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Met zijn interviews vestigde Martin 

Ruyter een naam in de journalistiek. 

Maar eigenlijk was hij en is hij een al-

lesdoener: klussenman, klavecimbel– 

en vioolbouwer, muzikant, journalist, 

boekenwurm, kunstschilder. 
 
‘Nog tijdens mijn laatste jaren bij de 
Volkskrant volgde ik aan de viool-
bouwschool in Cambridge vakantie-
cursussen en in mijn vut-periode 
ging ik daar voor langere perioden 
naartoe. Op de dag dat ik 60 werd 
heb ik me ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en vestigde mijn be-
drijf in Hoorn.  
 ‘Een mooie bijkomstigheid was dat 
de redactie van het Noord-Hollands 
Dagblad erachter was gekomen, dat 
zich een vioolbouwer in Hoorn had 
gevestigd. Er verscheen een inter-
view in de krant en een maand later 
had ik volop werk aan reparatie en 
restauratie van violen, altviolen en 

cello’s. Dat werk heb ik twaalf jaar 
gedaan.’ 
 Intussen woont Martin Ruyter (74) 
in het buitengebied bij Haringhuizen 
in de kop van Noord-Holland. Hij en 
zijn partner Tina bewonen een soort 
landhuis, Klein Kieftenburg. Zij is 
grafisch ontwerper, hij heeft het teke-
nen en schilderen weer opgepakt. In 
zijn jonge jaren kreeg hij daarin les 
van Henri Boot in Haarlem, de leer-
meester van Kees Verwey. In augus-
tus exposeert Ruyter zijn expressio-
nistische werk bij een galerie in Am-
sterdam. 
 Een veelzijdig personage is hij altijd 
geweest. Niet alleen in de journalis-
tiek waarin hij vooral een naam op-
bouwde als interviewer. In elk huis 
dat hij betrok, sloeg hij ook aan ’t 
klussen. Het fijne handwerk, zoals 

ook de vioolbouw, had hij niet van 
een vreemde. 
 ‘Mijn vader was timmerman. Bij hem 
in de werkplaats heb ik veel van het 
vak afgekeken en ik heb mijn leven 
lang aan fijntimmerwerk gedaan. In 
de laatste jaren van zijn leven begon 
mijn vader aan de bouw van een viool 
en schafte zich daarvoor het speciale 
gereedschap aan. Toen hij was overle-
den, schoven mijn broers en zussen 
mij dat deel van de erfenis toe.’ 
 Hij bouwde en repareerde niet alleen 
violen, hij speelde zelf ook. En nóg in 
het Helders Kamer Orkest: ‘In het na-
jaar een Scandinavisch programma 
met Grieg, Gade en Sibelius en vol-
gend jaar met een Helders koor een 
uitvoering van de Paulus van Men-
delssohn’. 
  

Via Bibeb 
 Bibeb was in zijn begintijd zijn grote 
voorbeeld. ‘Eigenlijk’, memoreert hij, 
‘ben ik op een eigenaardige manier, 
via deze legendarische interviewster 
bij de Volkskrant terecht gekomen.’ 
 Bibeb had in Vrij Nederland een in-
terview met hoofdredacteur Lücker. 

Deze verklaarde daarin dat hij ‘voor 
solliciterende journalisten die niet 
voorbij zijn secretaresse konden ko-
men (destijds Carrie Karvink), geen 
belangstelling had’.  
 Ruyter: ‘Ik werkte in die tijd op de 
redactie Buitenland van De Telegraaf 
In diezelfde week dat het interview in 
Vrij Nederland stond, werd ik op een 
avond door de redactiechef naar de 
Amerikaanse ambassade in Den 
Haag gestuurd om de krant te verte-
genwoordigen op een receptie voor 
de nieuwe Amerikaanse ambassa-
deur.  
‘In de wasruimte van het herentoilet 
ontmoette ik geheel onopzettelijk 
Volkskrant-hoofdredacteur Lücker. 
En na mij te hebben voorgesteld zei 
ik, dat ik wel eens wilde proberen 
langs zijn secretaresse te komen. Een 
week of drie later werd ik opgebeld. 
Door de secretaresse. Lücker wilde 
me spreken. Twee uur later had ik 
een nieuwe baan.’ 
 Martin Ruyter werkte zeven jaar op 
de buitenlandredactie met het Mid-
den-Oosten als portefeuille. ‘Zeven 
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Martin Ruyter terug in zijn oudste  stiel 

‘Ik wilde wel voorbij 
de secretaresse 

van Lücker komen’ 
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jaar is lang, zeker  voor mij, die ta-
melijk ongedurig van natuur ben. Als 
ik een bepaalde vaardigheid onder de 
knie heb, begin ik me te vervelen en 
wil wat anders.  
 ‘Het mooie van de journalistiek is, 
dat dat ook mogelijk is. Ik was inder-
tijd een fervent jager en toen ik daar 
eens met Lücker over sprak stelde hij 
voor, dat ik in de krant verslag zou 
doen van  zo’n jachtpartij. Dat is een 
hele serie geworden met het prettige 
resultaat dat ik bleek te kunnen 
schrijven en daardoor werd mijn ver-
zoek om Buitenland in te ruilen voor 
de verslaggeverij, gehonoreerd. For 
the record wil ik in dit verband ove-

Wie? 
Begonnen op 1 januari 1965 bij de 
Volkskrant, op het archief. Dat zat 
toen nog op de Nieuwzijds Voor-
burgwal, terwijl de redactie al naar 
de Wibautstraat was verkast. Na mijn 
diensttijd mocht ik op de redactie be-
ginnen, Binnenland. Dat was 1 ja-
nuari 1968. Het waren spannende ja-
ren, met die hele club angry young 
men. 
Toch ben ik eind 1976 weggegaan; 
niet vanwege de krant, nog minder 
vanwege de collega’s. Maar ik wilde 
per se naar de parlementsredactie, en 
Jan van der Pluijm hield dat tegen. 
Op 1 april 1977 begon ik bij Het Pa-
rool, op de parlementsredactie. 
 

Wat? 
Voor Het Parool heb ik tot 1986 in 
Den Haag gezeten, de laatste jaren 
als chef van de parlementsredactie. 
Na twee jaar internationaal redacteur 
voor NAVO- en veiligheidszaken 
(toen een reuzebelangrijke porte-
feuille), werd ik door Sytze van der 
Zee aan de nieuwe opiniepagina van 
de krant gezet. Daarop volgden vier 
jaar chef Buitenland (het gat dat Arie 
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De huidige huurders hebben geen so-
ciaal onveilige situaties meegemaakt 
bij het Init-gebouw waar de krant 
naar verhuist. Klassiek foutje: ‘geen’ 
was  in het vorige nummer weggeval-
len. 

rigens ook  Henk Uilenbroek memo-
reren, die bij Lücker een goed 
woordje voor me had gedaan.’  
 De verslaggeverij bracht Ruyter op 
het idee van het interview met de 
man of vrouw in het nieuws. Dat was 
halverwege de jaren zestig.  
   
Had je destijds zelf het idee dat je 
met een voor die tijd voorbeeldig 
soort journalistiek bezig was? 
 ‘Daar heb ik me nooit erg mee bezig 
gehouden.’  
 Maar eerder had hij al toegegeven 
(toen hij zelf door een ander blad was 
geïnterviewd) tot zijn eigen verwon-
dering te hebben gemerkt ‘bekend’ te 
zijn als journalist. 
 

 

Volgende keer:  

Martin Ruyter als interviewer 

Foto uit oude doos: 
Lockefeer weggestemd 
De foto in het vorige nummer was 

niet de laatste plenaire met Pluijm, 

ook niet de overdracht van het 

hoofdredacteurschap aan Harry Loc-

kefeer. Het was in 1981 het moment 

waarop Lockefeer werd weggestemd 

als adjunct. Vandaar die serieuze ge-

zichten. De foto is vermoedelijk ge-

maakt door Daniël Koning — niet ge-

checkt wegens onbereikbaar. 

Elshout achterliet bij zijn overstap 
naar de Volkskrant). 
Mijn laatste jaren mag ik goddank 
weer schrijvend doorbrengen. Als 
stadsverslaggever, jawel, hogere 
functie is nauwelijks denkbaar (vraag 
Willem Beusekamp). 
 

Waar? 
Tientallen jaren was de Wibautstraat 
mijn biotoop. Nu zit Het Parool, sinds 
de verzelfstandiging in 2003, in het 
Init-gebouw op het Storkterrein. 
De losmaking van PCM —dat dreig-
de onze krant te wurgen— is wat Het 
Parool betreft een succes. De start 
was zwaar – nieuw pand dat nog niet 

eens was opgeleverd, meteen een 
zware bezuiniging met ontslagen, 
overstap op tabloid. Maar de sfeer 
bleef strijdlustig en positief. De belo-
ning (winst! oplagestijging!) vonden 
we niet meer dan gerechtigheid. 
 

Wanneer? 
Eind van het jaar zoeken de Volks-
krant en Trouw het op dezelfde plek. 
Dat  verbaast ons dan ook niets. In-
middels is het pand klaar, maar nog 
steeds grotendeels gapend leeg. Wat 
meer reuring kan geen kwaad. En het 
is door huisbaas Heijmans met nadruk 
bedoeld als gebouw voor nieuwe cre-
atieven en zo. 
 

Waarom? 
Er zijn afdelingen bij Het Parool die 
de komst van de PCM-kranten niet 
leuk vinden. Vooral de advertentie- 
en oplagemensen waren blij van die 
PCM-eenheidsworst af te zijn. Ze 
vrezen dat Het Parool nu weer als 
PCM-onderdeel wordt gezien. Terwijl 
hun werfkracht juist zit in onze zelf-
standige positie (in Amsterdam zijn 
we zelfs groter dan De Telegraaf ge-
worden). 
De redactie vindt het minder storend. 
De journalisten van de Volkskrant en 
Trouw blijven evenzeer concurrenten 
en collega’s als ze voorheen waren. 
Maar van onze verworvenheden op 
lunchgebied moeten ze afblijven! Ze 
zoeken zelf maar iets in het rijke aan-
bod hier buiten de deur. 
Daarna zijn er cafés te over om el-
kaars verhalen te horen. 


