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‘Bij Piet leerde je zuinig fotograferen’ 
Het straatnaambordje Vlietstreet, op 
een opvallende plek van zijn redactie, 
heeft Piet van der Vliet door Jan 
Heinemans laten organiseren, denkt 
fotograaf Wim Ruigrok. Wellicht al 
bij de oplevering van het Volks-
krantgebouw (1964), waarvan 
hij toentertijd de redactielokalen 
inrichtte (en tot ver na zijn pen-
sioen bleef inrichten). Hij regel-
de dus ook de versieringen, van-
daar dat bordje.  
   
 Piet was/is gelieerd aan Vliet-
bouw, hij had een tekentafel thuis 
en dus had hij er verstand van. En 
Pluijm –‘zo maar doen dan‘--  
vond dat allang prima.   
 Dat vond hij ook van fotografie, 
iets waarvan de hoofdreactie in die 
tijd nog toegaf geen verstand te 
hebben. Dus Piet had de vrije 
hand. Regelde keurig steeds nieu-
we camera's voor zijn fotografen, 
ieder jaar nieuwe investeringen, 
waarbij de afgeschreven camera’s 
onder andere naar Jan D. en Harry 
L. gingen, niet zeuren.  
 Om de kosten toch laag te houden 
kregen de fotografen één rolletje 

per dag, waarop ze af en toe wel zes of 
zeven onderwerpen maakten. Aan een 
portretopdracht besteedden ze dus drie 
of vier opnamen (maar altijd minstens 
één liggend en één staand). Aan een 

rolletje extra viel niet te denken. ‘Zo 
leerde je wel zuinig te fotograferen’, 
denkt Wim R. terug.   
 En het beleid --de spullen lagen 
altijd in de donkere kamer achter 
slot en grendel-- voorkwam ook, 
zoals in het post-Vliet-tijdperk is 
voorgekomen, dat tijdenlang dui-
zenden vellen fotopapier door een 
portier  achterover werden gedrukt.  
 Harry L. ontdekte dat de  kosten 
drastisch omhoog schoten en die 
draaide de kraan dicht: inderdaad, 
portier d'ruit.  
  
 Overigens lagen dus altijd, achter 
dat slot en die grendel, twee extra 
filmrolletjes in geval van een gijze-
ling of treinkaping, met een brief 
erbij:  
‘Dit is de ijzeren voorraad, bij 
aanspreken meteen melden!’  
 Wim R. vermoedt dat Daniël Ko-
ning die bij zijn curiosa heeft ge-
voegd. 

 

Maria – Marinus – Rinus - Lambiek Berends 
Een onvermoede oplossing voor de naam van Lambiek B. 
‘Volgens mij is zijn echte eerste naam Maria’, schrijft Victor 
L. naar aanleiding van de vraag waarom Lambiek Lambiek is 
gaan heten.  
 
 ‘Ik heb ooit het verhaal gehoord dat Lambieks moeder 
zwanger was tijdens het bombardement van Rotterdam en in 
haar gebeden de moeder Gods heeft bezworen haar kind, als 
het ongedeerd ter wereld zou komen,  Maria te noemen.’ 
 

 Lambiek kwam ongedeerd, dus als Maria ter wereld. Hij 
heeft zichzelf omgedoopt tot Marinus. Thuis werd/wordt hij 
Rinus genoemd.  
 Vervolgens kreeg hij van collega’s de naam Lambiek toebe-
deeld.  Maar bij de burgerlijke stand moet hij ingeschreven 
staan als Maria. 
 Victor weet alleen niet zeker of de betreffende oorlogsdrei-
ging het bombardement van Rotterdam in 1940 was, dan wel 
een latere gebeurtenis. 
 

De boot is bijna vol 
 
De ERO die ons op 18 augustus de gelegenheid biedt 
een paar uur op het Sail-evenement in Amsterdam 
rond te varen, is bijna vol, meldt Maria H., die dit or-
ganiseert.  
 Gisteren waren er tweeëntwintig definitieve aanmel-
dingen van knarren en aanhang, plus vrienden en be-
kenden. Er kunnen er nog enkele bij. Zo snel mogelijk 
opgeven dus bij Maria H.  

(Voor € 25 per persoon 
mag dit wel een bui-
tenkans heten, aange-
zien een reguliere 
rondvaart op Sail zes 
keer zoveel kost.) 
 
Hiernaast de ERO

 

 



 


