Ik heb
destijds als correspondent in Utrecht zijn schoot. Suzanne Baart en Wim de Valk meer demonstraties gelopen dan menig
kantoortje in het NKV-gebouw. Daar waren specialisten op het gebied van arbeider. Altijd vanaf de stoep hè, niet op
haalde hij soms het nieuws letterlijk uit emancipatie en sociale wetgeving.’
de straat. Ik ben ook met Herman Bode
de prullenbakken. Ik moest het meer van
meegelopen na die stakingsbijeenkomst
de mooie verhalen hebben.’
Omkoping
in de RAI in maart 1980, waarin hij riep:
‘Ik kwam bijna dagelijks bij het NKV ‘Ik ben in die tijd wel ontgroend. Ik had ‘Willen we naar de Dam, dan gaan we
over de vloer. Want volgens Pluijm was een keer op de voorpagina geschreven naar de Dam.’ En daar gingen we.’
het correspondentschap in Utrecht een dat de katholieke bouwbond een ton
soort ambassadeurschap voor de krant, had betaald aan een kleine aannemer die Hoe bepaalden jullie die agenda?
een vooruitgeschoven post bij onze met een proces had gedreigd wegens het
‘We hadden de wekelijkse maandagochbroodheren. Alle bonden zaten toen nog kapotmaken van zijn bedrijf. ‘Vakbond tendvergadering in Hesp. En ik wil toch
in Utrecht. De voorganger van Piet van koopt aannemer om’, stond erboven.
wel even vertellen hoe die dag aan drank
Seeters, Willem Sprenger, mocht nog re- ‘Nou, dat had ik dus nooit in de krant teloorging. Om half elf ‘s ochtends kwagelmatig twee pagina’s schrijven over de mogen schrijven. We zijn toen ook op men Amsterdam (Lockefeer, Redmar
katholieke vakbeweging, want dat moest het matje geroepen bij het NKV. Van Kooistra, Suzanne Baart), Utrecht (ik)
nu eenmaal.’
Sprenger kreeg ik wel steun. Die riep en Den Haag (Van Seumeren) in Hesp
met rooie kop: ‘Ik sta volledig achter bij elkaar. Willem Sprenger voegde zich
deze man’. Maar Lockefeer zei op het om elf uur bij ons, en die bestelde metkantoor van de bond: ‘Ach, Maurits een een grote pils. Dus wij: ‘Doet u ons
moet het nog een beetje leren’. De bij- ook maar een grote pils.’
eenkomst was helemaal bedoeld om
mij bij te brengen hoe je niet met de ka- Broodje drinken
‘Om twaalf uur waren we klaar en dan
tholieke vakbond moest omgaan. Door
liepen
we terug naar de krant. VervolPluijm
heb
ik
me
later
beter
gedekt
geBijna per deﬁnitie zaten de werkgevers
voeld.
Verder
heb
ik
weinig
gemerkt
van
gens
gingen
Redmar en ik dan weer bij
destijds in het verdomhoekje bij de
krant. Zelden of nooit werd hun reactie druk vanuit de vakbeweging op onze Hesp een broodje drinken, dan haalden
we onderweg bij de slager een broodje.
gevraagd op gebeurtenissen die de vak- berichtgeving.’
Was
de
hele
redactie
het
met
jullie
eens?
Dat duurde tot half drie. Dan ging iebeweging aangingen. Dat erkent Maurits
mand in opdracht van Lockefeer om half
‘Nou,
de
club
van
Financiën,
met
wie
ook. ‘De eindredactie vroeg ook niet
om wederhoor. Je schreef je verhalen wij letterlijk rug aan rug zaten in het vier een liter bier per persoon halen. Die
zodanig dat wederhoor niet nodig was. redactielokaal, vond ons maar een stel was om kwart voor vijf op. Vervolgens
Bovendien, de Volkskrant kon zich dat softies. Daar zaten toen jongens als Pe- togen we om vijf uur opnieuw naar Hesp.
permitteren als toonaangevende krant. ter van Bakkum en Willem Beusekamp. Daar bleven we dan tot acht uur, omdat
Met stijgende oplagecijfers, veelgelezen Het was geen oorlog, maar we werkten dan de trein ging. Meer dan eens ben ik
en gezaghebbend bij studenten, intellec- compleet langs elkaar heen. Zij deden in Ede of Den Bosch terechtgekomen,
de cijfers. Ze toonden weinig sociale be- in slaap gevallen. Van Seumeren haalde
tuelen en natuurlijk de vakbeweging.’
trokkenheid.
Ja, ze waren wel de kanon- Vlissingen nog weleens.
Hij herinnert zich werkgeversvoorzit‘Dat was de weekvergadering, verder
ter Cees van Leede die hem eens op nen van de krant, met ook Jan Damen
een receptie met enig ontzag aansprak: en Ruud Horeman. Zij hadden hun hele maakten we de afspraken geheel bilate‘Ah, meneer Schmidt van de Volkskrant.’ pagina 2, maar eigenlijk hadden wij de raal met de redactie.
‘Daar stond ik met mijn lange haren en rest van de krant, en dan voornamelijk
Zie verder pagina 3
in spijkerpak. Eigenlijk deed Harry Loc- de pagina’s 1 en 3.’

Wederhoor bij
werkgevers
meestal onnodig
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Wat was voor jullie de kern van de bijdrage aan de vernieuwing van de Volkskrant?
‘Dat was absoluut de kanteling van de
katholieke vakbeweging naar de door
socialisten overheerste FNV, de rooien
dus. Was ik op een persconferentie geweest, dan konden Paul Kouwenberg of
Jan van Capel als chef Nacht mij vragen:
‘Was ‘t wat?’ Antwoordde ik: ‘Mmm, eigenlijk niet’, dan mocht ik zo een vierkoloms opening maken. En als het wél wat
was, dan mocht het zes kolom zijn.

Geen applaus

‘In die tijd moest ik Pieter Broertjes leren dat hij als journalist niet behoorde te
applaudisseren na een speech van Wim
Kok. Pieter was idolaat van de man. Hij
heeft hem later ook naar het premierschap geschreven.
‘Ikzelf herinner me vooral dat ik bij
interviews niet door Koks abstracte
formuleringen heenkwam. Ik was geen
journalist die zich met beleid bezighield,
ik wilde vooral een lekker verhaal. Maar
Wim Kok wist het nooit smeuïg te vertellen. Wat me van hem het meest heeft
geraakt, is dat we elkaar na twintig jaar
ontmoetten op Koninginnedag in Almere en daar begroette hij me met: ‘Dag
Maurits.’ Kijk, dat zegt toch iets over
zijn innerlijke beschaving - of misschien
over zijn goede geheugen.’

dereen een basisinkomen. Later kwam
‘De kern van toen, de steun aan de artoch weer het idee boven dat iedereen beider en de uitkeringsgrechtigden, is
maar beter kon gaan werken.’
geen factor van betekenis meer. Maar
Speerpunten van toen zijn vandaag de wat ik blijf vinden, misschien een beetje
Waar stond je zelf?
dag niet meer aan de orde. Verdrukten, ouderwets, is dat er nog steeds aandacht
‘Ikzelf bevond me op de linkervleugel
ontrechten? Op dit moment ervaart nodig is voor de onderkant van de savan de sociaal-economische redactie.
Maurits Schmidt vooral een sterk mate- menleving, voor de mensen die met minMijn belangrijkste bijdrage aan de krant
rialisme en individualisme om zich heen. der dan duizend euro per maand rond
is ongeveer geweest een brochure over
‘Wat dat betreft vrees ik dat de Volks- moeten komen. Maar dat interesseert de
het arbeidsloze inkomen, die grif werd
krant goed met zijn tijd is meegegaan. krant niet meer.’
verkocht. Daarin was het uitgangspunt:
Verder denk ik dat als de vakbeweging
laat de machines het geld verdienen, dan
Han van Gessel
de kop laat hangen zoals nu, er ook geen
hoeven we niet meer te werken. Geef iegrote daden meer zijn te beschrijven.
Jacques de Jong

Na bijna vijftig jaren
Plotseling zag Ad Overeem haar naam in de krant, op de voorpagina: Annemie van der Doef, een halve eeuw geleden op de
redactie bekend als de moderedactrice Annemie van Weert.

Dinsdag 11 december, twee weken voor Kerstmis, bracht
onze eigen Volkskrant op de voorpagina een driekolommer
die er bijna af spatte door zijn opgewekte toon. Uit de zorgsector nog wel, die bijna altijd goed is voor sombere verhalen.
Een mevrouw van 93 jaar, aldus verslaggeefster Margreet
Vermeulen, prees zich gelukkig. Ze heeft al haar sores van
bureaucratisch geneuzel en duistere ambtelijke wegen in handen gegeven van een ‘zorgmakelaar’. Die regelt geruisloos
alle zorgzaken die op haar weg komen. Hij beheert haar pgb,
persoonsgebonden budget, perfect en voor een redelijke prijs.
Die mevrouw, aldus het verslag, heet Annemie van der DoefFesten. Mij gaf die naam een schok. Deze ‘hoogebejaarde
dame’ was tientallen jaren geleden modemedewerkster van
de krant onder de naam Annemie van Weert. Tweemaal per

jaar toog ze naar Parijs en ook Milaan om onze vrouwelijke
lezerskring bij de tijd te houden. Daarnaast hield ze ook bij
hoe de Nederlandse modemakers omsprongen met de Franse
en Italiaanse richtlijnen. Zestien jaar, van rond 1950 tot 1965,
heeft ze dit ambacht met succes beoefend.
Daarna verdween ze, met haar man Jan van der Doef, gewezen reclamechef van Voss en C&A. Naar Frankrijk, zo
meende ik me te herinneren. Maar ze liet geen spoor achter.
Meer dan veertig jaar heb ik me zo nu en dan afgevraagd hoe
het haar zou vergaan, en ik nam me steeds voor haar dochter
Sanderijn eens op te sporen en haar te vragen...
Het bleef bij afvragen en voornemens.
En ineens: daar was ze. In de krant op pagina 1!
Hoofdredactionele Mieke spoorde haar telefoonnummer op.
In Oss, of all places - ik bracht daar de eerste negentien jaar
van mijn leven door.
Het contact verliep probleemloos. Alsof we elkaar eergisteren
nog gesproken hadden.
En nu maar kijken wie de herstelde verbinding het langst
handhaaft. Ik ben nog een jaar ouder dan zij.

Ad Overeem
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