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Martin Ruyter en het verhaal boven Dag in Dag uit (2)  

‘Interview destijds verwaarloosd gebied’ 
Kenmerkend voor de Ruyter-stijl was 
het consequente weergeven van vraag 
en antwoord. Daartussendoor een be-
schrijving van de omgeving of het ui-
terlijk van de hoofdpersoon, of het ver-
loop van het gesprek. 
 In een interview met schrijver W. F. 
Hermans bijvoorbeeld (maart 1967, zie 
ook www.willemfrederikhermans.nl-
/interviews) een  vrijwel letterlijke be-
schrijving van de ruzie die Martin Ruyter 
kreeg over inzage van de tekst. Aan het 
slot Hermans woedend: ‘Doet u daar 
maar mee wat u goeddunkt’. 
  
Had je zelf het idee dat je een baanbre-
kende vorm van journalistiek bedreef?  
 Ruyter: ‘Het is nu bijna niet meer voor te 
stellen, maar het nieuwsinterview was in 
die tijd - begin zestiger  jaren - een ver-
waarloosd gebied. Je had Bibeb, die in 
Vrij Nederland op buitengewoon intrige-
rende wijze de vips van die dagen tot ver-
rassende uitspraken over zichzelf en de 
wereld wist te bewegen. Maar het idee om 
mensen die in het nieuws waren, nader 
aan de tand te voelen, was betrekkelijk 
nieuw.  
 ‘Ongeveer tegelijk met mij begon Aad 

van der Mijn in Het Parool mensen in het 
nieuws te portretteren en ook werd  co-
ming man  Ischa Meijer in die tijd actief. 
De dingen gebeuren, zoals bekend, als de 
tijd er rijp voor is. Een jaar of wat later 
was iedere krant in het gat gesprongen en 
interviewde de ene helft van Nederland de 
andere helft.’ 
 Op de redactie werd het het verhaal bo-
ven Dag in Dag uit genoemd. Verslagge-
vers die –na Ruyter-- een interview daar 
geplaatst kregen, mochten zich vereerd 
voelen met de Ruyter-opmaak: hoofdkop 
72 Bodoni cursief, 5 kolom; chapeau 36 
Bodoni kapitaal, 5 kolom: eenkoloms in-
troductiekop. 
 

Hoe ging je te werk? 
‘Ik was ‘s morgens al vroeg op om in de 
krant op zoek te gaan naar personen die in 
aanmerking kwamen voor een interview.  
  
Sloot je bepaalde personages uit, zoals 
figuren uit de rechtse hoek?   
 ‘Nee. Mijn keuze werd bepaald door de 
nieuwswaarde van de personen in kwes-
tie.’ 
 ‘Dan probeerde ik een afspraak te maken. 
IJlings naar de krant om achtergrondin-
formatie op te doen onder meer via de af-
deling Documentatie en dan op pad. In-
terview, terug naar de krant, schrijven. En 
dat drie keer per week. Het kon heel laat 
worden, zeker als het onderwerp in Gro-
ningen, Maastricht of Middelburg ver-
bleef. Ik reed in die tijd wel 40 duizend 
kilometer per jaar.’ 
  
Hebben geïnterviewden voor- dan wel 
nadeel ondervonden van jouw verha-
len? 
 ‘Dat laatste zal in een aantal gevallen ook 
het geval zijn geweest. Ik herinner me dat 
Ben Korsten, de mannetjesmaker van mi-
nister Marga Klompé, moest opstappen.’ 
 Bij de VPRO op Internet vinden we Kor-
sten over minister Marga Klompé: ‘Voor 
Mamalou deed ik uitsluitend incidenteel 
werk’. 

 In een gesprek met Martin Ruyter zegt 
de spindoctor ook te veel: ‘Ik heb een 
vergadering met Udink gehad over het 
beleid. We gaan ons op minder ontwik-
kelingslanden concentreren. (...) Ik sta 
achter het beleid dat we nu op 
Ontwikkelingshulp doen en dat zetten 
Udink en ik keihard door.’ 
 Dat soort uitspraken deed Korsten --
die op de achtergrond had moeten blij-
ven—  de das om. 
  Ruyter nu: ‘Wat mij nog altijd ver-
baast, is hoe mensen zich soms laten 
verleiden tot uitspraken  waarvan  zij 
spijt moeten hebben gekregen als zij ze 
terugvonden in de krant. Ik heb in al die 
jaren echter nooit  een woord hoeven 
recht te zetten. Eenmaal ben ik door 
Elsevier voor de Raad van de Journalis-
tiek gesleept, maar die zaak heb ik ge-
wonnen.’   

 ‘Het lag ook niet voor de hand, dat geïn-
terviewden bezwaar maakten tegen het 
verslag van hun woorden in de krant, om-
dat zij, indien mogelijk, het stuk voor het 
naar de zetterij ging,  te lezen kregen, of 
ik las het voor via de telefoon.   
 ‘Wel heeft het in een aantal gevallen heel 
wat overredingskracht gekost om iemand 
ervan af te brengen zijn of haar uitspraken 
terug te nemen. Enige steun daarbij was 
het blow by blow account van het gesprek, 
waarvoor ik een persoonlijk steno had 
ontwikkeld.’ 
 ‘Aad van der Mijn schreef nooit iets op, 
maar die raakte  daardoor, ondanks zijn 
uitstekende geheugen, soms in de  pro-
blemen.’ 
 
Hadden jouw interviews ook anderszins 
gevolgen?  
‘Zelden aantoonbaar. Een duidelijk geval 
was het interview met prof. Joop Hüting  
over oorlogsmisdaden van Nederlandse 
militairen tijdens  de politionele acties in 
Indonesië. Hüting was fysioloog/-
psycholoog en promoveerde op een proef-
schrift over de inspanning van sporters en 
de duur van de afname van de vermoeid-
heid, om het even heel gebrekkig te for-
muleren. 
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Dooien als vitaminestoot bij het ontbijt
Theo Bouwman, nog even baas van PCM, liet zich in een inter-
view in de Volkskrant (zaterdag 13 mei) ontvallen dat hij de 
‘dooienrubriek’ in de zaterdagkrant goed gedaan vindt. Maar: 
‘Zo ‘n stuk moet je elke dag hebben, naast de overlijdensad-
vertenties! Dan krijg je daar ook meer van. Lees de Engelse 
kranten. Die doen het iedere dag.’ 
We vragen het aan de meester zelf: Peter Brusse. 
 
Wat vind je van die opmerking van Theo Bouwman?  
‘Hij heeft zeker gelijk. Ik heb dat al ruim tien jaar geleden be-
pleit. The Times en The Daily Telegraph hebben dagelijks bij-
na een hele pagina gewijd aan obits. Maar of ze naast de over-
lijdensadvertenties moeten, weet ik niet. Overlijdensadverten-
ties betreuren iemand, de obit is a celebration of life. Zoals de 
chef obits van de Telegraph mij zei: ‘De enige positieve pagi-
na.’ 
‘Ik schrijf niet over dood, tenzij het heel boeiend is. Amerika-
nen doen het wel, heel precies. Ik ken twee prachtige inciden-
ten. De een (travestiet) stierf na de raadselachtige ontploffing 
van een kunstpenis, die ernstige bloedingen teweegbracht. De 
ander, die zangeres van Andy Warhol, die afgekickt was van 
heroïne en iets deed wat nog gevaarlijker bleek: fietsen in de 
Oostenrijkse bergen. Ze viel en stierf ter plekke.’ 
 
Zie je wat in een dagelijkse dooienrubriek in de Volks-
krant?  
‘Jazeker. Ik zou dagelijks de onderkant van de Achterkant aan 
obits willen wijden. De obits moeten aan het ontbijt en in de 
trein een vitaminestoot geven. Het leven is leuk, we gaan er 
weer vrolijk tegenaan.’  
   
Kunnen we de Engelse cultuur van obituaries zomaar 
overplanten naar Nederland? 
‘Nee. Nederlanders zijn serieus, blijven moralisten en willen 
vertellen of iemand deugde of niet. De obit, zoals The Econo-
mist schreef (en dit blad heeft de beste obits), is ‘entertain-
ment’. Daar hebben Nederlanders, merk ik, moeite mee. Ik 
zoek ook altijd naar iets humoristisch. De Britten zijn ook veel 
oneerbiediger. The Times over een bisschop: ‘Hij was geen 
theoloog, geen herder, en het beste wat van zijn preken gezegd 
kan worden, is dat ze meestal kort waren.’  
  
Wie maakt daar de selectie? Een aparte redacteur of afde-
ling, of wie maar wil? 

 
‘Zeer belangrijk: een eigen redactie. En de sportredacteur moet je 
niet over een sportheld laten schrijven, of een parlementair redac-
teur over een politicus, zegt men bij de Telegraph. ‘De Telegraph 
had, althans toen ik er was, een redactie van vijf fulltime redacteu-
ren en tien vaste medewerkers.  
Ze nemen de telefoon op met: ‘Hallo, Obits here, can I help you?’ 
  

Geloof jij in het argument dat je daardoor ook meer overlij-
densadvertenties aantrekt? 
‘Het is een ander genre. Het zou kunnen dat de pagina zo’n begrip 
wordt dat je er daarom je advertentie plaatst. Het leuke is dat ik 
langzamerhand meer doden door vrienden en familie krijg aange-
boden. De eerste kandidaat die nog in leven is (oprichter van een 
wooncomplex voor invaliden in Groningen), heeft zich vorige week 
aangemeld. Hij ligt op sterven. We gaan de goede kant op. 
‘De Spectator schreef onlangs de volgende obit. ‘Tony Banks (...) 
was minister in het kabinet van Tony Blair. En omdat het gezegde 
luidt: over de doden niets dan goeds, is dit het einde van de necro-
logie’. 
‘Zoiets zie ik in Nederland niet gauw geschreven worden.’ 

 
Han van Gessel

 

Martin Ruyter  
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 ‘De laatste stelling bij zijn proefschrift 
luidde: Nederlandse militairen hebben tij-
dens de militaire acties oorlogsmisdaden 
gepleegd. Hij kon het weten want hij was 
tijdens de tweede politionele actie zelf bij 
de inlichtingendienst gedetacheerd ge-
weest.  
‘Het interview  leidde uiteindelijk tot 
Kamervragen, een nijdige ontkenning van 
eerste minister Piet de Jong en de instel-
ling van een onderzoekscommissie, die 
natuurlijk  tot de conclusie kwam, dat er 

geen sprake was geweest van oorlogsmis-
daden, maar slechts van incidenten.’ 
 
En verder?  
 ‘Na zeven jaar interviewen vond ik dat ik 
maar weer eens wat anders moest gaan 
doen. De spanning was af en toe ook wel 
erg groot. Het werd reportages maken, 
waar  meer voorbereidingstijd voor be-
schikbaar was. In die tijd zat ik in een 
commissietje, dat onder leiding stond van 
Lidy van Marissing en dat iedere week uit 
het al maar groeiende boekenaanbod de 
parels selecteerde die ter beoordeling naar 
de recensenten werden gestuurd. Heel wat 
boeken vielen daarbij tussen wal en schip. 
Dat bracht me op het idee van de boeken-

rubriek ISBN, waarin ik iedere week pro-
beerde de belangstellende lezer enig in-
zicht te geven in de inhoud van de lawine 
van nieuwe titels. Dat ook de uitgeverijen 
het belang daarvan inzagen bleek al spoe-
dig uit het toenemende aantal advertenties 
op de ISBN-pagina’. 
 
Heb je nog contact met oud-collega’s? 
 ‘Toen ik met vut ging hebben Victor en 
Tine Lebesque, Maria Hendriks, mijn 
vrouw en ik een eetclub opgericht. Eens 
in de zoveel tijd eten we bij elkaar. En dat 
houden we zo’. 

 

Jacques de Jong

 


