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Alleen het downloaden duurt wat 
langer, vrees ik. (Figuren hieronder 
zijn naar believen te 
vergroten/verkleinen.) 
  
Vele goede oplossingen voor Lidy van 
Marissing, wie Victor Lebesque en 
Harry van Seumeren onlangs 
tegenkwamen, schreef Harry.  

  

En Riet Lina: ‘Lidy van Marissing 
natuurlijk ! wie kent die nou niet 
meer? 
 
 En hoop je vanmiddag te zien, ben 
weer ambulant. groet-riet.’ 
 

 Dat was dus gisteren, vóór de borrel bij 
Maria Hendriks. En Riet was er dus 
weer! 
 
 Suzanne Baart vroeg zich af waarom 
Van Marissing van die duivelsoortjes 
had. (Die had ze vermoedelijk vóór 
haar coming out, dat was toen zo.) 
 

Uit het hoge noorden Wim Phylipsen: 
Ik had ook Jan van der Pluijm en Harry 
Lockefeer uit jouw tekeningen gehaald. 
Ik was alleen wat laks om je te mailen. 
Als troost heb ik er maar een biertje op 
genomen. 
Ja wie is de nieuwe ster die je ons 
mailt? Yvonne Gnirrep of Jet Bruinsma? 
Ik zou het niet weten. 
Wel heb ik, om mijn geheugen te testen, 
wat ouwe knarren “opgediept”, om.eens 
heel diep in mijn  geheugen te graven 
van voor mij bijna 40 jaar 
Volkskrantervaring. 
  
Een aantal van deze ouwe knarren is 
ook niet eens meer onder ons maar 
toch. Daar gaat-ie, in een lukraak 
volgorde. En ook met de vraag of ze de 
65 eigenlijk al gepasseerd zijn? 
  
Jos Sterk, Hella Liefting, Joop van 
Schie, Richard Auwerda, Ed Bente, Ad 
Bevers, Henk Uilenbroek, Jan van der 
Putten (nu in een Teleacserie over 
China), Jos van Schaveren, Jan 
Heinemans, Hans/Jan Kops, Leon 
Tans, Cor van Heugten, Jan Blokker als 
adjunct, Bob Groen, Ben de Graaf, Edie 

Peters, Piet van der Vliet (van “effe een 
kiek maken”) en Ad Odijk. 
Jan Bank, ooit door schrijver Bob 
Bertina uit de prullenbak met niet 
geplaatste stukjes Korte Golf, als 
geheim agent James Bank de 
Wibautstraat op gestuurd, bij mooi weer 
met paraplu als herkenning, om een 
ontmoeting met een andere geheim 
agent te arrangeren. 
Als ik me goed herinner is het verhaal 
echt waar. Of heb IK me in de maling 
laten nemen. 
Mocht ik nog andere namen boven 
water krijgen dan hoor je van mij. Ik 
amuseer me er kostelijk mee. 

 
Wim Phylipsen. 

 
PS.  Ik ben nog voor naar Rotterdam te 
verhuizen op de zolder op de 
stadsredactie aan de Nieuwe Zijds 
begonnen. Moest met een stadskaart 
op stap om als Rotterdammer die 
verrekte grachten uit elkaar te kunnen  
houden. En dat op 1 augustus 1964; de 
dag waarop ook Peter Brusse als eerste 
academicus (jurist meen ik zeker te 
weten) bij de Volkskrant in dienst trad. 

 
 
Nieuwe ronde 
Bekende types. De een als boeman, voor wie iedereen begon 
te sidderen zodra hij zijn memo’s begon rond te slingeren. 

Uitgezonderd natuurlijk de figuur rechts, die zich 
ogenschijnlijk helemaal nergens iets van aantrok. 

 
 
 

 


