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Bij de krant mochten we op 5 december rijmende koppen 
maken. De chef van de redactie Binnenland, Ed Bente, was 

er heel vaardig in. Het redigeren van het Haagse gezeur fleurde 
er aanzienlijk van op.

Natuurlijk was het een buitengewoon ou-
bollige gewoonte, maar zijn veel aardige 
gewoonten niet nogal oubollig? 

Nee, dan tegenwoordig, nu iedereen hoog-
opgeleid is en druk in de weer met z’n car-
rière, lijkt iedereen wel ‘als door een booze 
geest aangeblazen’. Zelfs feesten zijn geen 
pretje meer. Het zijn commerciële events 
geworden. Geen tijd meer voor spelletjes. Voor surprises en 
verzen.

Ja, dat vers. Eeuwenlang begeleidde het alle belangrijke ge-
beurtenissen in ons leven. Geboorte, doop, huwelijk, de dood – 
een gedicht hoorde erbij. Een rijmend gedicht. Vanzelfsprekend 
rijmde het. Alleen zó kon je iets moois van je gevoelens maken.

In de twintigste eeuw hoefde het niet meer. Het vers kon het 
ook wel zonder rijm stellen. Voor beroepsdichters mócht het ook 
niet meer. 

Alleen op Sinterklaasavond kroop het bloed waar het niet gaan 

kan. Dan droeg het vers bij aan de oer-Hollandse volkscultuur 
die CDA, PVV en VVD zo hoog in hun oranje-blanje-bleue vaan-
del dragen. 

Poëzie wás literatuur en literatuur wás poëzie. De dichtkunst 
stond in hoog aanzien. Pas in de negentiende eeuw begon het 
proza de poëzie te overvleugelen. Reden voor reuzen van schrij-

vers als Stendhal en Flaubert – en in Neder-
land Multatuli –  zich teweer te stellen. Zij 
wilden de muzikaliteit van de poëzie in hun 
geschriften behouden. Flaubert ging zelfs zo 
ver – vertelde hij z’n vriendin George Sand – 
dat hij elke zin die hij  na uren schrijven had 
voltooid, luidkeels uitbrulde – om te horen of 
het klónk. 

We zijn vergeten hoezeer het rijm een 
kunst op zichzelf was, maar Leo Vroman, 

Gerrit Komrij, Kees Stip en Drs. P. hebben ons deelgenoot ge-
maakt van het wérk dat rijmen is en – soms – een kwelling, als 
een rijmwoord nachtenlang onvindbaar door een akelige droom 
bleef spoken. 

Drs P. had het met ‘herfst’. Hij kreeg het niet gerijmd. Totdat 
hij deze regels vond: 

In de winter en de herfst
Zijn bejaarden op hun sterfst.

Blijf rijmen
Willem Kuipers                     wiewiewie.nl

Rijm

MARTIN RuyTER was negenenvijftig 
toen hij met vut de krant verliet, acht-
entwintig jaar geleden. Onlangs, 
op zijn zevenen tachtigste haalde hij 
nog de krant met de rechtzetting over 
een primeur, die hij eind jaren zestig 
scoorde over de Nederlandse oorlogs-
misdaden in Indonesië. (Zie pagina 2) 

Bijna vijftig jaar later zit Martin Ruy-
ter, samen met zijn vrouw Tina, op 
zijn minst tevreden te wezen in een 

ruim bemeten boerenwoning, diep in het 
Noord-Hollandse landschap. Aan de voor-
kant kilometers weiland in de richting van 
Schagen, aan de achterkant kilometers 
weiland in een richting waar Heerhugo-
waard moet liggen, met voornamelijk 
hoge luchten en veel stilte.

‘Die stilte heb ik nodig’, constateert hij. 
Stilte is kennelijk de bron van de inspi-
ratie voor de schilderijen waaraan hij de 
laatste jaren zijn passie wijdt. Stilte is ook 
een medium voor zijn vrouw, die training 
geeft in mindfulness.

‘Wateroppervlak’ heeft Martin op dit 
moment als thema voor zijn schilderwerk. 

Een ogenschijnlijk eentonig onderwerp, 
waarvan hij in een serie schilderijen van 
divers formaat de afwisseling laat zien, 
met alles wat erop en erin drijft, donker-
blauwe achtergrond met roestbruin herfst-
blad, vergeeld gras, vlagen blauwe lucht.

Schilderen deed hij in de jaren vijftig al. 

Dan fietste hij ’s avonds van Amsterdam 
naar Haarlem om les te krijgen van kunst-
schilder Henri Boot, die daar een grote 
naam had, ondanks een slecht verleden als 
collaborateur van de Duitsers. ‘Ik had de-
zelfde leermeester als Kees Verwey’, con-
stateert Martin niet zonder trots. 



Druk bezig in de Noord-Hollandse stilte
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Terecht wijdde Sander van Walsum 
op 14 november in de Volkskrant 
een uitvoerige necrologie aan prof. 

dr. Joop Hueting, drie dagen eerder op 
91-jarige leeftijd overleden. Hueting was 
een vooraanstaand fysioloog/psycholoog, 
maar hij leeft vooral voort als de man die 
als eerste de wandaden van Nederlandse 
militairen tijdens de politionele acties in 
Indonesië aan de kaak stelde.

Nederland stond op zijn kop nadat Hue-
ting in het VARA-programma Achter het 
Nieuws op 17 januari 1969 onomwonden 
sprak van oorlogsmisdaden. Hij moest 
zelfs een tijd onderduiken. In de politiek 
leidde de ophef tot het opstellen (met de 
nodige tegenzin) van de Excessennota.

Maar merkwaardig genoeg zweeg Van 
Walsum over de onthullende rol die zijn 
eigen Volkskrant had gespeeld. Want al 
was de enorme ophef het gevolg van de 
tv-uitzending, Achter het Nieuws was op 
dat brisante onderwerp gekomen na een  
onthullend interview in de Volkskrant van 
19 december 1968 onder de kop En jullie 
schieten op alles wat beweegt. Bovenkop: 
Dr. Hueting: Nederlandse oorlogsmisda-
den in Indonesië.

Dit was te danken aan de neus voor 
nieuws van de ster-interviewer van de 
Volkskrant, Martin Ruyter. Hij had een 
gesprek met Hueting naar aanleiding van 
diens proefschrift over de gevolgen van 

doping bij fysieke presta-
ties. Bij dat proefschrift was 
als tiende stelling gevoegd: 
‘Men kan zich afvragen 
waarom in Nederland nog 
geen begin is gemaakt met 
het onderzoek naar de juri-
dische, historische, sociolo-
gische en psychologische as-
pecten van de oorlogsmisda-
den, begaan door militairen 
in dienst van dit land in de 
periode 1945 tot 1950. Dit in 
tegenstelling tot de aandacht 
besteed door een aantal andere landen aan 
het bedrijven van oorlogsmisdaden door 
in hun dienst staande militairen.’

Toen Hueting daarover wat meer ver-
telde, maakte Ruyter een nieuwe afspraak 
en liet het interview alleen nog maar daar-
over gaan. Hueting wilde wel, want hij 
had voor dit verhaal zich in de jaren vijf-
tig al gewend tot Het Parool en de Nieuwe 
Rotterdamse Courant, maar die durfden 
het toen niet aan. Zelfs Propria Cures 
schrok ervoor terug.

Jammer dat de Volkskrant-lezers deze 
belangrijke rol van hun eigen krant werd 
onthouden. Aan de digitale editie werd 
nog wel een afdruk van het interview van 
Martin Ruyter toegevoegd, helaas zonder 
de allesbepalende rol van dit nieuws toe 
te lichten.

Bert Steinmetz

NAScHRIfT: 

Op 15 november drukte de 
Volkskrant gelukkig wel een 
ingezonden brief af, waarin 
Jacques de Jong (daarop 
attent gemaakt door Wim 
Ruigrok) wees op de scoop 
van Martin Ruyter: ‘Ere wie 
ere toekomt.’ 

De dag erna werd ook een 
toelichtende brief van Mar-
tin Ruyter zelf geplaatst.

Ook Bert Vuijsje reageerde met een 
e-mail op de omissie van de Volkskrant 
(alleen kreeg hij geen antwoord):

‘Het klopt dat de zaak bekend is geble-
ven als onthulling van Achter het Nieuws 
(VARA-tv), maar in mijn herinnering was 
het in werkelijkheid een primeur van de 
Volkskrant (auteur Martin Ruyter, zo’n 
groot stuk boven Dag in Dag uit, zoals 
dat toen heette), die snel werd nagevolgd 
door Achter het Nieuws.

Ik denk dat mijn geheugen mij niet 
bedriegt, omdat ik zelf – als aankomend 
verslaggever bij Het Parool – er ook mee 
te maken heb gehad.

De Volkskrant-publicatie bracht Het 
Parool niet in actie, maar na Achter het 
Nieuws werd ik ijlings ook naar Joop 
Hueting gestuurd voor een flink verhaal.

De Hueting-scoop van de Volkskrant

Joop Hueting

De beeldende kunst bracht hem ook 
tot zeefdrukken, etsen en lithograferen. 
Hij kreeg les van graficus Piet Clement. 
Hij kwam zo ver dat hij zelf les kon geven, 
tien jaar lang.

Vioolbouw was de volgende fase in zijn 
creatieve bestaan. Naast zijn werk bij de 
krant volgde hij een opleiding in cam-
bridge. ‘Ik ben de zoon van een timmer-
man’, geeft hij als gedeeltelijke verklaring 
voor zijn talent als iemand wiens handen 
kunnen maken wat zijn ogen zien. Zijn 
advies: ‘Afkijken hoe anderen het doen’. 

Prompt nadat hij weg was bij de krant, 
startte hij als vioolbouwer een bedrijfje. 
‘Ik was al amateur, toen werd ik beroeps. 
Twaalf jaar lang deed ik nieuwbouw en re-
paratie. Ik heb ook nog speciaal stokken-
bouw geleerd.’ Stokkenbouw? ‘Strijkstok-
ken, met beharing, paardenhaar.’

Na die twaalf jaar keerde hij terug naar 
zijn oude liefde, verf en kwast. Hij is wel 
viool blijven spelen, bij orkesten in de 
Kop van Noord-Holland. En hij zingt bij 
een koor in Wieringen. Op 16 december 
heeft hij weer een uitvoering in Hoorn.

‘Het zwarte gat na het werk heb ik nooit 
gezien’, meldt Martin opgewekt. Schrij-

ven doet hij amper meer. Met zoveel an-
dere bezigheden, komt hij nog bijna tijd 
te kort. ‘Het gaat er ook om geestelijk 
bezig te blijven. Ik lees mijn kranten en 
veel boeken. Reden waarom hij alsnog re-
ageerde op een omissie in de Volkskrant, 
die hem en de krant geen recht deed.

Jacques de Jong

Zie ook
Volksknar 17 mei 2006
Volksknar 31 mei 2006
Volksknar 7 augustus 2012



Martin Ruyter in zijn atelier met uitzicht 
over Noordhollandse weilanden.

Foto’s Jacques de Jong

https://drive.google.com/file/d/1CA2p1rjafHAjwtn6v-zcQDCRw9hDH3pz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQd8dRnqSGVIjSQV0L-RVu2zk1Kv17G-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzDFtO79FaNTbUV5TUVrZ3lldjQ/view?usp=sharing


de Volksknar           nummer  317

33

3

Vorige maand overleed Gerard 
Unger, grafisch ontwerper. Met 
zijn letter de Capitolium bepaal-
de hij het  beeld van de huidige 
Volkskrant. Lucy Prijs denkt 
aan hem terug.

Gerard Unger heeft een prachtige 
collectie letters ontworpen. Ook 
buiten Nederland zijn de letters 

van Unger veel gebruikt, van USA Today 
tot – de niet uitgevoerde, maar tot zijn 

genoegen dikbetaalde – belettering van 
het jubeljaar 2000 in Rome. Dat die ju-
belletter niet werd gebruikt, pakte gunstig 
uit, want nadat Unger ze had hertekend is 
de capitolium de letter geworden waar de 
Volkskrant uit wordt gezet.

Met de letters van Gerard Unger heb ik 
spijtig genoeg niet gewerkt in mijn kran-
tenbestaan. Bij Het Parool werd bij mijn 
komst in 2004 de Swift net vervangen 
door de chronicle (en het formaat van 
de krant veranderde van broadsheet naar 
tabloid). Bij de Volkskrant was ik ruim-
schoots vertrokken toen de concorde in 
2006 werd ingeruild ten faveure van de 
capitolium. 

Letterontwerper Gerard unger (1942-2018)

Elegant, stevig en toch licht
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‘In de voetsporen van Dzjengis 
Khan’, lokte een pagina in het 
Volkskrant Magazine van februari. 

Een bootreis over de Wolga, van Moskou 
naar Astrakhan aan de Kaspische Zee. 
Dat leek me wel wat.

Toen voor het vertrek op 3 oktober een 
boekwerk met alle reisinformatie binnen-
kwam, viel bij het lijstje medereizigers 
meteen de naam Goebert op. Inderdaad, 
ik was niet de enige Volksknar die zich 
ging inschepen, Nico Goebert had zich 
ook aangemeld.

Zo gaven wij deze Volkskrant-reis toch 
wel een extra stempel.

Het werd nog meer een onderonsje toen 
de tweede dag, we lagen nog in Mos-
kou, correspondent Tom Vennink een 
inleiding kwam houden voor het gezel-
schap uit Nederland.

Onze groep van drieëntwintig reizigers 
kon aan boord van de General Lavrinen-
kov het overtal van zo’n tachtig Duitse 
gasten makkelijk de baas. Zeker nadat het 
Nederlands elftal halverwege de tocht de 
Mannschaft met 3-0 had verslagen.

De reisorganisatie had een meer dan 
voortreffelijke gids aan ons toegewezen, 
Vladimir Kruchinin, die vlekkeloos 
Neder lands sprak. Behalve als gids 
bedien de hij ook de Nederlandse en Bel-

gische ambassades in Moskou als tolk.
Toen hij halverwege wegens ziekte 

van zijn moeder moest afhaken, regelde 
Vladimir een zeker zo goede vervangster, 
Natalia Safronova uit Sint-Petersburg, die 
ook nog een verrassend echte Vlaamse 
tongval in huis had.

De boottocht bracht de Volksknarren en 
hun gezelschap langs een reeks interes-

sante Wolgasteden. Hoogtepunten waren 
wel Oeljanovsk, waar we het toenmalige 
woonhuis van Lenin en zijn museum 
bezochten, en Volgograd, dat nog Stalin-
grad heette toen zich daar in 1943 de 
beslissende slag van tweehonderd dagen 
verwoesting afspeelde.

Een boeiende tocht vol geschiedenis.
Bert Steinmetz

De letters van Unger worden alom 
geroemd. Maar wat mij persoonlijk tel-
kens zo treft, is het totaalbeeld: de letters 
met hun spatiëring. Het beeld van de 
letters en het wit ertussen is ronduit gaaf. 
Waar je met andere letters (en de huidige 
opmaakmogelijkheden op de computer) 
nogal eens vrijwel onzichtbaar kunt 
smokkelen valt dat met de Ungerletters 
meteen op.

Bij de introductie maakte Rob Gollin 
een groot interview met de ontwerper:

‘Letters in de krant moeten zich ‘waar-
dig’ gedragen. Ze brengen doorgaans niet 
zulk vrolijk nieuws. Rampen, oorlogen, 
schandalen. Zijn R, daarin zie je sterk die 
gewenste voornaamheid. Het is een Ro-
meinse orator. Die jas-, nee, die tógapan-
den waaruit een been naar voren steekt, 
die opgezette borst. En dan zo vanaf een 
verhevenheid de Romeinen toespreken. 

‘Het zit ’m in die diagonaal. Trek hem 
links naar boven door en de lijn eindigt 
achter de verticaal. Dat geeft de R cachet. 
Eindigt die precies in de punt of ervoor, 
dan heb je niet eens een schreeuwer op 
een zeepkist. Dan heb je gewoon een R.’

Artdirector Bruno Heemskerk en ad-
junct-hoofdredacteur Ariejan Kortweg 

duidden de vernieuwing als volgt:
‘Het leescomfort van de capitolium, die 

vandaag is ingevoerd, is veel groter. Dat 

terwijl de letter ongeveer evenveel ruimte 
neemt. Maar dat is niet de enige reden om 
voor deze door de Nederlander Gerard 
Unger ontworpen letter te kiezen. De ca-
pitolium is elegant, stevig en toch licht.

‘De letter maakt de krant moderner en 
minder massief. Voorspelling: over een 
paar maanden zal de Volkskrant van giste-
ren stokoud lijken.’

Internationaal is het overlijden van Ge-
rard Unger ook herdacht. 

Mario Garcia, Amerikaans kranten-
ontwerper en verantwoordelijk voor de 
vormgeving van de tabloids van Het Pa-
rool en De Telegraaf, schrijft op zijn blog: 
‘Gerard Unger was van grote klasse in 
het ontwerpen van moderne letters, van 
wegbewijzering tot magazines en kranten. 
Laten we hem gedenken als een zeer geta-
lenteerd en gerespecteerd mens.’ 

Garcia had bij een eerdere restyling van 
Het Parool in 1989 voor de Swift van 
Unger gekozen als broodletter, maar die 
letter werd in 2004 bij de overgang op ta-
bloid vervangen door de chronicle.

Lucy Prijs

Zie ook:
In memoriam van de Volkskrant

Volksknarren treffen elkaar op de Wolga

Nico Goebert en Bert Steinmetz in Rusland.



Gerard Unger

‘Ontwerper van
grote klasse’

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/letters-zijn-perfecte-butlers~bb2ef549/

