
 

Memo van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant        21 juli 2005 

 

Op een hair na een tophit gemist 
Van (toen nog) Ad de Boer 
gaat het verhaal dat hij als 
basgitarist net uit een goede 
band was gestapt, toen deze 
zelfde band, Zen geheten, een 
geweldige hit haalde met een 
bewerking van Hair, uit de 
gelijknamige musical. Dat lag 
niet aan Ad.  
 (Hij liet zich later Adriaan 
noemen, om niet te worden 
verward met radioverslaggever 
Ad de Boer van de Evangeli-
sche Omroep). 
 Hij legt  uit: 
 ‘Onze band, The Paramounts 
(in 1959/’60 op school al opge-
richt), had dezelfde manager als 
Zen. Toen het daar rommelde, 
is flink geschoven met de be-
zetting. Ik maakte deel uit 
van wat je een tussenvorm kunt 
noemen. Maar toen de toekom-
stige hit Hair werd opgenomen 

(met uit-
eindelijk twee Paramountsleden erbij), 
was ik vertrokken, mede doordat ik  
nachtdiensten ging draaien bij de Foto-
redactie. Toen heb ik lang geen muziek 
meer kunnen maken in groepsverband. 
 
 ‘Nadien zijn The Paramounts heropge-
richt en ik heb dat nummer alsnog vele 
malen gespeeld. Maar de botsingen met 
de mede-oprichter, die steeds autori-
tairder werd, kwamen steeds vaker 
voor. 
 
‘Tussentijds vijf jaar erg goed The 
Shadows nagedaan. Nu speel ik in een 
prima groep, The NOT Band met een 
repertoire van ‘pop, rock and blues 
classics’, met naar verhouding veel 
Beatles. Draait lekker. In juli hebben 
we zes optredens, in augustus vlieg ik 
vanuit Zweden (tweede huis) even op 
en neer voor een optreden tijdens Sail. 
Het echte rockleven, weetjewel.’ 

 

Hoe luidt de echte naam van Lambiek Berends?
Lambiek Berends heeft jarenlang bij 
de krant gewerkt onder andere als 
verslaggever in Rotterdam, bij Dag 
in Dag uit, op de redactie Binnen-
land, als tv-recensent, in Parijs, als 
redacteur Het Vervolg. Tenslotte 
vertrok hij naar Het Parool, waar hij 
nog steeds werkt. 
 Kort voordat hij bij de Volkskrant 
kwam, is hij zich Lambiek gaan noe-
men, naar de toen al populaire 
stripfiguur uit Suske en Wiske, hoe-
wel het ook naar de biersoort Gueuze 
Lambiek geweest kan zijn.. 
 Maar het raadsel van zijn echte 
naam is tot op heden niet opgelost. 
 
 Wim Phylipsen: ‘De stamkroeg voor 
de paar Volkskrantmensen die in Rot-
terdam werkten, was café Van Vliet aan 
de Westkruiskade. Een beetje een ruige 
tent met bijvoorbeeld veel jongens die 
bij de Holland-Amerika-Lijn hadden 
gevaren. Een van de betere klanten was 
Rotterdammer Rinus Berends, begin-
nend journalist bij De Maasbode (?) 
Later heeft hij nog even op de Rotter-
damse Volkskrant-redactie gewerkt.  

 Toen hij eens met collega’s en vak-
bondsbestuurders op het terras zat, 
vroeg een van hen: ‘Jij heet toch Lam-
bertus?’ 
 ‘Nee’, wist een ander, ‘hij heet Lam-
biek’.  Sindsdien is het altijd Lambiek 
gebleven.’ 

 Volgens intimi werd Berends thuis 
altijd Rinus genoemd. En hij schreef 
destijds in zijn krant onder de naam 
Marinus Berends. Die naam komt wel 
overeen met zijn voorletter M. Maar 
ook dat schijnt zijn echte naam niet te 
zijn. Lambiek zelf houdt zich stil. 
Wie biedt opheldering in deze duistere 
kwestie? 
 

 

 

Naar Sail voor € 25  
Tot nu toe hebben zich bijna vijf-
tien deelnemers gemeld voor de 
boottocht tijdens Sail op donder-
dag 18 augustus (11 tot 14 uur), 
met een logger tussen de wind-
jammers. 
Blijkens krantenberichten moet 
zo’n tocht al gauw € 150 kosten, 
omdat het Nautisch Evenementen 
Bureau ook een flink bedrag eist. 
Wij knarren plus aanhang kun-
nen mee voor slechts € 25. Heeft 
Maria Hendriks geregeld. De boot 
is nog niet vol. 
Meld je vóór 10 augustus bij 
mariahendriks@hetnet.nl 


