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WIM RUIGROK, PALEISFOTOGRAAF

HOOG BOVEN de Dam staat 
Wim Ruigrok een ornament 
boven op het Paleis te foto-

graferen. Sinds 2005 is hij bezig met 
het digitaal vastleggen van alles wat in 
en op het Paleis wordt gerestaureerd. 

Van het meubilair en de kroonlijsten 
boven de open haarden binnenshuis, tot 
de zandsteenblokken in de gevels en 
de windvaan op het dak. 
Volgend jaar november moet de res-
tauratie klaar zijn – en dan heeft Wim 
ook zijn project afgerond. Een kleine 
honderdduizend foto’s heeft hij dan 
geschoten. 
Het is het grootste project in zijn be-
staan als fotograaf. (‘Hoewel, vlak 
veertig jaar Volkskrant ook niet uit.’) 
Op de pagina’s 2 en 3 een reportage 
van Han van Gessel en Jacques de 
Jong over de paleisklus van Wim Ruig-
rok. 

POYNTER
‘Threats cannot suppress the 
truth’
Ida B. Wells (1862-1931) werd als sla-
vin geboren en groeide uit tot een van 
de eerste strijders voor gelijke rechten 
- van blank en zwart, en van man en 
vrouw. Ze was redacteur en mede-eige-
naar van The Free Speech and Head-
light in Memphis. Nadat drie van haar 
vrienden waren gelyncht, stortte ze 
zich onbevreesd op investigative jour-
nalism. Het resultaat was het pamflet 
Southern Horrors: Lynch Law in All Its 
Phases uit 1892.

Tekst en foto Bert Vuijsje
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HET PALEIS OP DE DAM in Amsterdam 
was in zijn opzet helemaal niet 
voorbestemd als een paleis. Het was 

bedoeld als een icoon voor de stad. Na tachtig 
jaar Spaans juk was voor de regenten de tijd 
gekomen om de stad een energiek gezicht 
te geven met een gloednieuw stadhuis. 
Dat moest de verworven macht, rijkdom en 
welvaart uitstralen.

In 1648 (het jaar van de Vrede van Munster, 
het einde van de tachtigjarige oorlog) kreeg 
bouwmeester én schilder Jacob van Cam-
pen (1595-1657) de opdracht. Hij werd ge-
inspireerd door Italiaanse voorgangers, die 
de klassieke stijl hadden herontdekt na het 
terugvinden van het werk van de Romeinse 
bouwmeester Vitruvius. Hij verzamelde tal van 
mede-kunstenaars om zich heen om het gebouw classicistische 
allure te geven: vooral beeldhouwers zoals Quellijn en schilders 
zoals Ferdinand Bol, Govert Flinck en Jacob Jordaens. Exterieur 
en interieur moesten op elkaar aansluiten.
Anderhalve eeuw hield het gebouw het vol als magistratelijk 

stadhuis voor het Amsterdamse publiek. In 
1808 (de napoleontische tijd) nam de nieuw 
benoemde koning Lodewijk Napoleon zijn in-
trek in het gebouw als woonpaleis. Hij heeft 
er maar kort mogen vertoeven, maar hij heeft 
zijn sporen nagelaten, vooral in het interieur. 
Hij introduceerde de empire-stijl in meubels, 
kroonluchters en behang. Vanaf 1815, toen 
Willem I aantrad, kreeg Amsterdam het predi-
caat ‘hoofdstad’ en kregen de Oranjes er een 
prachtig pied-à-terre bij om gasten te ontvan-
gen. Dat was de deal.
De nieuwe restauratie - na twee voorgaande 
in de jaren dertig en zestig in de vorige eeuw 
- probeert beide lijnen met elkaar te verbinden. 
‘In de huidige restauratievisie staat de verbin-
ding tussen het 17de-eeuwse interieur en het 
vroeg 19de-eeuwse meubilair centraal binnen 

de functie van representatief ontvangstpaleis’, schrijft Paula 
van der Heiden in haar gidsje Restauratie en renovatie van het 
paleis (gratis verkrijgbaar, met foto’s van Wim Ruigrok). Eind 
volgend jaar moet de klus geklaard zijn. 

Han van Gessel

Alles in het Paleis op foto gezet

Voor een groepsfoto van meer dan honderd 
meubelrestaurateurs staat Wim Ruigrok vanaf 
een hoogwerker met een megafoon de opstel-
ling te regisseren.        Foto Thomas Schlijper

Het mobieltje van Wim Ruigrok 
laat zich horen, midden in het 
Paleis op de Dam. Hij neemt op 

en onmiddellijk schiet een suppoost op 
hem af. Bellen mag niet in het paleis. Het 
gebaar waarmee Wim Ruigrok de man 
wegwuift, heeft iets majesteitelijks. En de 
suppoost accepteert het, na de summiere 
toelichting van Wim dat hij de architect 
van de restauratie aan de telefoon heeft. 
Deze Krijn van den Ende bestelt bij Wim 
twee grote fotoafdrukken voor de komende 
persconferentie waarbij het eerste deel 
van de gerestaureerde buitengevel wordt 
getoond.

Hij is er intussen kind aan huis, blijkt tij-
dens een rondleiding die hij speciaal voor 
de Volksknar houdt. In 2005 is hij begon-
nen met het fotograferen van alles wat 
door de handen van de restaurateurs gaat. 
Volgend jaar november hoopt hij de klus 
af te ronden, als ook het paleis klaar is. 
Dan heeft hij een kleine 100 duizend fo-
to’s geschoten, samengebald op vier harde 
schijven van elk 2 terabyte, foto’s van elk 
12 megabyte, allemaal digitaal dus. (Een 
terabyte is de informatie die 1430 cd’s 
kunnen bevatten.)

Wim (71) beschouwt het als een grote 
eer dat hij aan het eind van zijn carrière 
de opdracht heeft gekregen alles te foto-
graferen van de restauratie. ‘Toen werd ik 
gebombardeerd tot de enige fotograaf die 
in dit gebouw mag fotograferen.’

Natuurlijk stond hij al bekend als een 
bekwaam architectuurfotograaf voor de 
Volkskrant. Hij fotografeerde ook al voor 
de Educatieve Dienst van het paleis - hij 
woont er per slot bijna om de hoek, ook 
handig. Hij werkte veertig jaar voor de 

Volkskrant (‘ook leuk’), maar hij erkent 
dat dit wel het grootste project is uit zijn 
carrière. ‘Het laatste ook, denk ik, want 
stel dat ik zoiets over vijf jaar nog eens 
zou moeten doen, dan denk ik dat me dat 
te veel is.’

De feitelijke opdracht kreeg hij van de 
Rijksgebouwendienst, mede op voor-
spraak van oud-collega Jaap Huisman, 
hoofdredacteur van - volgens Wim - ‘het 
meest glossy architectuurblad in dit land, 
SMAAK, een uitgave van het ministerie 
van VROM, gaat alleen over de rijksge-
bouwen.’

En zo ging Wim Ruigrok het hele paleis 
rond, vaak voorzien van een nauwkeurig 
lijstje met te fotograferen objecten, van 
kroonluchters tot ornamenten op het dak, 
de bekleding van de Troonzaal en de pi-
laartjes in de Burgemeesterzaal, alles, al-
les, alles. Vijfhonderd foto’s van één ob-
ject. tot in het kleinse detail, waren geen 
uitzondering. 

Het vastleggen van het interieur heeft 
hij vrijwel afgerond. Nu de rest van de 
buitenkant nog. Het is de opzet van de fo-
tocollectie om alles vast te leggen, zodat 
latere restaurateurs kunnen zien hoe het 
precies geweest is.

Maar niet het fotograferen is het meeste 
werk, vooral de bewerking vereist zeeën 
van tijd. Wim: ‘Als zo’n ornament op het 
dak een bepaalde kleur groen heeft, moet 
dat op alle foto’s diezelfde kleur groen 
zijn. Ik maakte een printje, vergeleek de 
kleur ter plaatse en bewerkte vervolgens 
zo’n hele serie foto’s in Photoshop. Niet 
mijn favoriete klus, maar het moest wel 
gebeuren.’

Daarnaast had hij ook de zorg voor de 

administratie van de foto’s, ze moesten 
immers altijd en voor iedereen terug te 
vinden zijn. ‘Daarvoor heb ik mijn vrouw 
Bettie toen maar ingeschakeld. Die heeft 
er nog een hele klus aan gehad.’ 

Wim vermeldt dat hij contractueel ver-
plicht was de foto’s in zijn computer na 

Zie verder pagina 3

Jacob van Campen
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Wim Ruiigrok legt aan de dochter van intendant Ed Reitsma uit hoe zij het fototoestel moet bedie-
nen. Wim zelf moet op de groepsfoto.             Foto Thomas Schlijper

aflevering - op een dvd-schijf - te vernie-
tigen. 

‘Maar al in het begin kreeg ik van de 
Rijksgebouwendienst te horen dat ze een 
dvd waren kwijtgeraakt. Van toen af heb 
ik besloten alles ook in mijn eigen com-
puter te bewaren.’ 

Vandaar dus al die terabytes in zijn Mac-
computer.

Hij is, blijkt tijdens de rondleiding  door 
de klassiek ingerichte zalen, uiterst tevre-
den over de restauratie. ‘Beeldschoon.’  
Er is te zien dat aan alles de grootste zorg 
is besteed, alle details kloppen, zelfs de 
kroonluchters waarin met het oog op 
nieuwe wetgeving led-lampjes zijn ge-
monteerd. Elk meubelstuk is door de han-
den van een restaurateur gegaan.

Eén ding ergert Wim. Voor de bovenra-
men van de Troonzaal en de Burgemees-
terskamer zijn rolgordijntjes gehangen. 
‘Ik heb die ruimtes gezien zonder die 
gordijntjes. Toen had je daar een prach-
tige lichtval van bovenaf. Die is nu ver-
dwenen.’

Wie had dat dan bedacht van die gor-
dijntjes? ‘Wie denk je? Het stempel van 
‘mevrouw’ is door het hele paleis heen 
duidelijk aanwezig. Zij bepaalt in hoge 
mate hoe het hier wordt.’

Hij bedoelt uiteraard koningin Beatrix, 
die met grote regelmaat de vorderingen 
van het werk komt bekijken en aanwij-
zingen verstrekt over de voortgang. Zij 
‘reshuffelt’ nog regelmatig, wijst hier en 
daar dat er een ander kleurtje moet ko-
men, of dat de leverancier zich niet aan 
het juiste motiefje heeft gehouden. Zo’n 
opmerking beweegt zich op de grens van 
hetgeen de fotograaf mag zeggen. Regel-
matig attendeert hij erop dat we sommige 
opmerkingen niet mogen opschrijven.

Overigens stemt het hem wel weer te-
vreden dat de rolgordijntjes in de Troon-
zaal zijn bedrukt met een print van de foto 
die hij maakte van de luiken eronder. Zo 
stemmen ze wel overeen, maar de prach-
tige lichtinval is weg. Nog wel te zien op 
een schilderij van Pieter de Hooch in een 

boek over het paleis - waar Wim ook fo-
to’s voor heeft geleverd.

Tijdens de rondgang geeft hij zijn toe-
lichting bij alle mogelijke details. Zo 
moest hij de kroonluchters met nieuwe 
verlichting niet alleen in het Paleis op de 
Dam fotograferen, maar ook in alle ande-
re paleizen waar die verlichting werd toe-
gepast. En waar nieuwe zandsteen wordt 
gebruikt om de gevel te restaureren, ver-
meldt hij dat hij in Duitsland en België 
het hele proces heeft gefotografeerd van 
het winnen en bewerken van zandsteen. 

Hij wijst ook op een hoge antieke kast, 
die in twee stukken van zolder was geko-
men. ‘Er bleek een halve meter tussenuit 
te zijn gezaagd om hem passend te kun-
nen maken. Ja, die kast hebben ze ook 
weer gerestaureerd. Ze hebben hier wel 
meer iets aangepast, zoals de Nachtwacht 
waarvan in de achttiende eeuw een reep 
is weggesneden om hem passend te ma-
ken.’

Alle ateliers waar restauratiewerk werd 
gedaan, heeft hij bezocht. Uit zijn hoofd: 
‘Acht ateliers met meubelmakers, vijf ate-
liers waar koperwerk en lampen worden 
gerestaureerd, zeven ateliers waar al het 
marmer is bewerkt.’ 

En alles fotografeerde hij in oude en 
nieuwe staat.

Was je er elke dag mee bezig de afgelo-
pen vijf jaar? ‘Nee, vaak kwam ik er op 
verzoek van de Rijksgebouwendienst, als 
ze een lijstje voor me hadden met voor-
werpen. Andere keren kon ik mijn eigen 

gang gaan. Alleen in mei van dit jaar 
moest ik er elke dag zijn omdat het Pa-
leis toen voor het publiek gesloten was. 
Ik moest ik mijn vakantie in Frankrijk er-
voor opgeven.

Hoe moeilijk was het om overal bij te 
komen? ‘Dat viel nogal mee. Ik ging 
meestal achter de werklieden aan om er-
gens te komen. Ja, soms moest ik wel over 
een smalle richel of een onveilige steiger, 
maar daar had ik geen moeite mee. Ik 
heb ook geen hoogtevrees.  Soms moest 
ik een hoogwerker gebruiken. Aan de an-
dere kant kon ik met mijn 400 millime-
ter telelens ook details fotograferen waar 
ze anders een speciale, dure kraanwagen 
voor uit België moesten laten komen.

‘Ik droeg trouwens nooit van die werk-
schoenen met stalen neuzen - ik vond ze 
gevaarlijk want ze hebben geen flexibele 
zool, je hebt er geen enkel gevoel in voor 
de ondergrond, op een smalle richel bij-
voorbeeld. En een helm droeg ik ook niet, 
want die is tijdens mijn werk alleen maar 
lastig.’

Als twee dagen later Het Parool vast-
stelt dat de toren op het Paleis uit bezui-
niging niet wordt meegenomen, schaart 
Wim Ruigrok zich achter rijksbouwmees-
ter Liesbeth van der Pol. Deze wijst op de 
noodzaak om de klus nu meteen helemaal 
af te maken, omdat de tonnen kostende 
steigers er nu toch staan.

Wim Ruigrok: ’De hoekbekroningen 
mogen nu ook niet meer verguld worden. 
Maar als iemand straks besluit dat het 
verguldsel er wél op moet, dan moeten 
ze eerst weer een peperdure steiger bou-
wen.’ Hij schudt zijn hoofd over zoveel 
domheid. Hij wijst op het bedrag van 80 
miljoen dat de restauratie toch al kost. En 
dan nog geen verguldsel.

Han van Gessel
en Jacques de Jong

Een van de kroonluchters die Wim Ruigrok ge-
detailleerd fotografeerde. Bovenstaande was 
zijn kerstkaart van 2008.

Het stempel van
 ‘mevrouw’

duidelijk aanwezig

Vervolg van pagina 2
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Ad Overeem was in 1964 de onmisbare 
schakel tussen redactie en directie om de 
gehate hoofdredacteur Joop Lücker ten 
val te brengen.  Dat vermeldde zijn zoon 
Joop tijdens de uitvaart van zijn vader op 
3 december in Buitenveldert. Hij doelde 
op de actie van een groep redacteuren 
destijds, waarbij de naam van Overeem in 
de officiële geschiedschrijving nergens of 
bijna nergens wordt genoemd.

Terwijl Ad in het ziekenhuis lag, twee 
weken geleden, vertelde zijn zoon ons dat 
Ad zijn essentiële rol in het conflict nooit 
aan de geschiedschrijvers Joan Hemels en 
Martin Sommer heeft meegedeeld. Vol-
gens zijn zoon heeft Ad onder het mom 
van gesprekken over pensioenen met di-
recteur Jan Grundmeijer de weg geopend 
naar het vertrek van Lücker door hem er-
van te overtuigen dat zo’n actie door de 
meerderheid van de redactie werd gedra-

gen. Voor directie en bestuur 
lag toen de weg open om 
Lückers vertrek af te dwin-
gen.

Zijn zoon ging tijdens de 
uitvaart niet verder in op de 
kwestie. Wel memoreerde hij 
hoe Ad vrijwel tot aan het 
eind van zijn leven kranten 
bleef knippen, waarna hij 
de knipsels rondstuurde aan 
familie, vrienden en kennis-
sen. 

Dat gold ook voor pastor 
George Wüst die de uitvaartmis leidde. 
’Alles wat met theologie en kerk had te 
maken, kwam bij mij terecht. Hij liet ook 
elk jaar enkele missen opdragen, zonder 
daarbij de intentie te vermelden - die kon 
ik soms alleen afleiden uit  de naam van 
degen voor wie de mis was bedoeld.’

De begrafenis werd ondanks de ijzige 

kou bijgewoond door vele 
belangstellenden, onder wie 
ook talrijke oud-redacteuren 
en één nog actieve redacteur. 
Een vertegenwoordiger van 
de hoofdredactie hebben 
we niet waargenomen. Deze 
had wel een boeket gestuurd. 
Oud-hoofdredacteur  Pieter 
Broertjes had de avond te-
voren afscheid genomen bij 
Ad thuis.

Op de valreep is in de 
Volkskrant van 3 december nog een ad-
vertentie geplaatst namens redactie en 
hoofdredactie. De tekst bleek regelrecht 
en ongevraagd uit de speciale Volksknar-
editie voor Ad Overeem te zijn overge-
nomen. Gejat, heet dat in krantenjargon. 
Vleiend ja, chique nee.

Jacques de Jong

Overeem zweeg over zijn rol op redactie

Ad Overeem in 2008

Mandement
Mooie knar over de knarste knar. Jammer dat Wim de Valk in 
zijn stuk het mandement van de bisschoppen tegen alles wat 
links is, (de linkse kerk bestond toen nog niet) in de jaren dertig 
situeert. Moet toch echt 1954 zijn. Als zoon van een katholeke 
PvdA’er weet ik er alles van. Een modern stoeltje dat mijn 
ouders in die jaren aanschaften, noemden zij het mandement en 
bezoekende zwartrokken mochten erin plaatsnemen. Een kleine 
wraak van mijn vader op het Berufsverbot van Rome.. 
Joris Cammelbeeck

NASCHRIFT: In het stuk over Ad Overeem wordt 
verwezen naar het mandement van de bisschoppen 
van 1933. De economische crisis van de jaren dertig 
greep om zich heen. De NSB  groeide. Communisme 
en socialisme  boden betere perspectieven dan de 
encycliek Rerum Novarum (1891) van de paus. 
Het uitgevaardigde mandement van bisschoppen moest 
de dolende schapen maar eens tot de orde roepen. Dat lukte 
toentertijd ook enigermate. 
Na de Tweede Wereldoorlog  stelden vele katholieken zich 
onafhankelijker op ten opzichte van kerk en clerus. 
De bisschoppen dachten in 1954 dat zij het katholieke 
volk  nog maar eens op de ouderwetse manier konden 
aanpakken. Dat werd een totale mislukking.
Wim de Valk

Trouw
Wat een mooie Volksknar hebben jullie gemaakt voor Ad 
Overeem, een collega die ik niet heb gekend, maar dat doet er 
niet toe.
Ik heb bij Trouw-collega’s en -knarren de laatste maanden 
steeds aandacht gevraagd voor jullie Digitale Volksknar en 
gezegd dat wij ook eens moeten nadenken over een of andere 
vorm van communicatie.
Aanleiding was de wadlooptocht die ik in september samen met 

een andere (40-jaar jubilerende) collega had georganiseerd 
voor vertrekkers en blijvers. ‘Dit moest vaker gebeuren’, 
riep zelfs ook de hoofdredacteur, die zich manmoedig 
door diepe geulen had geworsteld en in de vette modder 
overeind was gebleven. En iedereen stemde daarmee in. 
Om vervolgens allemaal naar mij te kijken.

Maar ik heb het nu zo druk met de oppasdag voor mijn 
kleindochter van vier maanden! Als zij er is, kan ik ‘s morgens 
niet eens de sudoku van de krant oplossen - laat staan de hele 
Trouw lezen (en dan die andere kranten nog).
Haro Hielkema

Zijn
Wat ik me vooral herinner van Ad Overeem: ‘De sportredactie 
lijdt aan de haarziekte. Bij twijfel is het bovendien altijd ‘zijn’.
Guus van Holland

Schrappen gaat van au. Dat is maar weer 
eens gebleken. 

Op verzoek van de redactie schreef ik 
een In Memoriam voor de krant over Ad 
Overeem. Ik begon met een anekdote. 
Ik schreef: ‘In de ochtend van zondag 1 
februari 1953 werd Volkskrant-redacteur 
Ad Overeem thuis voor dag en dauw op-
gebeld. De collega van de weekenddienst 
aan de lijn: watersnood in Zeeland. Ad 
kende geen moment van aarzeling. Op de 
fiets naar de krant om de nieuwsstroom 
in goede banen te leiden.’

De eindredactie haalde de woorden over 

de weekendredacteur en de watersnood 
eruit. Met als gevolg dat ik tot op de dag 
van de begrafenis van Ad Overeem werd 
aangesproken met de vraag waar dat 
begin op sloeg. Kan iedereen die datum 
plaatsen? Wie kent nog de watersnood? 
We zijn toch ook een krant voor jongere 
generaties? 

Zaterdagmiddag kwam ik Rinus Ferdi-
nandusse (een Zeeuw, oud-hoofdredac-
teur van Vrij Nederland) tegen bij het 

boodschappen doen in mijn woonbuurt. 
‘Goed stukje’, zei hij, ‘maar kent ieder-
een de impact van die datum nog?’

Hij wees me nog even tactisch op een 
ingezonden briefje in de krant van zater-
dag. Van ene meneer of mevrouw Wage-
naar uit Doetinchem. 

‘Waarom niet in een naschrift erbij ge-
zet hoe het precies zat met die datum?’ 
vroeg Rinus zich af.

Had ik nog niet gelezen. Nu wel. Het 
plaatsvervangende schaamrood staat mij 
op de kaken. Schrappen gaat van au. 

Han van Gessel 

Watersnood


