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RADBOUD VAN REES 
geboren  
Kuitenbrouwer 
Zoals iedereen intussen van zijn 
eigen e-mail heeft begrepen, had 
Victor Lebesque het  juiste verhaal 
over Radboud Kuitenbrouwer. 
(Zie ook 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projec-
ten/BWN/lemmata/bwn3/kuitenbrouwer) 

Radboud van Rees heette eigenlijk 
van achteren Kuitenbrouwer. Maar 
omdat vader Kuitenbrouwer, de 
dichter/schrijver Albert Kuyle, in de 
oorlog niet helemaal oké was ge-
weest, mocht Radboud niet als Kui-
tenbrouwer bij de krant werken. Hij 
nam de naam aan van zijn moeder: 
Van Rees. 
Na de val van Lücker werd het weer 
Radboud Kuitenbrouwer. 
 
Die andere was dus Willem 

Ellenbroek, begin jaren zeven-
tig.  
 
Jansen - Hansen 
Intussen blijkt de Volksknar van 
alles los te maken.  
Melanie Cuypers (van Hans Bey-
non) meldt het volgende:  
‘Ook Hans en ik werden opeens 
overspoeld door herinneringen! 
Hans opperde zelfs het idee: laat 
alle oude knarren hun memo-
ries/anekdotes betreffende de 
krant opschrijven en als iedereen 
het de moeite waard vindt, laten 
we er dan een bundeltje van ma-
ken. Wat vind je? 
Melanie: ‘Herinnering van mij, naar 
aanleiding van naamsverandering 
Jan Jansen in Han Hansen: 
Tijdens de dagelijkse twaalfuurs-
vergadering op de hoofdredactie 
van de VK aan de Nieuwezijds 
stonden alle redacteuren in een 
wijde kring om het bureau van 
Lücker. Er waren slechts twee zit-
plaatsen: voor Lücker en zijn secre-
taresse Carry Karvink. 

‘Op de vraag wie een bepaal-
de happening zou moeten verslaan, 
antwoordde Lücker: ‘Dat is iets 
voor Han Hansen’. Waarop binnen-
landredacteur Cees Sikkink, zonder 
een spier van zijn gezicht te ver-
trekken, zei:  ‘O, u bedoelt Hansen 
uit Den Jaag?’. 

 

Peperkamp  
Herinnering van Hans Beynon: 
‘Piet Peperkamp, destijds en niet zo 
lang redacteur binnenland, was en 
bleef een vreemde eend in de bijt. 
Men had moeite met hem, nam hem 
niet au sérieux  en dat wist hij. Als 
tegenwicht vertelde hij 'n keer dat 
hij het correspondentschap 
had voor een Engelse krant.  Dát 
klopte. Maar het bleek te bestaan uit 
het dagelijks doorgeven van de 
Barneveldse eierkoersen aan een 
agrarisch blad!’ 

 
 

 

 

Strabbing speelt 
 
Zoals bekend is Henk Strab-
bing een begaafd trombonist. 
Sinds enige tijd speelt hij in 
de Haerlem Jazzmen, elke 
laatste vrijdag van de maand 
in het Wapen van Bakenes, 
Korte Begijnestraat, Haarlem. 
Dat ligt op zeven minuten 
lopen van het station.  
 
Henk laat nu weten: 
 
‘Ditmaal NIET de laatste vrij-
dag van de maand, maar WEL 
op KONINGINNEDAG in het 
Wapen van Bakenes (vanaf een 
uur of acht al): de Haerlem 
Jazzmen. 
 
‘PS Deze republikein heeft 
toegezegd mee te zullen bla-
zen, maar uiteraard met de 
ogen dicht.’ 
 

Wat was de bijnaam van boven-
staande redacteur in zijn Haag-
se tijd? 
Wie was onderstaande bureau-
redacteur? 


