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Nachtwacht
W ie leest, gelooft niet.

Dat klinkt raar, want de gelovige zoals wĳ die kennen
beroept zich meestentĳds op een tekst.
Ik zou zomaar kunnen beweren dat
zulke lezers niet geloven. Dat wil ik wel
beweren, maar daarmee heb ik chris-
tenen, islamieten en wat dies meer zĳ,
nog niet overtuigd.
Lezen ze dan misschien niet goed? Dat
staat ter discussie.
Ik heb een poosje in een geleerd
gezelschapje bĳbelteksten bestudeerd.
Het viel me op dat sommige deelnemers nauwelĳks verhalen
kenden en in mĳn ogen dan ook uiterst vreemd reageerden op
bĳbelteksten die een prachtig verhaal waren.
Natuurlĳk hadden ze wel met hun neus in de boeken gezeten,
anders word je in Nederland nog steeds geen professor, maar ze
bleken nauwelĳks vertrouwd met uit het leven gegrepen
vertellingen over mensen die je nog nooit hebt ontmoet, ook
niet zúlt ontmoeten, maar die je als lezer beter leert kennen
dan je eigen familie.
Het verhaal was bĳ Christus – om op de Bĳbel terug te komen –
in goede handen. De evangeliën met hun boodschap van liefde,

mededogen en wĳsheid overtuigen ons zo omdat Christus als
hoofdpersoon, als mens van vlees en bloed, verhalen vertelt die
je des te beter begrĳpt als je zĳn woorden niet als goddelĳke,
maar als menselĳke openbaring ziet.
De geslaagde dames en heren in onze tĳd die al hun tĳd in hun

carrière steken, zĳn tekstueel
gesproken nogal beperkt. Zĳ zien
daardoor de ander niet. Zĳ zien alleen
zichzelf, hun eigen belang, ze hebben
altĳd gelĳk.
Ik vond het onlangs weer bevestigd in
een stuk van Sander van Walsum in de
Volkskrant over de restauratie van
historische filmopnamen in Westerbork.
In die reportage zegt een functionaris

van Beeld en Geluid dat dit werk heel wat belangrĳker is dan
het opknappen van de Nachtwacht.
O, ja?
Het is een vergelĳking van appels met peren, en je kunt ’s
mans oprisping dan ook gerust negeren, maar ik vroeg me af
waarom hĳ zo’n vergelĳking maakt. Het is een modieuze
provocatie, zeker, maar het onderstreept ook dat leiding-
gevende lieden in deze tĳd misschien nog wel teksten lezen,
maar doof en blind zĳn voor verhalen.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

Wonderlĳke nachten
‘Goed geslapen’ heet de nieuwe
rubriek op pagina 4 . Daarin
vertellen collega’s over de meest
indrukwekkende, bĳzondere,
heftige, aangename nacht die ze
in hun carrière hebben mee-
gemaakt. Spontane bĳdragen
zĳn welkom. Deze keer Roelf
Ridderikhoff die het op het ĳs
van Groenland te druk had om te
kunnen slapen.

Joan Hemels tĳdens zĳn presentatie in Singer, Laren.
Foto Jacques de Jong

Z evenhonderdvĳfentachtig pagina’s telt
het boek met de levensloop van Else-

vier-uitgever R.E.M. (Dolf) van den Brink.
Het is samengesteld en mede geschreven
door prof. dr. Joan Hemels, die in 1981
ook de historie vastlegde van de Volks-
krant in het boek Emancipatie van een
dagblad. Het boek over Van den Brink
werd dinsdag 4 februari gepresenteerd. Het
bevat onder meer een uitvoerige terugblik
op een conflict uit 1973 tussen Elsevier en
de Volkskrant, dat de uitgever diep geër-
gerd moet hebben.
Verslaggever Martin Ruyter (maar ook

Vrĳ Nederland) had vastgesteld dat er aan
het personeelsbeleid bĳ Elsevier wel een

en ander verbeterd kon
worden. Het stuk ver-
scheen op de dag dat El-
sevier feest vierde ter
gelegenheid van het be-
trekken van hun nieuwe
gebouw aan de Jan van
Galenstraat. Een van de
klachten was dat het per-
soneel bĳ directie en be-
stuur niets had in te
brengen en dat er ook aan
de functieclassificatie in
het bedrĳf van alles
mankeerde. Het leidde tot
een zitting bĳ de Raad
voor de Journalistiek,
waarin de Volkskrant volledig in het gelĳk
werd gesteld.
Zie daarvoor pagina 2.

De presentatie van het boek – ter gelegen-
heid van de honderdste geboortedag van
R.E.M. van den Brink—werd een feestje in
Singer, Laren. Daar immers was Dolf van
den Brink opgegroeid, geboren uit een
gerenommeerde familie, samen met de
familie Campman eigenaar van een be-
kende tapĳtfabriek; Erfgooier ook.
Tout Laren was er dus, onder aanvoering
van burgemeester Nanning Tol. Deze

memoreerde Van den Brink als stuwende
kracht achter het Singer museum tussen
1955 en 1989, daarom ereburger van het
dorp.
Ook andere sprekers roemden de ver-
diensten van Dolf van den Brink. Een van
de dochters kwamnegen jaar geleden op het
idee eenboekje aanhem tewĳden, eenklein
boekje mocht het worden.
Joan Hemels als samensteller maakte er
met een reeks medewerkers een boekwerk
van 2,5 kilo van, vermeldde uitgever Jan-
Peter Wissing, van Amsterdam University
Press.

Baas Elsevier herdacht in boek Joan Hemels
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‘E r is waarschĳnlĳk geen kwestie
met betrekking tot zĳn uitgeverĳ
in de media geweest, die Dolf zo

geërgerd heeft als een serie artikelen in de
Volkskrant waarin het sociaal beleid van
Elsevier op de korrel werd genomen. Er is
evenmin een voorbeeld te vinden van een
aangelegenheidwaarin hijmetmedeweten van
journalisten zijn verlies moest nemen – zonder
zijn zegeningen te kunnen tellen. InDolfs eerste
notities is sprakevande trits ‘halvewaarheden–
onwaarheden— onjuistheden’ in een op 5 mei
1973 in de Volkskrant gepubliceerd artikel.
Een maand later verschenen in de
landelĳke dagbladen koppen als: ‘President

Elsevierkreegf.1,15miljoen’(HetParool,5 juni
1973) en ‘President-directeur van Elsevier
kreeg ruim miljoen’ (Trouw, 6 juni 1973).
Ze brachten extra onrust. Deze zogenaamde
‘tantièmekwestie’ liep uiteindelijk met een
sisser af, omdat Dolf zo wijs én slim was om
zelf op afdoende wijze opening van zaken te
geven.’

Dit schrĳft Joan Hemels, (auteur ook
van De emancipatie van een dagblad – ge-
schiedenis van de Volkskrant) in het boek
Dolf van den Brink, dat op 4 februari ver-
schĳnt omdat honderd jaar geleden deze
uitgever van Elsevier werd geboren.
Drs R.E.M. van den Brink had zich gru-
welĳk geërgerd omdat in Dag in Dag uit
(redactie Henk Huurdeman) op ‘raille-
rende soms sarcastische toon’ Elsevier had
neergezet als ‘de spreekbuis van het esta-
blishment, dus als de gevestigde orde’.
Dat was in die tĳd voor de Volkskrant bui-
tengewoon verwerpelĳk. Tevens stelde
Dag in Dag uit vast dat de brievenrubriek
van het weekblad door politici, zoals Wil-
lem Drees van DS’70 werd benut als
spreekbuis. Even verwerpelĳk.
Maar harder kwam aan dat verslaggever
Martin Ruyter bĳ de opening van het
nieuwe gebouw van Elsevier in de Jan van
Galenstraat op 3 mei 1973 meer aandacht
besteedde aan het abominabele arbeids-
klimaat dan aan de officiële gebeurtenis
zelf (met prins Bernhard daarbĳ). Kop:
‘Elsevier-personeel heeft weinig reden tot
feestvreugde’.
Joan Hemels in het boek: ‘Deze kop dek-
te de inhoud in zoverre dat de verslaggever
van dienst, Martin Ruyter, de zoete na-
smaak van de Elseviertop op de openings-

dag met hoog bezoek de volgende vrĳdag-
ochtend effectief bedierf door uit te pak-
ken over onvrede onder het personeel.’ Die
onvrede leidde onder meer tot een groeien-
de oppositie tegenover het bewind van de
president-directeur drs. R.E.M. van den
Brink, die 25 jaar praktisch op zĳn eentje
het bedrĳf heeft geleid, constateerde Mar-
tin Ruyter.
Van den Brink pikte dat niet en schreef
aan hoofdredacteur Jan van der Pluĳm
dat de berichtgeving in zĳn krant bestond
uit een ‘complex van halve waarheden, on-
waarheden en onjuistheden’. Elsevier
diende een klacht in bĳ de Raad van de
Journalistiek.
Eerder, vermeldt het boek, had weekblad

Vrĳ Nederland ook al geschreven over het
autocratische beleid bĳ Elsevier. Joan He-
mels zet een vraagteken bĳ de reden waar-
om Van den Brink hiertegen geen actie
ondernam. ‘De wĳze waarop Vrĳ Neder-
land ‘kwesties’ behandelde zou voldoende
bekend zĳn en bovendien was de oplage
beperkt. Voor de Volkskrant lag dit anders.
Dat de som van het aantal abonnmenten bĳ
Vrĳ Nederland en de losse verkoop in
1973 de honderdduizend zou passeren en
de linkse intelligentsia het weekblad als
manna genoot, liet Dolf onvermeld.’
In een weerwoord aan het personeel ver-
onderstelde de Raad van Bestuur kwade
trouw bĳ de Volkskrant omdat deze de
opening van het nieuwe gebouw als kap-
stok had gebruikt ‘voor een stuk vuilspui-
terĳ dat duidelĳk was geprepareerd in
samenwerking met enige zich anoniem
houdende personeelsleden van Elsevier.
Journalistieke fatsoensnormen (…) zĳn
met voeten getreden.’ �

Bericht uit de Volkskrant van 12 mei
1973 waarin Elsevier meldt een klacht
te hebben ingediend bĳ de Raad voor de
Journalistiek.

Honderd jaar geleden werd Dolf
van den Brink geboren, in zĳn
latere leven dr R.E.M. van den
Brink, voorzitter van de Raad van
Bestuur van weekblad Elsevier.
Ter gelegenheid daarvan komt bĳ
Amsterdam University Press een
aan hem gewĳd boek uit met
bĳdragen van twintig auteurs.
Emeritus prof. Joan Hemels, ook
geschiedschrĳver van de
Volkskrant, is verantwoordelĳk
voor de samenstelling en de
redactie. Van hem is ook het
hoofdstuk over het conflict dat
Elsevier in 1973 had met de
Volkskrant.

Op de foto hiernaast R.E.M. van
den Brink samen met prins
Bernhard bĳ de opening van het
nieuwe gebouw aan de Jan van
Galenstraat. Fotograaf onbekend.

Volkskrant bederft feest Elsevier
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Een van de voornaamste klachten tegen
Elsevier was het gebrek aan medezeggen-
schap van het personeel. ‘Met terugwer-
kende kracht kunnen we vaststellen dat
Dolf in het ‘revolutiejaar’ 1969 aan uni-
versiteiten en andere instellingen, de teke-
nen des tĳds niet goed heeft verstaan.
Mede daardoor onderschatte hĳ de sterk
opkomende behoefte aan medezeggen-
schap en inspraak bĳ Elsevier’, aldus He-
mels. Volgens de Volkskrant kon Elsevier
zich niet onttrekken aan de nieuwe wette-
lĳke verplichting om per 1 april 1973 een
ondernemingsraad geactiveerd te hebben.
In het verweer bĳ de Raad voor de Jour-
nalistiek stelde de Volkskrant (Jan van der
Pluĳm en Martin Ruyter): ‘De Elsevier-di-
rectie voert een achterlĳk sociaal beleid.

Deze gegevens zĳn daarop tot een naar
onze mening zeer ingehouden artikel ver-
werkt’. De Raad was van mening dat de
Volkskrant geen journalistieke fatsoens-
normen had overtreden.
Martin Ruyter zelf ten slotte, 47 jaar
later: ‘De details herinner ik me niet meer
precies, maar de zaak zelf wel. We kregen
na mĳn publicatie een dreigbrief van twee
advocaten. Van der Pluĳm was gelukkig
niet onder de indruk (adjunct Jan Damen
wel). Pluĳm ging mee naar de zitting van
de Raad. Hĳ hield een nogal emotioneel
betoog zonder sterke argumenten. Ik
moest een aantal vragen beantwoorden,
blĳkbaar tot genoegen van de Raad. In ie-
der geval wonnen we met vlag en wimpel.’

Jacques de Jong

⊳

Martin Ruyter

Maria’s
privé
expositie
Kerst- en verjaardagskaarten van de
hand van Martin Ruyter hangen bĳ
Maria Hendriks in de gang, jarenlang
opgespaard. Martin, intussen 87 jaar,
is een multitalent, niet alleen als
journalist, ook als vioolbouwer, etser
en kunstschilder.
Maria Hendriks (rechts, inzet) vertelt.

Martin Ruĳter was ondanks zĳn volle
baan bĳ de Volkskrant altĳd heel actief
met zĳn handen. Hĳ breide truien en ver-
bouwde zĳn boerderĳ in Noord-Holland.
Toen hĳ met pensioen ging, begon hĳ als
vioolbouwer maar daarna is hĳ weer
voornamelĳk gaan schilderen.
Na zĳn vertrek bĳ de krant hielden we
contact, voornamelĳk in de vorm van
etentjes en wandelingen met z’n vĳven:
Victor Lebesque, Martin zelf, hun vrou-
wen Tina en Tine, en ik. Door mĳn ziekte
is daar aardig de klad ingekomen, maar
elk jaar is Martin een geschilderde kerst-
kaart blĳven sturen.
De eerste kaart met een datum is uit
2007, maar ik heb ook nog ongedateerde
kaarten. Ik stop ze altĳd samen in een
mapje omdat het stuk voor stuk kunst-
werkjes zĳn, variaties op één thema: het
landschap van Haringhuizen, waar hĳ met
Tina woont. De laatste jaren krĳg ik ook
nog eens rond diezelfde tĳd een wat gro-
tere privé-schildering voor mĳn verjaar-
dag. Sommige zĳn met de hand geschil-
derd, andere zĳn geprint.
Dit jaar dacht ik: het zĳn er langzamer-
hand zo veel, ik kan wel een tentoonstel-
ling inrichten. In de gang van mĳn huis
hangt nu een paar weken ‘Haringhuizen
door Martin Ruĳter’.

Maria Hendriks



Ĳsvrĳ
Het zal begin jaren tachtig zĳn geweest. Als binnenland-

redacteur was ik in contact gekomen met Greenpeace Ne-
derland. Een artikel van mĳ uit de krant, over de oprichting
van de Nederlandse tak en de walvisjacht, werd korte tĳd later
tekstverklaring voor het staatsexamen Nederlands voor het
vmbo. Ook de zeehondenjacht in Canada trok grote aandacht.
Toen ik dus het aanbod kreeg om daarvan verslag te doen aan
boord van actieschip Rainbow Warrior, was dat snel geregeld.

Te snel. Want nadat ik een paar dagen later de Rainbow War-
rior in de haven van St. John's in Newfoundland had gevonden,
weigerde de kapitein me aan boord te nemen. Daar stond ik.
Alleen, op mezelf aangewezen in een wereld van sneeuw en ĳs.
Het was maart, nog hartje winter. Kouder dan koud.
Bĳ toeval stuitte ik op een groepje Amerikanen die ook onder
de Greenpeace-vlag opereerden. Drie mannen en een vrouw.
Actievoerders. Zĳ wilden met verf en kwast het bont van de
jonge dieren waardeloos maken voor de jagers.
De reis per gehuurde bestelbus ging van St. John's op de oost-
punt van Newfoundland naar St. Anthony op de noordpunt.
Zo’n vĳfhonderd kilometer. In het dorp van zeehondenjagers
werden wĳ in een pension ingekwartierd. Daar voegde ook een
piloot zich bĳ ons, met zĳn vliegtuig erbĳ. Iedereen had zĳn
taak. Voor mĳ als buitenstaander was er ook een weggelegd. Ik
moest het toestel ĳsvrĳ maken.
Het vroor dat het kraakte. En het was nacht, pikkedonker. Al-

leen met een bevroren vliegtuig. Een mooi ding, waar ons leven
de komende dagen van afhing. Een Beechcraft Baron. Vier zit-
plaatsen, waarvan een voor mĳ. Over een paar uur, al bĳ het
eerste licht, moest het vliegtuig klaar zĳn. Mĳn enige gereed-
schap bestond uit een bezem. Aan de slag dus. Vegen en bor-
stelen. En borstelen en vegen. Urenlang. Geslapen heb ik niet
meer.
Maar bĳ de avonturen van de volgende dag bleek mĳn werk
van levensreddende betekenis te zĳn geweest. Toen de piloot
wegens een openschietende cockpitdeur zo scherp moest zwen-
ken dat de machine verticaal in de lucht kwam te hangen, was
het een wonder dat we niet loodrecht op het ĳs klapten. Met

een bevroren toestel was dat
nooit goed gegaan.
Uiteindelĳk zette hĳ drie
van de actievoerders, onder
wie de vrouw, die Leslie
heette, en mĳ af aan de
overkant van de zeestraat
tussen Newfoundland en het
vasteland van Labrador, een enorm Ca-
nadees schiereiland. Op een willekeurig gekozen
sneeuwvlakte. Verboden gebied. Volkomen verlaten en ster-
venskoud. Op zoek naar zeehondjes.

Bĳ de kust aangekomen viel er geen zeehond te bekennen.
Wel zakte ik tot mĳn middel door het ĳs. Gelukkig was Leslie
nog in het bezit van een –veel te kleine – plastic regenbroek.
Voor de rest hadden we een halfleeg opblaasbootje. Onbruik-
baar. En enkele witte lakens als camouflage. Dankzĳ die la-
kens, sneeuwvlagen en mistbanken konden de Mounties in hun
politiehelikopters ons die dag nog niet vinden.
Tot op het bot verkild kropen we die nacht bĳ elkaar onder
een natte slaapzak. Leslie en ik probeerden elkaar warm te hou-
den door zo dicht mogelĳk tegen elkaar aan te kruipen. Bibbe-
rend en klappertandend overleefden we het.
De volgende dag kwamen de helikopters. Politie en een pak
reporters van kranten en televisie. Ik werd afgevoerd naar een
kale landingsstrip ergens op het ĳs. Godzĳdank was daar een
telefoon.

Mĳn verhaal voor de krant bestond uit vele tientallen stukjes
papier waarop ik met potlood aantekeningen had gekrabbeld.
Balpennen en vulpennen weigeren dienst in de kou. Maar toen
ik eenmaal collect kon bellen en ik in een monoloog van twee
uur aan Truus Knoop van de dictafoon mĳn verhaal had ge-
daan, zat het erop.
Terug in Amsterdam bleek tot mĳn verbazing het voorge-
drukte katern Het Vervolg met mĳn verhaal te openen. Kwasten
en knuppels en klapmutsen had Henk Huurdeman erboven ge-
zet. Maar het meest trof me dat hĳ niets aan de tekst had ver-
anderd. Dat voelde goed. Zelden zo goed geslapen.

Roelf Ridderikhoff


