
 
Memo van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant    14 april 2005 
 
Te makkelijk, vonden sommigen onze quiz vorige keer. Dat haalt je de 
donder als mijn tekeningetjes zo goed herkenbaar zijn (hoewel artistiek  
niet honderd procent -- sorry Waldemar) als Ad Overeem en Ben de 
Graaf. 
 
Hier een moeilijke. Wie weet de 
naam die nevenstaande redacteur 
van Joop Lücker kreeg opgedron-
gen en waarom díé naam.  
(Zo mocht Hans Kops geen Jan 
meer heten en Han Hansen geen 
Jan Jansen meer.) 

 
Namen 
Voorts weet ik niet wat ik heb aan-
gericht. Want van verschillende 
kanten word ik nu bestookt met 
namen (door Melanie Beynon bij-
voorbeeld) uit ongeveer de prehis-
torie van de krant. Piet Snoeren, 
Wim Klein, Jan Mul, Gabriël Smit, 
Hein Paulussen,  Jo van Mastrigt, 
Pierre Huyskens, Carel Enkelaar, 
Jan Lamers, Luuk Hilbers, Piet 
Peperkamp, Henri Faas, Petri Stam, 
Hans de Witte, Jan Vesters.  
Wie kent wie nog? 
Het lijkt erop dat het wat veel 
wordt. 

 

Herinneringen 
Wim Phylipsen intussen wordt 
overspoeld door herinneringen. 
Een greep: 
‘Ad Overeem stuurde memo’s met 
krantenknipsels eraan. Hij kwam er 
overigens bijna nooit op terug. Her-
innerde hij je er wel aan en stribbel-
de je nog wat tegen omdat je privé 
iets te doen had, dan was het: ‘Wil 
jij dan dat het morgen niet in de 
krant staat?’ 

 

Rijbewijs 
‘Een mooi verhaal heb ik altijd ge-
vonden – wederom als het waar is – 
hoe Han van der Meer de jonge 
doctorandicus Harry Lockefeer te 
pakken nam.  
Harry moest rijexamen doen. Een 
paar dagen ervoor kroop Han van 
der Meer op de financiële redactie 
onder een bureau, zo’n anderhalve 
meter van waar Harry zat en Han 

belde zijn vrouw om hem namens 
de rijschool te instrueren met de 
vreemdste opdrachten, zoals 
handschoenen kopen om het stuur 
beter te kunnen bedienen.’ 

 
Langharig tuig 
‘Bram Brakel – ooit als schoenver-
koper in de Kalverstraat begon-
nen? – was destijds dé politiever-
slaggever. Een persconferentie 
begon niet eerder dan dat Bram –-
in zijn dienst-dafje-– was gearri-
veerd.  
Hij had het moeilijk bij de Volks-
krant van die dagen omdat hij 
keurige actievoerders als oproer-
kraaiers bestempelde.  
Het mooiste vonden we dat hij en 
zijn familie samen met een 
hoofdinspecteur met vakantie inspecteur met vakantie naar Spanje 
gingen.’ 
Tot zover Phylipsen. 
 
Wie volgt? En hoe moet dat. 
 

 
 

 

 

 
Wie is onderstaande hip-
pie?  
(Zo kwam hij  binnen, 
destijds. Tot verontrusting 
van Bram Brakel, of was 
die toen al weg?) 

 
Idee 
 
Harry van Seumeren:   
‘Eigenlijk weten we weinig 
over al die jongens en meisjes 
die vele jarenlang de krant 
maakten. Wel zijn een paar 
dikke boeken over de krant, 
geschreven waarin natuurlijk 
voornamelijk de bazen.  
Zou het niet aardig zijn wat 
meer te weten over de mensen: 
wie waren dat, wat deden ze, 
etc. Ook wel: waar zijn ze ge-
bleven. Een databeesje dus. 
Kan bijvoorbeeld die krant van 
Maria Hendriks erin, en al die 
andere krantjes, en foto’s en 
tekeningen.’ 
 
 


