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Eric Hendriks’ ambachtelijkheid
‘een manier van ademen’

Een van de aardigste mensen van de
redactie. Zo typeerde Pieter Broertjes
eindredacteur Wetenschap Eric Hendriks, die 7 november vierde dat hij op
1 november met vut was gegaan. In de
woorden van Broertjes betekende die
kwaliﬁcatie dat Eric Hendriks hem
nooit met conﬂicten kwam lastig vallen, altijd ‘zonder gedoe’. Zowel in de
toespraak van Broertjes als die van
chef Wetenschap Martijn van Calmthout kwam Eric Hendriks eruit als een
klassieke, ambachtelijke journalist.
Hij kreeg zijn ‘opvoeding’ op de
Utrechtse journalistenschool, in het
gezelschap van collega’s als Marieke
Aarden, Jankees Hulsbosch, Marianne
Boissevain en Max Pam. In de ogen van
Van Calmthout was dit nog prehistorie,
de tijd waarin geen geschreven bronnen
beschikbaar waren. Bij het ANP was de
ambachtelijkheid bij Eric Hendriks ‘een
manier van ademen’ geworden. Bij de
Volkskrant (februari 1980) viel hij als
stadsverslaggever met zijn neus in de boter: de krakersrellen in de Vondelstraat.
Na Stad volgde Binnenland en vervolgens ‘vond hij zijn plek op Wetenschap,
waar hij tien jaar lang met enthousiasme

Eric Hendriks en Martijn van Calmthout in gesprek tijdens het afscheidsfeestje in D’licious. Eric
Hendriks kreeg een wereldatlas cadeau.
Foto’s Jacques de Jong

en vakmanschap zijn werk deed’, stelde
Broertjes vast. Volgens Van Calmthout
dacht Eric Hendriks er ‘een oase van
rust en reﬂectie’ te vinden. Maar: ‘Eric
sloeg zich zwetend, inwendig vloekend
en uitwendig zuchtend wekelijks door
de laatste halve dag van weer een katern
heen. Hij onderging de deadline als een
tsunami waarin hij ternauwernood het
hoofd boven water wist te houden.’

Niet lullen, maar poetsen
Eric Hendriks en zijn vrouw Marianne.

Borrel met
corrrespondenten

Dinsdag 27 november is er op de
krant vanaf half zes een borrel voor
alle redacteuren en medewerkers. De
reden is de aanwezigheid van de buitenlandse correspondenten. De ouwe
knarren hebben daartoe ook een uitnodiging ontvangen.
Deswege zien wij elkaar dan op de
begane grond van het INIT-gebouw,
Jacob Bontiusplaats 9, Amsterdam.

‘Maar die wekelijkse tsunami-scènes
zeiden eigenlijk meteen ook veel over
Eric en zijn mores. Een krant, is Erics
devies volgens mij, is een kwestie van
niet lullen maar poetsen. Je bedenkt een
verhaal, je belt en praat, schrijft het op en
zet het in de krant. Of het nou over Ajax
- Roda JC gaat, over krakersonlusten of
over quantummechanica, niet moeilijk
doen, tikken, klaar’, typeerde Martijn
van Calmthout zijn collega.
Hij voegde eraan toe dat er op de krant
weinig auteurs waren met de ﬁjnzinnigheid van Eric Hendriks. ‘Eric is een
echte minimalist. Zijn stijl is zuinig. Hij
zoekt het juiste woord voor de juiste plek
1

in ﬁjnzinnige zinnen waar je de humor
net onder het oppervlak voelt. De tekst is
een vertelling die soepel langs glijdt.’
‘Een ambachtsman met groot taalgevoel,
waarin ook nog geregeld hilarische spelerijtjes bleken te zitten. Zo plat en ﬂauw
zijn reguliere moppen soms waren, zo
meesterlijk waren zijn woordspelingen.
Een beetje Bomans.’
Nadat Van Calmthout had vastgesteld
dat Eric Hendriks qua Nederlands een
wandelend groen boekje was, concludeerde hij: ‘Het zijn allemaal dingen die
we zeker zullen missen, de komende weken, maanden, jaren. Eric is weg en ik
denk dat dat per saldo gezonder is voor
hem ook. Die dollehondenboel was uiteindelijk ook wel een bezoeking voor
hem aan ‘t worden. Zeker fysiek.’
Het werd nog een relaxte borrel.

Gerucht

Gons tijdens de afscheidsreceptie van
Eric Hendriks: ‘Pieter Broertjes wordt
voorzitter van de omroep’.
‘Welke omroep?’
‘Nou, van alle omroepen natuurlijk.’

Wim Ruigrok en het geheim
van het keukentrapje
De jaren 1960 tot 1980 waren woelige jaren in de geschiedenis van de
Volkskrant. Enkele ouwe knarren
vertellen hoe zij die tijd in de maatschappij én op de redactie hebben
beleefd.
Deel 6: de fotograﬁe. Wim Ruigrok
over de foto’s in de krant van toen.

W

IM RUIGROK (Vlaardingen
1939) is altijd u blijven zeggen tegen degenen die hij fotografeerde, ministers, bankdirecteuren,
arbeiders, leraren. Het werd hem te ingewikkeld, toch, in een tijd waarin iedereen elkaar bij de voornaam begon te
noemen. De enige uitzondering maakte
hij voor premier Kok, toen deze een keer
op bezoek was bij de krant. Hij begroette

Misdrukken van Piet van der Vliet in de
afvalbak van de donkere kamer. Er was
een reeks portretten nodig voor zijn afscheid. Er gingen er nogal wat mis, bekent Wim Ruigrok, ‘maar ik vond het wel
een mooi plaatje’.

Kok met ‘Wim’, want: ‘Per slot hadden
we toen hij bij de vakbond begon, nog
samen op de barricaden gestaan.’
Sinds zijn vut in 2001, is Wim Ruigrok
nog altijd druk bezig met zijn vak. Hij
fotografeert in opdracht van de Rijksgebouwendienst de verbouwing van het
Paleis op de Dam en over enkele weken
ook de verbouwing van Paleis Noordeinde in Den Haag. ‘Kijk’, wijst hij op zijn
beeldscherm, ‘zo gaat de badkamer van
de koningin eruit zien.’
Als nieuwsfotograaf heeft hij zo veel
naam gemaakt dat het Maria Austria
Instituut hem heeft gevraagd later zijn
archief te mogen beheren. Verwonderd:
‘Dat instituut beheert de archieven van
fotografen als Paul Huf, Maria Austria
en Eva Besnyö. Daar kom ik dan tussen!
Ik!’
Zijn uitgangspunt is altijd geweest: ‘Ik
maak voor de krantenlezer die geen tijd,
zin of mogelijkheid heeft om ter plaatse
te gaan kijken, een foto die hem zoveel
mogelijk informeert. Geen gezeur over
artistieke visie, esthetische lijnen, abstraherend componeren, nee, gewoon
informeren’.
Toch heeft hij vanaf het begin geprobeerd het nieuws ‘van een paar stappen
opzij’ te fotograferen. Niet de staatsiefoto van een nieuw kabinet op het bordes,
maar meer van alles daaromheen.
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‘Toen ik doorhad hoe de presentatie
van een nieuw kabinet ging op Huis ten
Bosch, nam ik een keukentrapje mee en
ik ben opzij gaan staan. Dat trapje gebruikte ik voor een soort vogelperspectief op al die fotografen die druk bezig
waren het nieuwe kabinet te fotograferen. De gezichten van de ministers vond
ik niet zo belangrijk, die zouden toch
vaak genoeg in de krant komen. Ik legde
vast wat er op dat moment gebeurde. De
voorlichters begrepen er niets van. Het
jaar daarna kwamen er meer fotografen met trapjes. Toen werd het door de
Rijksvoorlichtingsdienst verboden.’

Benadering

Zag je jouw manier als een nieuwe
manier van fotograferen?
‘Of het nieuw was, weet ik niet. Ik kan
alleen zeggen dat ik erover nagedacht
had. Elke dag kwam er een pak foto’s
van ANP, Anefo en andere fotopersbureaus. Van het ANP waren ze kwalitatief
goed, maar saai. Van Anefo wat levendiger, maar slechter van kwaliteit. Als ik
bij de Volkskrant met zo’n zelfde pakketje foto’s aan zou komen, dan voegde
ik toch niks toe. De Volkskrant moest
een andere approach hebben. Maar met
nieuwsfotograﬁe lukte dat niet altijd.’
Zie verder pagina 3
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Hoe ging dat bijvoorbeeld bij de rellen bij De Telegraaf op de Nieuwezijds,
14 juni 1966?
‘Daar mocht ik van Piet Vliet niet naartoe, vanwege de verzekering. Ik moest
naar een andere klus; daarna ben ik toch
op eigen verantwoordelijkheid naar De
Telegraaf gegaan. Er was toen een papierwagen uitgebrand, daar was ik te laat
voor. Bovendien hadden de persbureaus
die foto al gemaakt. Ik heb daar wat foto’s gemaakt van politie te paard. Die foto’s zijn toen niet meteen geplaatst, pas
later zijn ze ook in de krant afgedrukt.’
Hij heeft wat moeite zich sprekende
voorbeelden voor de geest te halen uit de
duizenden foto’s die hij heeft gemaakt.
‘Bij de ontruiming van Dennendal bijvoorbeeld ben ik niet geweest. Tevoren
was bekend dat het zou gebeuren en Piet
Vliet koos voor de persbureaus. Ik zou
niet weten of ik er iets anders van gemaakt zou hebben dan de persbureaus.
In wezen weet je pas na tien jaar of je
toen de goeie foto hebt gemaakt. Het is
moeilijk ter plaatse te bepalen welke kant
een gebeurtenis op gaat, wat het cruciale
moment is.’
Een ander fotograﬁsch probleem kwam
hij tegen bij de provo-demonstraties bij
het Lieverdje op het Spui. Dat gebeurde
altijd laat in de avond.

‘Ja, dan moest ik ﬂitsen en dat vond ik
ﬂut. Ik kreeg in die tijd net de beschikking over een 3200 asa-ﬁlm van Kodak.
Die moest je zachtjes opkoken, forceren
met lang doorontwikkelen en daar kreeg
je dan een bikkelharde afdruk van. Je
had in die tijd vrijwel alleen Tri-x van
400 asa, dat was al heel wat. Wat Eddy
Posthuma de Boer en Ed van der Elsken
ermee deden, van die obscure beelden
in de nachten van Amsterdam of Parijs,
dat vond ik razend knap. Ik hou van die
foto’s met grove korrel. Maar voor een
regelrechte nieuwsfoto moest je wel ﬂitsen.’

Daniël Koning

Hij aarzelde dus niet, toen op een avond
bij rellen op de Dam Daniël Koning (die
toen nog voor De Tijd fotografeerde) een
politiekogel in de rug kreeg. Een geﬂitste
foto, maar wel regelrecht nieuws.
Hoe werden jouw foto’s op de krant
ontvangen?
‘Prima. Met Piet van der Vliet heb ik
nooit moeite gehad. Alleen oudere mensen op de redactie konden wel eens dwars
liggen, zoals Herman Leenes, toen chef
Nacht. Over de aanpak van mijn foto’s
werd op de redactie verder nooit gesproken.’
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Mogelijk zou Wim Ruigrok altijd technisch fotograaf zijn gebleven als in 1962
zijn broer hem niet een advertentie had
laten zien waarin een hulpje voor de fotoredactie werd gevraagd, assistent dus
voor Piet van der Vliet. In die tijd werkte
hij bij een juwelier op de Lijnbaan in
Rotterdam voor wie hij foto’s maakte
voor taxatierapporten. Daarnaast volgde
hij de fotovakschool in Den Haag. En
hij ontwierp sieraden. ‘Jazeker, vandaar
mijn meer dan gemiddelde kennis van
edelstenen.’
‘Die baan bij de Volkskrant betekende
dat ik foto’s in het archief moest stoppen, heel simpel. Maar het waren wel de
beroemdheden in de fotograﬁe van toen,
van wie ik de foto’s door mijn handen
liet gaan: Eddy Posthuma de Boer, Ed
van der Elsken, Louis van Paridon. Dan
ging ik de foto’s van Eddy die hij in Amsterdam had gemaakt, na-fotograferen.
Dat lukte niet, want hij had een heel dure
Leica en ik deed het met een goedkoop
lensje. Niettemin was dat heel leerzaam,
Zie verder pagina 4
Wim Ruigrok zeeziek tijdens een trip
met Rijkswaterstaat naar een gezonken
gifschip op de Noordzee in de jaren negentig. Collega Wubbo de Jong van Het
Parool maakte de foto. Hij kleurde het
gezicht in met ecoline.
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om te ervaren hoe hij door zijn zoeker
keek.
‘Ook de foto’s van Louis van Paridon
pikte ik eruit. Om zijn aanpak. Die werkte met een Rolleiﬂex, formaat 6 x 6, dat
is wat statischer dan kleinbeeld. Een fotograaf die ook veel indruk op mij maakte was Van Bilsen van Anefo. Die werkte
op zo’n grote camera met glasplaten, een
Speedgraphic. Meneer Van Bilsen kwam
dus ergens binnen, iedereen draaide zich
naar hem toe en dan kon hij een plaatje
maken. Daarna wisselde hij snel van
glasplaat en maakte er nog een. Hij had
perfecte foto’s. Hij was van het soort fotografen dat ik uit tijdschriften kende.
‘Ik was vier jaar bij de krant toen ik
ging fotograferen, 1966 dus, en ik wist
al dat ik voor nieuwsfoto’s meer nodig
zou hebben dan de twee glasplaten van
Van Bilsen. Toen kreeg ik van Piet van
der Vliet meteen de duurste kleinbeeldNikon. Ongelooﬂijk natuurlijk.’
Wat voor opdrachten kreeg je van Piet
van der Vliet?
‘Piet was zuinig, die had een kruideniersmentaliteit. Hij keek naar wat het
meeste baat had. Liever drie foto’s in
Amsterdam dan één foto in Den Haag,
die veel belangrijker was. Je kreeg twee
ﬁlmrolletjes mee. Dat kun je je vandaag
de dag niet meer voorstellen. Zo’n ﬁlmpje maakte je ook niet meteen vol, want
je wist niet wat er die dag nog kon gebeuren. Je kreeg een rolletje van 36 opnamen mee, ik gebruikte er dertig en ’s
avonds knipte ik die af in de donkere kamer. Dan gebruikte ik de laatste zes voor
mijn plezier, of voor een schnabbel.’

schreef dat óók op.’
Het was niet alleen beleefdheid. Wim
Ruigrok was wel degelijk geïnteresseerd,
betrokken. Geëngageerd heette dat in die
tijd. ‘Ja, dat was toch iedereen. Ik herinner me dat ik in Hesp wethouder Han
Lammers bijna op zijn bek heb geslagen,
omdat ik het niet eens was met zijn metrobeleid in de Nieuwmarkt-buurt. Hans
Beynon heeft me toen zachtjes het café
uit geduwd.’
Waar stond jij, politiek gezien?
‘Links van links. Ik heb me erin verdiept
en toen kwam ik bij de anarchisten uit.
Die werden destijds wel geassocieerd
met krakers en andere omstreden lieden,
waar ik overigens niet mee was geïnvolveerd. Maar bij de vroegere SDAP,
de voorganger van de PvdA, zaten ook
heel sjieke anarchisten, die vonden dat er
helemaal geen regels zouden moeten bestaan, omdat iedereen sowieso rekening
moet houden met elkaar. Het was meer
idealisme, zoals ik het bijvoorbeeld vond
in het boek Anarchisme, inspiratie tot
vrijheid van Anton Constandse. Aan die
opvatting denk ik met weemoed terug.’
Per e-mail vult hij nog aan: ‘Maar wat
ik vergat te zeggen, is dat ik laatst een
verhaal las waardoor ik godsdienst ben
gaan waarderen. De redenering was dat
in een samenleving zoals de onze kennelijk een straffende god noodzakelijk is
om de mensheid in het gareel te houden.
Dus praktisch gezien: vooruit dan maar
met christendom en islam. Zo houden
we het leefbaar, zolang de mensen niet

Boven Dag in Dag uit

Je bent ook vaak mee geweest met
Martin Ruyter voor zijn verhalen boven Dag in Dag uit. Maakte je de portretten bij die verhalen vanuit je eigen
idee?
‘Ik heb toen nagenoeg nooit portretten
gemaakt in de zin van geposeerde beelden. Ik fotografeerde meestal tijdens het
gesprek, of tijdens een wandeling langs
de dingen waarover het ging.’

zelf op het idee komen. Maar persoonlijk
heb ik niks met godsdienst.’

Kwaliteit

Vind je ook niet dat het beeld veel belangrijker is geworden in de krant?
‘Ik herinner me nog dat de zaterdagkrant
28 pagina’s omvatte. Dan stonden er een
stuk of zes foto’s van mij in. Kwam Jan
Damen naar me toe: bij welke foto wil
je je naam hebben? Want dat mocht niet
bij alle zes, dat kon niet in een dagblad.
Maar het wezen van het dagblad is veranderd met al die katernen. Nu staat de
naam van de fotograaf bij elke foto.
‘Bij de aanschaf van de Wifag-pers in
1964 was ons beloofd dat de drukkwaliteit beter zou worden. Maar ik heb staan
huilen bij het resultaat. Zó slecht, met
zo’n grof raster. De fotografen van tegenwoordig beseffen zelf hun luxe niet,
met die digitale camera’s, alles makkelijk in te stellen, plus de sterk verbeterde
druktechniek.’
Hoe heb je, tot slot, je tijd bij de krant
ervaren?
‘Ik heb het altijd bijzonder gevonden
dat ik als plattelandsjongen die niets met
journalistiek te maken had, de gelegenheid heb gekregen dit werk te doen. Ik
zou nooit op het idee zijn gekomen, als
mijn broer me toen niet die advertentie
had laten zien.

Was het nooit vervelend, zo anderhalf
uur erbij te moeten zitten?
‘Ik weet waar jullie naartoe willen. Dat
ik me met zulke interviews bemoeid zou
hebben. Maar het ging altijd heel anders.
Je moet je voorstellen dat Martin tijdens
het gesprek zijn verhaal al zo’n beetje zat
te schrijven. Dus de geïnterviewde keek
alleen maar tegen zijn haardos aan. De
enige die oogcontact had, was ik. Dus
na tien minuten zat zo iemand tegen mij
aan te praten. Eigenlijk was het pure beleefdheid dat ik ook wat zei. En Martin

‘Toch, als ik zo eens door mijn negatieven blader, dan twijfel ik nog weleens
aan de kwaliteit. Alleen van mijn architectuurfoto’s vind ik dat ze wel kloppen.
Daar had ik over nagedacht.’
Han van Gessel
Jacques de Jong
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