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Foto’s van collega Wim Ruigrok worden opgehangen in de gangen van de Stopera te 
Amsterdam, bij de loketten. Duizenden opnamen heeft hij gemaakt van de restauratie 
van de gevel en de daklijsten van het Paleis op de Dam  van 2009 tot 2011. De Volksknar 
heeft er uitgebreid over geschereven. Nu hangen er 54 in de Stopera. Volgens Wim zou 
er uitgebreide uitleg bij komen, maar de Rijksgebouwendienst wist er niet meer dan 
tien regels over te melden. In de Stopera zijn de foto’s te zien tot 30 augustus. Mogelijk 
zit er nog een vervolg in .                 Foto Wim Ruigrok

Martin Ruyter: Indonesië-scoop
gepikt door Achter het Nieuws

Restauratie Paleis op de Dam in foto’s

‘Dat die beladen Indonesië-kwestie 
nu, na meer dan een halve eeuw, 
opnieuw aan de orde is gekomen, 

verbaast mij niet. Mensen die een beetje 
hebben opgelet, weten dat je je geschie-
denis wel kunt verdringen, maar niet kunt 
ontlopen.’ Dat zegt Martin Ruyter, die in 
1968 als eerste de kwestie van Nederland-
se oorlogsmisdaden in Indonesië oppikte 
naar aanleiding van het proefschrift van 
dr J. Hueting. Vorige maand dook de zaak 
weer op in de Volkskrant, waarbij weder-
om de naam van  Hueting viel.

Martin Ruyter vertelt over zijn ervaring.
‘Ik maakte ik in die tijd twee- of driemaal 

per week een interview met een persoon 
in het nieuws. Hueting was fysioloog/psy-
choloog en had bij topsporters onderzoek 
gedaan naar  de relatie tussen de duur van 
vermoeidheid als gevolg van intensieve 
lichamelijke training en de tijd die nodig 
was om daarvan te herstellen.

‘Op basis van zijn onderzoeksresultaten 
claimde hij te kunnen voorspellen hoeveel 
tijd de Nederlandse atleten die naar de 
Olympische Spelen in het hooggelegen, 
dus in ijlere lucht verkerende Mexico 
werden uitgezonden, nodig zouden heb-
ben om fysiek te bekomen van die lokale 
handicap.

Laatste stelling
‘Hueting promoveerde op zijn onder-

zoek  en ik kreeg het persbericht over zijn 
proefschrift in handen. De traditionele 
laatste stelling in zijn proefschrift – waar-
in de promovendus een onderwerp naar 
eigen keuze mag verdedigen – luidde: 
Nederlandse militairen hebben in Indone-
sië oorlogsmisdaden begaan.
‘Ik maakte een afspraak met Hueting, 

interviewde hem over zijn vermoeid-
heidstheorie en ik kwam met hem over-
een, dat ik hem over zijn laatste stelling 
opnieuw zou interviewen als ik daarvoor 

een actuele 
a a n l e i d i n g 
kon vinden. 
Dat werd de 
twintigste ver-
jaardag van het 
begin van de 
zogeheten tweede politionele actie.
‘Hueting was tijdens ons gesprek  opge-

wonden. Het was zonneklaar dat wat hij 
als inlichtingenofficier in Indonesië had 
meegemaakt, hem nog altijd zwaar op de 
maag lag. Voor alles ging het hem erom 
dat de waarheid aan de dag zou komen. 
Hij wilde er de nadruk op leggen dat er 
geen sprake was van zeldzame incidenten, 
maar dat het om structureel gedrag ging. 
(De rapporteurs die later op verzoek van de 
regering-De Jong onderzoek deden, von-
den trouwens precies het omgekeerde.) 

Achter het Nieuws
‘In de week daarop kwam Achter het 

Nieuws van de VARA met een reportage 
over het onderwerp, uiteraard naar aanlei-
ding van het Volkskrant-interview. Hoofd-
redacteur Herman Wigbold presenteerde 
het met veel aplomb. De Volkskrant, de 
enige bron die beschikbaar was, werd ech-
ter niet genoemd.  
‘Hueting, die in het programma was 

geïnterviewd, belde mij de volgende dag 
op en vertelde, dat hij mij en de Volkskrant 
wel degelijk had genoemd, maar dat die 
passage de eindversie blijkbaar niet had 
gehaald. 
‘Van Hans Jacobs, de eindredacteur van 

Achter het Nieuws, hoorde ik later dat hij 
er bij Wigbold op had aangedrongen de 
Volkskrant fatsoenshalve als bron te ver-
melden, maar dat Wigbold het item als 
unieke eigen ‘vondst’ wenste te presen-
teren
‘Ik had destijds wel degelijk voorzien 

dat het interview met Hueting in de Volks-
krant behoorlijk wat politieke reactie zou 
veroorzaken. Vragen in de Kamer enzo-
voort. Maar het VARA-programma sloeg 
in als een bom. 
‘Ik zou intussen niet durven beweren, 

dat het Volkskrant-interview alleen, zonder 
het vervolg bij de VARA, dezelfde impact 
zou hebben gehad.’             

Jacques de Jong

Martin Ruyter.
Foto Jacques de Jong
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Wat was je aanleiding?
‘Ik was in 2003 na een mislukt avon-

tuur in Eritrea naar Zuid-Afrika verhuisd, 
aanvankelijk met het idee om een boek te 
schrijven over de Zuid-Afrikaanse beat 
dichter Sinclair Beiles. Na een paar jaar 
veranderde dat in het plan om een boek 
over de Afrikaners te schrijven. In Neder-
land werden ze sinds 1970 verguisd, door-
gaans neergezet als hufterige racisten. Ik 
wilde een genuanceerder beeld geven. 
‘Bovenal was ik gefascineerd door het 

idee van een volk dat zwaar gehavend 
uit de Boerenoorlog (1899-1902) was ge-
komen, erin slaagde om na 1948 de hele 
politiek en ambtenarij te beheersen. En 
toen, na de verkiezingen van 1994, was 
dat in één klap voorbij. Hoe ga je daar als 
gehate boeman mee om? Hoe handhaaf je 
je? Uiteindelijk stelde ik aan alle geïnter-
viewden de vraag: Is er wel plaats voor de 
blanke in Zuid-Afrika?’ 

Wat behelst de inhoud?
‘Het boek is opgedeeld in vijf stukken. 

Het eerste gaat over mijn eigen verwar-
ring als ik aankom in een land dat in 
sommige opzichten erg op Nederland 
lijkt en tegelijkertijd zo totaal anders is. 
Het tweede deel gaat over de Afrikaner 
psyche. Wat heeft hen historisch tot zo’n 
koppig, gehard volk gevormd? Al die oor-
logen, veldslagen, heldenverhalen, haat... 
Deel drie gaat over wat er nog rest van 
de Afrikaner hegemonie: het blanke dorp 
Orania, de taal en de grond. Daarna neem 
ik een aantal Afrikaners onder de loep die 
absoluut niet voldoen aan het stereotype 

beeld, zoals punkband Fokofpolisiekar, 
dichteres Antjie Krog en hoerenloper Fa-
nie de Villiers. Tenslotte beschouw ik de 
wijze waarop de Afrikaners omgaan met 
de schokkende veranderingen: puissante 
rijkdom, bedelstaf, charismatische ker-
ken, cultuurfeesten en emigratie. 
‘Tussendoor is er een aantal intermez-

zo’s met mijn persoonlijke ervaringen in 
het dorpje Vrede, waar ik een huis kocht 
en door de white trash Afrikaner buren 
werd bestolen.’

Hoe ben je te werk gegaan?
‘Ik heb stad en land afgereisd en ge-

probeerd iedereen te spreken te krijgen 
die ertoe deed, van boer Daan Pretorius 
tot ex-president F.W. de Klerk. De neo-
nazi Eugene Terre’Blanche sprak ik een 
paar maanden voordat hij werd vermoord. 
Daarnaast las ik Afrikaner boeken, ik luis-
terde naar Afrikaner muziek, ik bezocht 
Afrikaner cultuurfeesten – tot ik even 
helemaal geen Afrikaans meer kon horen. 
Want ze zijn natuurlijk wel een beetje als 
een patiënt die ligt bij te komen van een 
trauma en nergens anders over wil praten 
dan zijn verlies en hoe ‘de ander’ nu de 
boel naar de klote helpt.’

Hoe lang heb je erover gedaan?
‘Al met al heeft het onderzoek en het 

schrijven me zo’n zes jaar gekost. Het 
vergde extra tijd omdat de Zuid-Afri-
kaanse uitgeverij Tafelberg het boek hier 
in het Afrikaans (Rigtingbedonnerd  ofwel 
‘de weg kwijt’) wilde publiceren. Dus ik 
werkte eigenlijk aan twee versies tegelijk. 

De Nederlandse versie vereiste veel meer 
uitleg, want de Afrikaner hoef ik niet te 
vertellen hoe de Anglo-Boerenoorlog in 
elkaar stak of waar Bloemfontein ligt. 
Rigtingbedonnerd kwam hier eind juli uit 
en staat al in de non fictie top-100.’

Ondervond je hindernissen?
‘Nauwelijks. Iedereen wil graag pra-

ten met die ‘fokken Hollanders’, ook al 
vinden ze dat we hen na 1970 akelig in 
de steek lieten door roomser dan de paus 
tegen apartheid te ageren, terwijl er door 
de eeuwen heen vijf grote golven Ne-
derlandse emigranten naar Zuid-Afrika 
waren vertrokken. Ze vinden het jammer 
dat Nederland die historische band – die 
via VOC’er Jan van Riebeeck, theoloog 
Abraham Kuyper naar de in Nederland 
geboren architect van apartheid Hendrik 
Verwoerd loopt – heeft geprobeerd te ont-
kennen, terwijl we tot aan de jaren vijftig 
nog dol waren op de Afrikaners.’

Wat is nog je band met Nederland?
‘Ik kwam er vrij vaak omdat mijn ouders 

erg oud waren. Die zijn inmiddels beiden 
overleden. Maar nu ben ik er nog regel-
matig omdat ik samen met journalist Erik 
Brus aan een boek over mijn geboorte-
stad Rotterdam werk, dat in oktober door 
Lebowski wordt uitgegeven met de titel 
Gehavende stad; vijftig jaar literatuur en 
muziek in Rotterdam van 1960 tot nu. Ook 
al woon ik nu bijna tien jaar in Johannes-
burg, dat Rotterdamse gaat nooit meer 
weg.’     

  Jacques de Jong

VOLGENDE MAAND ver-
schijnt bij Nijgh & Van 
Ditmar het boek ‘Afri-

kaners, een volk op drift’ van 
Fred de Vries, journalist bij 
de Volkskrant van 1996 – 2001. 
Hierin beschrijft hij hoe het 
die Europese stam in het zui-
delijkste puntje van Afrika is 
vergaan na de eerste democra-
tische verkiezingen van 1994, 
die een einde maakten aan de 
blanke hegemonie. Simon Ku-
per noemde het in de Financial 
Times  ‘a wonderful book of 
deep reportage’. Fred de Vries.

Boek van Zuid-Afrikaspecialist Fred de Vries

Afrikaners, een volk op drift
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In 1978 begon Roelf Ridderikhoff (59) bij de 
redactie Binnenland. Begin jaren 90 verhuisde hij 
naar Sport, waar hij de specialismen denksport 
en zeilen had. Tien jaar geleden ging hij met 
vut. De afgelopen jaren heeft hij zich verdiept in 
de wiskunde van de piramide van Cheops. Een 
bouwwerk vol met rekenkundige verrassingen.

CHEOPS, 
wiskundeles 
in steen

Roelf Ridderikhoff.        Foto Jacques de Jong

DE CHEOPS CODE heet het ge-
schrift waarin Roelf Ridderikhoff 
zijn bevindingen heeft vastgelegd, 

met als ondertitel Een wiskundige verken-
ning van de grote piramide. Volgens hem 
is het onzin dat alle mooie getallen in de 
piramide op toeval zouden berusten zoals 
de egyptologen vinden. 
Zo zouden de Egyptenaren meer dan 

vierduizend jaar geleden de stelling van 
Pythagoras (530 v. Chr.) niet gekend kun-
nen hebben. Maar volgens Roelf is de ko-
ningskamer juist een uitdrukking van die 
stelling met zijn verhouding 3:4:5.  De 
kwadraten van 3 en 4  (9 + 16) vormen 
samen het kwadraat van 5 (25).

Geef eens een paar kerngetallen van 
Cheops. Waarom zijn dat essentiële ge-
gevens?
‘De hoogte en de breedte zijn 280 en 

440 koninklijke el (0,5236 meter). Dat 
geeft voor de verhouding van omtrek 
tot hoogte 1760:280. En dat is tweemaal 
22/7, de  praktische benadering van het 
getal π (pi), waarmee de verhouding tus-
sen cirkel en doorsnee wordt aangeduid. 
Beschouw het vierkante grondvlak als een 
cirkel met dezelfde omtrek en de hoogte 
als de straal van die cirkel – de straal is de 
helft van de doorsnee – dan vormt de pira-
mide een denkbeeldige halve bol. Volgens 
sommigen een model van het noordelijk 
halfrond op een schaal van 43.200. 
‘De hoogte en de breedte bepalen ook 

de helling van de piramide. In de recht-
hoekige driehoek  die bepaald wordt door 
hoogte, halve dwarsdoorsnee en schuine 
zijde is de laatste 356. De verhouding van 
schuine zijde en halve dwarsdoorsnee is 
dan 356/220. Dat is vereenvoudigd 89/55. 
Dat is 1,618 ofwel het getal φ (phi). In 

de vorm 1:φ (0,618) bekend als de gulden 
snede. 
‘De gulden snede is de zodanige verde-

ling van een lijnstuk dat het grotere stuk 
zich verhoudt tot het kleinere als het ge-
heel tot het grotere. Dit kan ook worden 
uitgedrukt in de Fibonacci-reeks 0, 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Hierbij is elke term 
de som van de twee vorige.
‘De waarden π en φ zijn fundamenteel. 

Dat die tegelijkertijd door de verhouding 
breedte:hoogte tot uitdrukking worden ge-
bracht is geniaal. Deze wetenschap is niet 
nieuw. Al in de negentiende eeuw werd 
de π-verhouding ontdekt en in de vorige 
eeuw de φ-verhouding.
‘Ik heb me geconcentreerd op de struc-

tuur van de gangen en de kamers. De ver-
houdingen die daarin worden uitgedrukt 
zijn gewone getallen. Daarvan dan kwa-
draten en derde machten, die weer mooie 
vergelijkingen geven.’

Waarom bemoeit de wetenschap zich 
niet met de wiskunde in de piramide?
‘Ik zou het niet weten. De egyptologen 

beschouwen al die mooie getallen die er 
in de grote piramide te vinden zijn, als 
toeval. Zij houden zich voornamelijk met 
hiëroglyphen bezig. Het rekenwerk laten 
ze over aan de historisch mathematici en 
die baseren zich op verouderde inzich-
ten.’

Leg eens uit waarom je de piramide een 
wiskundeboek in steen vindt. En waar-
om geen grafkelder?
‘Het stelsel van gangen en kamers is 

naar een ontwerp gebouwd en niet uitge-
hakt. Al het werk is met grote perfectie 
uitgevoerd. 
‘De gangen hebben een hoek van 26 gra-

den. Dat is de hoek die de diagonaal van 
twee aaneengesloten vierkanten vormt. 
De lengte van die diagonaal is dan √5. Dat 
is 2,236, tevens de som van φ en 1/φ.
‘De koningskamer vormt de rechthoeki-

ge driehoek 3-4-5 die we van Pythagoras 
kennen. De sarcophaag geeft de formules 
voor omtrek en oppervlak van de cirkel en 
zelfs de inhoud van de bol. In π en φ.
‘Het idee van een grafkamer is wijdver-

breid, maar niets in de piramide wijst op 
een dergelijke bestemming, laat staan dat 
er ooit een mummie is gevonden. De be-
namingen koningskamer, koninginneka-
mer en sarcophaag zijn gebaseerd op een 
mythe, niet op feiten.’

Is dat niet een beetje over the top, zo’n 
bouwsel om wiskunde uit te leggen. 
Kon het niet gewoon in een boek, een 
papyrusboek, een papyrusrol?
‘De grote piramide is al viereneenhalf-

duizend jaar een wereldwonder. ‘De mens 
vreest de tijd, de tijd vreest de piramide,’ 
luidt een gezegde. De kennis die in de pi-
ramide is opgeslagen, is bestemd voor de 
eeuwigheid. Van papyrus blijft niet veel 
over.’

Hoe ben je er opgekomen? Wat is je 
aanleiding voor deze studie? Ben je er 
geweest?
‘Oude beschavingen hebben me al sinds 

mijn gymnasiumtijd geïntrigeerd. Hoe 
ziet onze beschavingsgeschiedenis er uit. 
En de vraag of die civilisaties zijn ont-
staan uit een centraal punt of dat er trans-
oceanische contacten zijn geweest. Isola-
tionisme versus diffusionisme. 
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‘Overal ter wereld staan onverklaarbare, 
megalithische bouwwerken waar de we-
tenschap met een grote boog omheen 
wandelt. Wie heeft ze gebouwd? En hoe? 
Waarom? 
‘Onlangs ben ik in Peru geweest. Daar 

staat het bouwwerk Sacsahuaman. Het 
bestaat uit vele honderden steenblokken 
die soms wel honderden tonnen wegen. 
En die passen ondanks hun onlogische 
vormen exact in en op elkaar. Zo vormen 
ze een zeshonderd meter lange muur van 
zo’n vijftien meter hoog. Verbijsterend.
‘Hetzelfde geldt voor de grote piramide. 

Zo imposant als je er eenmaal voor staat! 
Helaas was zij niet toegankelijk toen ik er 
was.’  

Wat wil je met je berekeningen? Iets 
aantonen? Of was het pure hobby, dat 
cijferen?
‘Er doen zoveel verhalen en theorieën 

de ronde. Op internet zijn honderden 
websites over de grote piramide te vin-
den. Duizenden boeken zijn er over ge-
schreven. Veelal baarlijke nonsens. Als 
de piramide ons iets wil vertellen door 
de eeuwen heen, dan kan dat alleen in 
een taal die eeuwigheidswaarde heeft en 
dat is de wiskunde. Eenmaal op dat spoor 
deed ik de ene vondst na de andere. De 
basiselementen van meet- en rekenkunde 
zijn doelbewust in de grote piramide tot 
uitdrukking gebracht. Niks geen toeval. 
De architecten beschikten over kennis die 
pas duizenden jaren later Europa bereikte. 
Denk aan Pythagoras en Plato. Weer veel 
later Fibonacci.’

Wat heb jij met wiskunde?
‘Een uit sluimerstand gewekte verhou-

ding. Behalve gymnasium alfa heb ik ook 
bèta gedaan, omdat ik al dat Grieks en La-
tijn te eenzijdig vond. Wiskunde is leuk 
en de geschiedenis interessant.’

Ook nog naar de hiëroglyphen en de as-
tronomie gekeken?
‘Niet of nauwelijks. Dat zijn andere dis-

ciplines. Ik heb me zoveel mogelijk tot 
gewone wiskunde trachten te beperken. 
Zonder interpretaties.’

Wat is jouw persoonlijke conclusie na 
al dat gereken?
‘Dat de wiskundige kennis die uit de 

grote piramide spreekt, even verbluffend 
is als het bouwwerk zelf.’

Jacques de Jong
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ONLANGS, door omstandigheden 
gedwongen, ben ik lid geworden 
van Facebook. Na mijn laatste 

Kennedymars (tachtig kilometer wan-
delen binnen twintig uur, u weet wel) 
bleek op de website van de organisatie 
in Someren het aloude gastenboek ver-
dwenen te zijn. Als je iets wilde melden 
aan medelopers of dank wilde zeggen 
aan de talrijke vrijwilligers, moest dat 
via Twitter of Facebook. Dus ik meld  me 
aan bij Facebook en schrijf een aantal 
dankbetuigingen.
Een paar dagen later meld ik me weer 

even aan om te bekijken of er nog reac-
ties zijn gekomen. Jawel, leuk. Maar 
ergens rechts in beeld verschijnen plots 
allerlei mensen die kennelijk dolgraag 
willen dat ik hun vriend word. Neefjes 
en nichtjes, die ik van jongsafaan heb 
verboden me met u aan  te spreken, wil-
len me nu bijschrijven als hun vriend. Dit 
valt te billijken.
Dan een grote groep oud-collega’s. Een 

kleine selectie (vanwege de privacy al-
leen de voornamen): Pieter, Jan, Bert, 
Paul, Eric, Jacques, Rob, Poul, Peter, 
Sietse, noem maar op. Ook niet zo 

vreemd, want ik heb met plezier onder en 
met hen gewerkt, al is dat al weer ruim 
tien jaar geleden.
Vervolgens een hele stoet dames waar 

ik alleen maar over heb durven dromen: 
Erna, Marga, Bettine, Nanda, Inge, 
Jacqueline, Wilma, Joke en nog veel 
meer.
Ik heb nog nergens een vakje durven 

aanvinken, maar tot dusver zijn het alle-
maal potentiële vrienden en vriendinnen. 
En wat mij betreft zijn ze zonder uitzon-
dering welkom om met me te wandelen 
of te fi etsen.
Maar dan. Tussen al deze namen staan 

fi guren van wie ik me werkelijk afvraag 
waarom zij mij als hun vriend willen 
inlijven. Omdat het hier om publieke 
fi gu ren gaat, voer ik ze op  met naam 
en toenaam. Paul Witteman, Sven Koc-
kelmann, Tom Verlind, Jan Rot, Joseph 
Guy, Rudi Kagie,  Arjan Peters, Arnon 
Grunberg, Andrée van Es, Joris Luijen-
dijk, Dirk Scheringa, Ahmed Marcouch, 
Hans Spekman, Mariëtte Hamer, Harry 
van Bommel, Boris van der Ham, Boris 
Dittrich, Henk Krol en ga zo maar door.
Van deze toppers heb ik alleen Andrée 

van Es weleens de hand geschud. Alle 
anderen ken ik uitsluitend van de tele-
visie of uit de krant. Ik weet zeker dat ze 
totaal geen idee hebben wie ik ben. 
Is het verzamelen van onbekende 

vrien den hun geheime hobby? Kan me 
niet voorstellen dat ze thuis enthousi-
ast vertellen: weet je wie vriend van 
me is geworden? Jan van Capel! En is 
de vriendschap wederzijds? Als ik een 
Facebook-vriend word van iemand, is die 
iemand dan meteen ook mijn vriend of 
vriendin?
Ik blijf, vrees ik, een tobber.

Jan van Capel

Facebook-vriendschap ook wederzijds?

De Volksknar kan ‘gewoon’ doorgaan
Allerlei bemoedigende reacties kwa-
men er, nadat we gemeld hadden dat de 
Volksknar een gevoelig verlies ging lijden 
met het afscheid van Han van Gessel. De 
voornaamste aanmoediging was dat de 
Volksknar moet doorgaan. Verschillende  
collega’s kwamen met suggesties, nieuwe 
ideeën en ook het aanbod om mee te hel-
pen bij de samenstelling. Daaraan kunnen 
we niet voorbijgaan. 

Volgende maand gaan we dus ‘gewoon’ 
door met verhalen over oude collega’s en 
bijvoorbeeld een nieuwe rubriek over ver-
geten attributen. 
Daarbij speelt in het achterhoofd dat de 

Volksknar na zeven jaar en 199 nummers 
in een behoefte voorziet: het contact tus-
sen collega’s die hebben meegewerkt aan 
de bloeitijd van de Volkskrant tussen 1960 
en 2000.

We kunnen rondkomen met  € 10 per 
abonnee per jaar.  (Banknummer 3328 
13 398 tnv J. de Jong). 
Bovendien: dankzij Wim Ruigrok kun-

nen we de eerste twintig inschrijvers van 
komend seizoen  het boek aanbieden over 
het Volkskrant-gebouw nadat het in ge-
bruik was genomen als broedplaats voor 
creatieve starters. Haast je! Vermeld je 
adres op de overschrijving.      JqJ


