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Waarnemer met dieptescherpte 
Een betrokken fotograaf, Wim 
Ruigrok. Soms zo betrokken dat hij 
onder het fotograferen de rol van 
de verslaggever overnam. Suzanne 
B. had daar een hekel aan. Maria 
H. daarentegen vond dat Wim juist 
goede vragen kon stellen.  
 Zij vertelt: ‘Ik interviewde voor Het 
Vervolg Javaanse bejaarden die in 
Vught zaten te wachten totdat ze naar 
Indonesië konden, waar ze geboren 
waren. Die mensen waren van Indo-
nesië naar Suriname gehaald om daar 
op de plantages te werken. Bij de 
onafhankelijkheid waren ze naar 
Nederland gekomen in de verwach-
ting dat ze door konden naar Java. 
Wim vroeg met wat voor bootje ze 
van Java naar Suriname waren over-
gestoken. Dat bleken kleine stoom-
bootjes te zijn geweest. Ik vond dat 
een waardevolle aanvulling op mijn 
verhaal.’ 
 Ikzelf (JqJ) heb me eens duidelijk 
door hem laten beïnvloeden, moet 
rond ’70 geweest zijn. We waren 

samen naar een persconferentie waar 
baron Thierry van Zuilen van Nijevelt 
aankondigde een wildpark op zijn 
terrein in Haarzuilens te willen aan-
leggen, omdat hij geen geld had voor onderhoud van het 
kasteel.  
 Verhaal van de baron keurig genoteerd, ik hoefde er geen 
mening over te hebben, dacht ik. Terug in zijn Lelijke Eend 
vroeg Wim droogjes: ‘Waarom moet die man in vredesnaam 
zonodig op die plek een wildpark hebben?’  Ja verrek, waar-

om eigenlijk? Zijn vraag zette de toon 
voor mijn verhaal. Het wildpark is er 
terecht nooit gekomen, wél –en even-
min terecht-- een dure golfbaan. 
  
 In Ruigroks fotoboek Amsterdam, stad 
in verandering (dat hebben we alle-
maal gekregen) lezen we van Willem 
Ellenbroek de tekst: ‘Ik ken niemand 
die, gezeten achter het stuur van zijn 
auto, zoveel ziet tussen de weg en de 
horizon’.  
 Met een tentoonstelling van foto’s uit 
het boek nam Ruigrok in maart 2002 
afscheid van de krant, na bijna veertig 
jaar. 
 Op de website van uitgeverij Bas 
Lubberhuizen lezen we: ‘Ruigrok 
fotografeerde niet alleen de ontwikke-
ling van de dag, maar keerde steeds 
terug naar de plekken waar de vooruit-
gang langs snelde en legde zo een 
proces van continue verandering vast. 
(…) We zien de verandering van Am-
sterdam, van de vroege jaren zestig tot 
nu, vastgelegd door het scherpe oog 
van Ruigrok.’ 
 Jan Blokker vergelijkt de foto’s van 
Wim R. met het werk van grote kunst-
schilders: 'Stad in verandering - dat 
mag je wel zeggen. Maar dat dringt 
zoals gewoonlijk pas goed tot je door 
bij foto's waarop helemaal niets lijkt 
veranderd: de Amstelbruggen zoals 
gezien vanaf de toren van de Zuider-

kerk, een uit het water van de Oudezijds Achterburgwal geta-
kelde Deux-Chevaux, of schaatsers op de bevroren Kromme 
Waal van 1991. Dat zijn Ruigrokken. Maar het hadden ook 
Breitners of Jacob Olies geweest kunnen zijn.'  
 
Zie:www.lubberhuizen.nl/index.php?page=/detail.php?ID=54 

 

Aanvullingen & verbeteringen 
Wim Ph.: ‘Ik had laten weten dat de 
Volkskrant destijds nog als onderkop 
Katholiek Dagblad v a n Nederland 
had. Dat moet zijn Katholiek Dagblad  
v o o r Nederland. 
Het stomme is ook nog dat ik op mijn 
werkkamer ook de pagina van 1 augus-
tus 1964 ingelijst heb hangen. Ik kreeg 
die bij mijn 25-jarig jubileum. En daar-
op staat inderdaad Katholiek Dagblad 
voor Nederland. 

Jan Joost L.: ‘Hetzelfde poeem hing al 
in 196l, en vermoedelijk veel eerder, op 
een ietwat aangetast en leverbevlekt 
karton op de Haagse Redactie, destijds 
Wagenstraat 100, waar ik mijn eerste 
en wankele journalistieke schreden 
zette. De krant was toen nog katholiek 
(ik niet meer) en als achttienjarige was 
ik toch wel behoorlijk onder de indruk 
van de mooie vondsten in het gedicht. 
Het verfomfaaide geheel is in de 

ruim veertig jaar dat ik bij de krant 
werkte, steeds meeverhuisd (drie maal) 
en het zal me benieuwen of het nog de 
huidige behuizing van de Haagse redac-
tie siert. Dat moet iemand ooit eens 
navragen.  Kennelijk was het lang gele-
den staand beleid dat iedere redactie of 
redacteur in de provincie zich in deze 
roomse zin liet inspireren. Gold dit ook 
voor Amsterdam, of hadden deze bege-
nadigden zulks niet nodig? 

 

 


