
De agenda van Erik de Vries
Kuifje op de bodem van het IJ

Uit de hand gelopen poppenkast

Ti jd s chr i f t  over  de  gesch ieden i s  van  de  omroep  en  de  fonograf ie

nr. 141 | oktober 2021

Eindhove
n, 

kraamkamer 

van de tv



Beste lezer,

Op deze plaats heb ik de laatste nummers mijn ongerustheid laten blijken over het 
voortbestaan van ons kwartaalblad. Een actie van de NPO voor leden van de Vereni-
ging van Gepensioneerde Omroepmedewerkers (VGO-Media) en publiciteit in het 
MAX Magazine leverden weliswaar meer dan veertig nieuwe abonnees op, maar 
hoe mooi het ook klinkt daarmee is Aether niet gered.

Toch kan ik nu niet zonder opluchting meedelen dat de toekomst van ons blad 
gegarandeerd is. Ruim dertig jaar geleden is Aether opgezet door Cees Cabout, die 
na zijn pensionering als hoofd van de dienst radio van de NOS, directeur werd van 
het Omroepmuseum, één van de voorgangers van Beeld en Geluid. In wezen keren 
we terug naar onze roots door nauw te gaan samenwerken met Beeld en Geluid, 
een instituut dat tot ver buiten onze landsgrenzen bekendheid geniet. Er valt veel 
te melden uit die kleurrijke burcht op de kop van het Media Park in Hilversum en 

dat gaan we in de nabije toekomst zeker doen. Bestuur en redactie staan open voor het kritisch bekijken van 
het huidige aanbod van Aether. Dat geldt ook voor naam en verschijningsfrequentie. Deze informatie is nog 
groen, omdat daarover niet lang voor het ter perse gaan van dit nummer de eerste plannen zijn gemaakt. Die 
zullen op detailniveau moeten worden uitgewerkt, maar het enthousiasme van beide partijen tijdens de eerste 
ontmoeting was dermate groot, dat ik me geen zorgen maak over de motivatie van de plannenmakers en de 
realisatie van tal van ideeën. 
Onlosmakelijk verbonden met Aether nieuwe stijl of hoe het blad in de toekomst ook gaat heten, is een web-

site waarvan de inhoud nauw aansluit bij de artikelen in het blad. Je 
kunt wel een boeiend artikel schrijven over de onnavolgbare hoorspel-
reeks Paul Vlaanderen, die maar liefst dertig jaar door de AVRO werd 
uitgezonden, hoe mooi is het als je daarnaast ook een aflevering kunt 
beluisteren. Het is allemaal mogelijk. Als in het blad een bijdrage staat 
over gentleman-nieuwslezer Frits Thors is dat natuurlijk interessant, 
maar het wordt nog leuker als je deze grijze eminentie ook nog eens 
in actie kunt zien als presentator van het NOS-Journaal. Ook is het 
mogelijk dat op de website nog wordt doorgepraat met een intervie-
wer of geïnterviewde omdat er veel meer te vertellen is dan binnen de 
kolommen van Aether mogelijk was. Het zijn zo maar enkele wille-
keurige voorbeelden van de mogelijkheden waaraan wordt gedacht.

Door nauw aan te sluiten bij de activiteiten van Beeld en Geluid kun-
nen we de inhoud van het blad verrijken en verbreden en dat maakt 
het alleen maar interessanter voor de lezers. Hopelijk kunnen we ook 
aansluiten bij een iets jongere categorie van geïnteresseerden zoals 
omroepmedewerkers, die richting hun pensioen gaan. Zelf ontdekte 
ik al diverse keren dat menigeen nog nooit van het blad had gehoord. 
Daaraan kunnen we met z’n allen iets doen. Vertel over Aether en 
schroom niet een exemplaar aan te vragen voor iemand die serieuze 
interesse heeft. Zegt het voort!

Klaas Samplonius
Voorzitter Stichting Omroephistorie
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Dit is een foto uit 1963, gemaakt bij Philips in Eind-
hoven. Op de achtergrond, tussen de camera’s, zijn 
te zien: Leen Timp, Elles Berger en Pierre Janssen. 
(foto Kon. Philips NV / Philips Company Archives).
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Klaas Samplonius

Kom 10 oktober naar 
Media Memories

Op 10 oktober aanstaande 
organiseert Aether in samenwer-
king met Beeld en Geluid Media 
Memories, een talkshow over de 
geschiedschrijving over media. 
Een programma over de waarde 
van geschiedschrijving over (het 
maakproces) van televisie/radio/
nieuwe media, zoals Aether dat 
al jaren doet, maar ook zoals an-
deren dat trachten te doen. Met 
als gasten: Han Peekel, Govert 
van Brakel, Huub Wijfjes en Lise-
lotte Doeswijk. Presentatie: Ben 
Kolster. Kom ook op 10 oktober 
naar Media Memories, van 14.00 
tot 16.00 uur, locatie Gooische 
Brink (Hilversum centrum), 
entree gratis!
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‘In vele opzichten geslaagd,’ vond De Volkskrant. 
‘Algemeen grote geestdrift over het resultaat,’ vond 
het AD. ‘Televisie gestart, proef geslaagd,’ vond Het 
Vaderland. Enkele tienduizenden mensen zagen op 
dinsdagavond 2 oktober 1951 de eerste officiële 
televisie-uitzending in Nederland. Het was nog niet 
helemaal perfect, maar “hiermee doen we zeker niet 
onder voor Amerika,” aldus ir. Philips. De reacties op 
straat waren al meteen gemeleerd, kranten noteer-
den uitspraken variërend van ‘Veel te veel geklets’ 
en ‘Ik ga net zo lief naar de bios, daar zie je het veel 
groter,’ tot ‘Hoe bestaat het. Dat ik dit nog mag bele-
ven!’ Maar hoe dan ook - het was een sensatie.

Gekeken werd er bij de circa 500 tv-bezitters thuis, in hore-

ca-gelegenheden en bij de vele radiowinkels waar men een 

toestel in de etalage of op straat had gezet. Hier en daar 

was het zo druk dat de politie er aan te pas moest komen. 

Er waren verkeersopstoppingen en gebroken ruiten en in 

verdrukking geraakte kijkers.

Het Vrije Volk noteerde vooral hoe de ontvangst was 

in diverse windstreken. “Het beeld was zeer scherp en 

het geluid voortreffelijk. Radiowinkels, overal in de stad, 

hadden zeer veel bekijks.” Dat ging over Rotterdam. “Den 

Helder ontving uitstekend, op 130 km van de zender die 

officieel voor maximaal 70 kilometer wordt gegarandeerd.” 

In Leeuwarden was het beeld niet best, maar het geluid 

wel. In Enschede sneeuwde het een beetje in het beeld. In 

Maastricht kon men kiezen uit de zenders Lopik en Eindho-

ven, en het geluid van Lopik was opmerkelijk sterker en het 

beeld soms ook, dan dat van Eindhoven. In Groningen was 

de ontvangst matig, maar toch was daar de omroepster 

Jeanne Roos “nog een lieftallige verschijning en haar stem 

even helder als in Bussum zelf.”

Staatssecretaris Cals die de uitzending opende, zei: “Er is 

alle reden tot vreugde over deze nieuwe vooruitgang van 

de techniek.” Hij stak nog wel een waarschuwend vinger-

tje op: “Meer dan ooit tevoren gaat de techniek ons leven 

beheersen, nu niet alleen meer in het arbeidsproces, maar 

ook in de vrijetijdsbesteding. Na de massa-arbeid is het 

nu de massa-recreatie die de menselijke persoonlijkheid 

belaagt. Wanneer deze dreiging niet duidelijk wordt on-

derkend, zal de techniek zelf meester en tyran worden Wij 

dienen te waken dat de techniek nooit doel gaat worden, 

maar slechts als middel wordt aangewend. In dienst gesteld 

van de cultuur kan zij een uiterst machtig en onmisbaar 

middel vormen. Met deze richtlijnen voor ogen zal televisie 

niet tot cultuur-afbraak, maar integendeel tot cultuurver-

spreiding en cultuuropbouw kunnen medewerken.”

De eerste avonden:
In de eerste tv-maanden werd slechts op twee avonden per 

week uitgezonden: dinsdag en vrijdag van 20.15 tot 21.45 

uur. De vier deelnemende omroepen waren dus eens in de 

twee weken aan de beurt.

Dinsdag 2 oktober 1951, eerste officiële uitzending: o.a. 

een speech van staatssecretaris Cals; speech van prof. dr. J. 

Kors, de voorzitter van NTS en KRO; filmpje over het gieten 

van klokken; lezing van prof. Halbertsma over ‘de leek en 

televisie’; tien minuten pauze (!); toneelspel De Toverspie-

gel. Omroepster Jeanne de Roos;

Vrijdag 5 oktober, eerste tv-uitzending van de AVRO: 

o.a. opening door voorzitter De Clercq en directeur Vogt, 

nieuwsrubriek Televizier, documentaire over de Hoge Velu-

we, KNMI-weerpraatje, presentatie door dr. A. Portielje van 

Artis. Omroepster Netty Rosenfeld.

Dinsdag  9 oktober, eerste tv-uitzending van de VARA: 

o.a. speech van voorzitter J. Burger; film Het VARA-fami-

liefeest 1950; poppenspel Twee Cameraatjes van Willy van 

Hemert, door Bert Brugmans Poppentheater. Omroepers 

Jopie Allema en Evert Garretsen.

Vrijdag 12 oktober, eerste tv-uitzending van de NCRV: 

o.a. opening door voorzitter mr. A.B. Roosjen, snel-teke-

naar Roland Wagter, diverse volksliedjes. (V anaf de tweede 

uitzending is Tanja Koen omroepster)

Dinsdag 18 oktober, eerste uitzending van de KRO: o.a. 

opening door voorzitter J.B. Kors, een pottenbakkers-de-

monstratie, het muziekonderwijs aan het doof-stommenin-

stituut, en omroepster Mies Bouwman.

Dinsdag 22 april 1952 (dus bijna zeven maanden later): 

eerste tv-uitzending van de VPRO, over vormen van vrije-

tijdsbesteding. De VPRO heeft nog weinig leden en heeft in 

heel 1952 nog pas drie uitzendavonden.

Willibrord Ruigrok

2 oktober 1951
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Een actueel overzicht van de 
activiteiten rond ’70 jaar tv’ is 
te vinden op internet. 
Zoekt u op beeldengeluid.nl 
70-jaar-tv-en-dat-vieren-we

Dat waren zeventig jaren van vernieuwing, zorg, 

optimisme, verandering, geruzie, rijkdom, discus-

sie, van vooruitkijken en heimwee. 

De officiële datum is 2 oktober. Rond deze dag 

zendt de NPO maar liefst 70 uur televisie uit over 

70 jaar televisie. Voor wie zich wil verdiepen in 

de geschiedenis van het medium verschijnen er 

twee boeken. Aether besteedt sowieso in ieder 

nummer aandacht aan de historie van de televisie. 

Ook in Beeld en Geluid is televisiegeschiedenis 

dagelijkse kost en het is dus niet verwonderlijk 

dat tijdens de Dutch Media Week daar allerlei 

activiteiten plaatsvinden. Kortom: die zeventigste 

verjaardag zal niet ongemerkt voorbijgaan.

Zeventig jaar televisie in Nederland

veranderingen in het 

huidige medialand-

schap kunnen we 

beter dan voor-

heen aangeven 

wat de televisie 

betekent voor het 

publiek. Het is 

daarom te hopen 

dat met al deze acti-

viteiten de aandacht voor de 

mediageschiedenis toeneemt.

De discussie over televisie 

kenmerkt zich door een sterk 

wisselende verhouding van 

zorgelijkheid en optimisme, 

schrijft Wijfjes. Dat leverde dus 

zeventig jaar strijd, debat en 

geruzie op, omdat de inhoud 

altijd relevant en betekenisvol 

was en is. De uitzendingen 

gaven de kijker een blik van 

herkenbaarheid, wellicht soms 

verbazing, verwondering en 

inspiratie. De boeken bedienen 

de lezer volop in de weerga-

ve van deze strijd. Kritische 

beschouwingen die tegelijk een 

eerbetoon zijn aan de Neder-

landse televisie. n

TV-marathon en twee 
boeken
Dat bood de makers bij de 

publieke omroep volop gele-

genheid om het archief in te 

duiken. De NPO programmeer-

de op 1 t/m 4 oktober een te-

levisiemarathon van 70 uur als 

een lint over NPO 1, 2 en 3. De 

speciale uitzendingen tonen de 

veelzijdigheid en rijkdom van 

de Nederlandse televisie. De 

uitzendingen gaan bijvoorbeeld 

over levensbeschouwing, sport, 

nieuws en actualiteiten, human 

interest, muziek, quizzen, 

talkshows en satire. Historische 

fragmenten zijn zichtbaar in 

allerlei vormen, van documen-

taire tot in een quiz om de 

het uitvinden is in de digitale, 

online wereldvol met ‘nieuwe’ 

televisie zoals YouTube, Vimeo, 

Netflix, Amazon en online 

streamingdiensten via de kabel 

of in de internetomgeving?”

Al is de vorm van kijken veran-

derd, de coronacrisis maakte in 

ieder geval duidelijk dat televi-

siekijken nog niet aan populari-

teit heeft ingeboet. Het leverde 

ook nog een nieuw televisie-

format voor oude programma’s 

op: Heimwee tv. Dat kon ook 

omdat de afgelopen jaren veel 

uitzendingen in het archief 

gedigitaliseerd zijn. Voor het 

eerst na hun oorspronkelijke 

uitzending lang geleden zijn 

programma’s weer te zien!

V

kennis van onze tv-historie te 

toetsen. Het is genoeg om te 

zien waaraan de makers van 

vandaag schatplichtig zijn. 

Voor wie zich verder wil verdie-

pen in de televisiegeschiedenis 

zijn er twee boeken versche-

nen. Huub Wijfjes schreef met 

academici Jo Bardoel, Eggo 

Müller, Mirjam Prenger en 

Chris Vos, De televisie, een cul-

tuurgeschiedenis. Dit boek wil 

een stimulans zijn voor verder 

onderzoek naar de maatschap-

pelijke, culturele, programmati-

sche en economische betekenis 

van televisie in historisch per-

spectief. Ook is daarom ter ere 

van de Nederlandse verjaardag 

van de televisie een tweedaag-

se internationale conferentie 

georganiseerd in Beeld en 

Geluid. Televisiehistorici uit de 

hele wereld zijn samengeko-

men om te spreken over de 

aanpak en perspectieven op de 

televisiegeschiedschrijving.

Journalist en televisiemaker 

Bert van der Veer wil met de 

Geschiedenis van de televi-

sie in Nederland een nieuwe 

weg inslaan ten opzichte van 

zijn eerdere boeken, zoals 60 

jaar televisie in Nederland. 

Dat waren bladerboeken, een 

nostalgisch overzicht met een 

wereld aan herkenningen. Zijn 

nieuwe werk is analytischer, 

onthullender, met anekdotes 

én oog voor ontwikkelingen, 

tekortkomingen en trends.

Huub Wijfjes begint met een 

archeologie van de totstandko-

ming van het medium televi-

sie. Na de aandacht voor de 

toekomstvisies uit de 19e eeuw 

en de uitvinders die er voor 

zorgden dat er televisie kwam, 

beschrijft en analyseert het 

boek de Nederlandse program-

mageschiedenis in vogelvlucht. 

Het besteedt ruim aandacht 

aan de digitalisering van de af-

gelopen 25 jaar en verdiept in 

de hoofdstukken over nieuws 

en jeugdtelevisie. Aandacht 

voor details is er in 

kaderteksten. Bij-

zondere personen, 

zoals regisseur Bob 

Rooyens en Ellen 

Blazer, worden uit-

gelicht en er wordt 

teruggeblikt op ge-

beurtenissen zoals de 

televisiehulpactie Help 

de Russen de winter 

door uit 1990.

Bert van der Veer ver-

deelt zijn boek voorna-

melijk onder in genres. 

De hoofdthema’s, zoals 

amusement, drama en 

reality, worden verfijnd en 

toegespitst. Er is zodoende 

aandacht voor de ontwikkeling 

van televisievormen, de realiteit 

waarin de programma’s ge-

maakt zijn en de beleving van 

het publiek. In de losse journa-

listieke stijl zijn de anekdotes 

op hun plaats. Ze komen uit 

zorgvuldige research, maar ook 

uit de eerste hand en eigen 

herinnering.

Zorg en optimisme
‘70 Jaar televisie’ gaat dus over 

meer dan een terugblik. Waar 

voorheen de televisiebeelden 

na uitzending verdwenen of 

met een beetje geluk nog 

in het archief terecht kwa-

men, is nu steeds meer van 

dat verleden te zien. Ook de 

programma’s van de marathon 

zijn terug te kijken via de digi-

tale kanalen van de NPO. We 

hoeven niets meer te missen. 

Met het digitale archief en de 

Voor de NPO was het verschij-

nen van het boek De televisie, 

een cultuurgeschiedenis, onder 

redactie van Huub Wijfjes, voor 

directeur video Frans Klein 

voldoende aanleiding om uit te 

pakken. De NPO wil niet alleen 

terugblikken, maar juist ook 

kijken naar de toekomst. Want 

televisiekijken is in die zeventig 

jaar continu veranderd. Zoals 

Huub Wijfjes schrijft: “Het is de 

vraag of televisie met haar vas-

te uitzendschema’s en produc-

tieketens ten onder gaat in het 

grote interactieve web van di-

gitale communicatienetwerken 

waarin iedereen, op elke plaats 

en op elk tijdstip, televisie kan 

maken. Of is het eerder zo 

dat televisie zich opnieuw aan 

door Bas Agterberg
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Boven: Erik de 

Vries achter de 

camera, met 

Bep Schaefer, 

1948

Onder: Philips 

Experimentele 

Televisie, Erik de 

Vries (midden, 

zittend) aan het 

werk, 1948

mechanische systemen om 

beeld over te brengen, zoals 

de Nipkowschijf. Maar dat was 

een techniek die beperkingen 

kende: zender en ontvanger 

werkten bijvoorbeeld met schij-

ven die precies gelijk moesten 

lopen en het beeld was klein 

en gebrekkig van kwaliteit. In 

de jaren ’30 werd meer onder-

zoek gedaan naar elektronische 

tv-technologie, die veel beter 

werkte. Daarbij bouwde Philips 

voort op ontwikkelingen uit 

het buitenland, al heeft het ’t 

bedrijf zelf ook vele octrooien 

opgeleverd.”

“Er werd destijds onder meer 

gebruik gemaakt van katho-

destraalbuizen. Die hadden een 

vrij kleine diameter, en dat was 

bepalend voor de afmetingen 

van het beeld dat je zag. Philips 

heeft toen een projectiesys-

teem ontwikkeld met lenzen 

en spiegels, waardoor je toch 

een groter beeld kreeg. Dat 

werd onder meer verkocht in 

Groot-Brittannië, waar al een 

markt voor tv was. Dat projec-

tiesysteem had wel wat nade-

len, zo zag je het alleen goed 

in een donkere omgeving, en 

het beeld was vager dan wan-

neer je direct naar de beeldbuis 

keek. Door verbeteringen in 

glastechniek konden echter 

beeldbuizen met een steeds 

grotere diameter worden ge-

maakt, zodat deze zogenoem-

de ‘direct-zicht’ beeldbuizen 

de toekomst hadden. Philips 

is door de jaren heen bezig 

gebleven met het ontwikkelen 

van steeds grotere en plattere 

beeldschermen. En in de jaren 

’60 heeft het concern nog een 

rol gespeeld bij de ontwikke-

ling van de kleurentelevisie. 

De wieg van de televisie stond in Eindhoven, om precies te zijn 

in het Natuurkundig Laboratorium van Philips aan de Kastanjelaan. 

Conservator Sergio Derks van het Philips Museum verzorgt tijdens 

de Dutch Media Week een online rondleiding door het Philips 

Museum.

“We hebben opnamen ge-

maakt in het Philips Museum, 

maar los van die online rond-

leiding hebben we ook gefilmd 

op plekken die van betekenis 

zijn geweest in de pionierstijd 

van de televisie, zoals het Na-

tuurkundig Laboratorium, het 

NatLab”, vertelt Derks. “Maar 

ook bijvoorbeeld in het Philips 

stadion, waar ooit, in 1950, de 

eerste voetbalwedstrijd live op 

tv is uitgezonden, tussen PSV 

en EVV. Anton Philips, toen 

president-commissaris van het 

bedrijf, zei daarover: PSV heeft 

gewonnen met 1-0, maar de 

televisie heeft gewonnen met 

10-1! Philips experimenteerde 

al in de jaren ’20 van de vorige 

eeuw met televisie. De weten-

schappers die bij het bedrijf 

werkten, waren geïnteresseerd 

daarin, in het verlengde van 

andere zaken waar ze mee be-

zig waren, zoals radio- en rönt-

gentechnologie. Aanvankelijk 

ging het om onderzoek naar 

door Bas Nieuwenhuijsen

In de kraamkamer  
van de televisie

Philips Experimentele Televisie, studio in Eindhoven, Erik de Vries (links), de dame rechts is onbekend, ca. 1936-1939
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In 1948 trad ook Wim Sonneveld op voor Philips Experimentele 

Televisie, met achter de piano de heer Van Limpt

Het programma 

van 1 april 1948 De online rondleiding ‘Philips Museum – 70 jaar 
televisie’ is tijdens de Dutch Media Week van 
Beeld en Geluid op 2 en 3 oktober (om 14.00 en 
15.30 uur) te bekijken.

Meer informatie en (gratis) tickets via de website 
van het museum: www.philips-museum.com.

Eindhoven, hoewel daar al jaren proefuitzendin-

gen waren gemaakt. Derks: “Die eerste ‘officiële’ 

uitzending kwam overigens vanuit Studio Irene, 

een voormalig kerkgebouw in Bussum dat Philips 

huurde en tot studio had omgebouwd. Enkele 

jaren eerder, in 1946, was Philips in Eindhoven 

begonnen met Experimentele Televisie, waarvoor 

het bedrijf in 1948 een zendvergunning kreeg 

van de PTT. In totaal zijn er tot oktober 1951 264 

proefuitzendingen gemaakt. Die waren vooral te 

ontvangen in Eindhoven, al konden amateurs bij 

gunstige weersomstandigheden het signaal soms 

tot in Groningen opvangen! De toestellen stonden 

bij een beperkt aantal huishoudens en in enkele 

winkels, dan konden mensen met hun neus tegen 

de etalageruit gedrukt alvast kennis maken met 

het medium. De kijkers moesten verslagjes schrij-

ven, vooral over de kwaliteit van de ontvangst. Die 

was soms zo goed dat je de draadjes kon zien van 

de poppen in een poppenspel, zoals één van de 

kijkers meldde.”

De Vries
“Drijvende kracht was Erik de Vries, de tv-pionier 

van Nederland. Hij was al in de jaren ’20 bij Philips 

in dienst gekomen en deed alles: hij was camera-

man, regisseur, formatontwikkelaar, programmeur, 

producer. De programmering van Philips Experi-

mentele Televisie was te zien op dinsdag, don-

Philips zette toen de politiek 

onder druk om ook hier tv in 

te voeren. De omroepen zaten 

er niet echt op te wachten, 

die hadden hun geld in de 

radio zitten. De toenmalige 

president-directeur van Philips, 

Frans Otten, zei toen tegen de 

regering dat het bedrijf er over 

tien jaar niet meer zou zijn, als 

er geen tv kwam.” 

Dat was genoeg, op 2 oktober 

1951 ging de eerste ‘officië-

le’ tv-uitzending de lucht in. 

Vanuit Bussum, niet vanuit 

Zo verzorgde Philips de eerste 

kleurenuitzending van Europa 

in 1964. Daarvoor kwamen tal 

van bekende tv-persoonlijkhe-

den naar Eindhoven, onder wie 

Pierre Janssen, toen al bekend 

van Kunstgrepen, die toen 

kunstwerken in kleur kon laten 

zien.”

Stroomversnelling 
“Na de Tweede Wereldoorlog 

kwam televisie in een stroom-

versnelling en werd het een 

groot en belangrijk medium 

in de landen om ons heen. 

derdag en zaterdag. Zaterdag 

was er een filmavond, verder 

zonden ze nieuws, sport, amu-

sement, cultuur en wetenschap 

uit. Heel modern dus, er is in 

wezen nauwelijks iets veran-

derd.”

Hoewel het bedrijf inmiddels 

zelf geen tv-toestellen meer 

produceert (dat gebeurt nu 

alleen nog onder licentie), 

heeft de televisie Philips geen 

windeieren gelegd. Derks: “In 

1984 werd het 100-miljoenste 

toestel aangeboden aan prin-

ses Margriet, ten behoeve van 

het Rode Kruis. Van ‘radio met 

bewegend beeld’, zoals televisie 

aanvankelijk in de omroepwereld 

werd beschouwd, was het een 

volwassen medium geworden 

met een eigen functie.” n

Wanneer begon televisie? 
Eigenlijk begon het medium op 

twee manieren en tijdstippen: 

als product van fantasie, als 

science fiction, en als product 

van technische uitvindingen. Als 

het over de techniek gaat, horen 

daar namen bij als die van Nip-

kow en Baird, die rond 1925 een 

werkend systeem presenteerden. 

Maar: de fantasie was er al veel eerder! 

Edward Bellamy schreef Looking Backward, waarin een 

man in 1873 inslaapt en in 2000 wakker wordt. Onder de 

veelheid aan sociale en technische ontwikkelingen die hij 

dan ontwaart hoort ook een televisie via een soort draad-

omroep, zelfs met een ‘zenderkleuring’.

Jules Verne fantaseerde al een soort televisie in zijn boek 

Het kasteel in de Karpaten (1892).

Herbert Wells schreef in 1899 When the Sleeper Wakes 

waarin een man uit de 19e eeuw na 200 jaar slapen wak-

ker wordt en o.a ziet dat er ovalen televisietoestellen zijn.

Een speciale vermelding verdient Albert Robida (1848-

1926), een Franse illustrator, etser, litograaf, karikaturist en 

schrijver. In de jaren 1880 schreef hij een drieluik van futu-

ristische romans: Le Vingtième Siècle, ‘De twintigste eeuw’. 

Hij bedacht o.a. de téléphonoscope, een flatscreen televi-

sie die 24 uur per dag het laatste nieuws, toneelstukken, 

entertainment, cursussen en teleconferenties aanbood. 

Op deze pagina illustraties van hem, die tonen hoe hij het 

allemaal voor zich zag. Die televisie zou het leven in de 

jaren vijftig van de twintigste eeuw drastisch veranderen, 

voorspelde hij… n

V.l.n.r.: Lessen volgen via de ‘téléphonoscope’ • Tegen betaling tv-beelden kijken in een cabine. • Samen naar het journaal kijken. 

Schrijver en tekenaar 
Albert Robida 

Het begon met fantasie
Het Veemgebouw in Strijp, ca. 1950, met de zendmast 

van Philips
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gel geschreven, waarin enkele topacteurs speelden. Het was 

een moeilijke start met maar weinig kijkers: in heel Nederland 

waren slechts een paar honderd tv-bezitters, die keken naar ’n 

toestel met een heel klein beeld, het hondenhok genoemd.

Omdat Erik de Vries ons theater in Eindhoven had leren kennen 

en vond dat tv bij uitstek geschikt was voor kleine poppen, 

mocht mijn familie op 9 oktober 1951 aan de eerste VARA-uit-

zending meewerken met De Cameraatjes, een poppensatire 

over de aarzelende radiobestuurders die tot NTS-bestuur 

waren gebombardeerd en nu verantwoordelijk werden voor 

de tv-programma’s. Ook dit verhaal was geschreven door Willy 

van Hemert; de teksten waren ingesproken door radiohoor-

spel-acteurs, zoals Paul Deen en Hetty Blok, en de muziek werd 

gecomponeerd/gespeeld door Jan Corduwener.

In dit spel ging het over twee ‘camera’s’: de ervaren manne-

tjes-camera Theo Tele en de schuchtere vrouwelijke camera 

Fietje Visie, die voor het eerst samenwerkten en ‘trouwden’ tot 

het echtpaar Tele-Visie… De poppenkast was een groot model 

tv-toestel met enorme knoppen. De omroepster Joop Allema 

legde uit hoe zo’n gek apparaat moest worden bediend.

“De kranten waren vol lof over dit programma, dat eindelijk 

technisch ook goed verliep!

Deze uitzending ging ik bekijken in ‘n café in Huizen, waar één 

enkele tv-ontvanger stond en maar weinig bezoekers interesse 

toonden. Mijn broer Jaap zag de uitzending in Hilversum, waar 

mensen met hun neus tegen de etalageruit van een radiowinkel 

keken naar dit nieuwe fenomeen.

Mijn oudste broer Rik, die met de Cameraatjes meespeelde, 

werd direct verliefd op het medium televisie. Hij bouwde zelf 

een tv-ontvanger en solliciteerde bij de NTS, gewapend met zijn 

diploma radiotechniek en elektronica. Hij werd al snel door het 

bestuur aangenomen, nog vóór het experimentele jaar voorbij 

was. Hij kwam zomaar als nr. 1 op de loonlijst, gevolgd door de 

Philips-techneuten, radiomensen en vele andere aanstormende 

nieuwe medewerkers.

Aangesteld als video-schakeltechnicus vond hij na enige tijd de 

diverse aansluitingen voor de camera’s te ingewikkeld en gooi-

de stiekem op zijn vrije zondag alles los en sloot de boel weer 

aan volgens zijn eigen schema. Heel gedurfd, maar het werkte! 

Rik zou nog vele technische verbeteringen bedenken in zijn 36 

jaar trouwe dienst.

 

Tot dusver had ik zelf nog niet in de tv-studio gewerkt, maar 

mijn kans kwam op 5 december 1952, toen ik met de poppen 

De start van de Nederlandse televisie vond plaats in een tijd vol hoop en 

verwachtingen. Vóór de oorlog had Philips al ervaringen opgedaan met 

dit medium door diverse experimenten, maar die werden wreed verstoord 

door alle oorlogsgeweld.                           

Na de bevrijding kwamen er nieuwe kansen voor het bedrijf. Omdat 

de interesse in Europa groeide, startte Anton Philips de productie van 

TV-beeldbuizen en andere apparatuur, onder voorwaarde dat televisie-uit-

zendingen ook in héél Nederland mogelijk zouden worden.

In Den Haag zag men op tegen de hoge kosten en in Hilversum waren de 

radiobestuurders bang voor ‘zedenverwildering’ en concurrentie met hun 

eigen radioprogramma’s.

Intussen had Philips in Eindhoven al geëxperimenteerd met lokale televisie 

voor de eigen medewerkers met uitzendingen tussen 1946-1951 onder 

regie van Erik de Vries. Hierbij traden diverse artiesten op, alsmede het 

poppentheater van Bert Brugman, zijn vrouw Frieda en zoon Joost uit 

Blaricum, met veel succes en waardering.

Begin 1950 stuntte AVRO-directeur Willem Vogt met demonstraties van 

(medische) KLEUREN-TV door de Engelse firma Pye in Hof van Holland te 

Hilversum, waarbij naast bloemenpresentatie door Teddy Scholten, ook 

ons theater optrad. Deze (felle) kleuren-TV mocht ik zien, ruim een jaar 

vóór ik zwart-wit televisie zag in 1951!

Toen Anton Philips ‘de politiek’ onder druk zette door te dreigen dat 

hij de beeldbuisfabriek etc. moest sluiten en vele arbeiders zou moeten 

ontslaan, zwichtte Den Haag en gaf het sein voor één jaar experimentele 

vaderlandse tv, waarbij Philips apparatuur en technici zou leveren c.q. 

installeren. In Lopik werd een hoge zendmast gebouwd en in het voor-

malige Irene-kerkje in Bussum werd een kleine studio ingericht, compleet 

met een straalzendertoren. Op 2 oktober 1951 was het zo ver: tv in 

Nederland!

Die eerste NTS-uitzending werd mogelijk gemaakt door de Philips-ploeg 

en regisseur Erik de Vries. Willy van Hemert had het tv-spel De Toverspie-

Televisie: een ooit uit de hand gelopen poppenkast?
De officiële tv-uitzendingen begonnen in Nederland in oktober 1951. 

Vanaf dat eerste begin -en zelfs al daarvòòr- was het poppentheater van 

Bert Brugman daarbij betrokken. Het hele gezin deed mee: vader, moeder 

en de zes zonen. Zoon Vincent Brugman (84 nu) herinnert zich die beginjaren 

van de tv en de betrokkenheid van zijn familie daarbij nog goed.

V E R S L A G  V A N  ‘ N  B E T R O K K E N  V E N T J E  O V E R  B E E L D S C H E R M U T S E L I N G E N  R O N D  D E  J A R E N  5 0

door Vincent Brugman

Een groot poppenkast-decor waarin Brugman 

‘De Cameraatjes’ opvoert op 9 oktober 1951 tijdens 

de eerste VARA-tv-uitzending.

Een foto uit 1938 toen Philips in Eindhoven 

al experimenteerde met televisie: een ‘televi-

sie-demonstratie-wagen’ waarmee men ook 

door Europa trok, met vooraan een camera en 

cameraman. 1948: voor de camera’s van PET in Eindhoven (Philips 

Experimentele Televisie) speelt Brugmans Poppenthea-

ter een scene uit ‘Faust’. Achter de linker camera staat 

Erik de Vries. 

Uit een aflevering van ‘Dappere Dodo’: Kees en Dodo 

in een ‘televisiestudio’. Net boven de onderrand van de 

poppenkast is een stukje haardos van twee poppenspelers 

te zien.

Vader Bert Brugman met de poppen van 

Ollie B. Bommel en Tom Poes.
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mocht assisteren bij de uitzending van Sinterklaas die in studio 

Irene werd ontvangen door Mies Bouwman. Er waren ook 

enkele kinderen, waaronder de dansende dochter van camera-

man Leen Timp (die later met Mies zou trouwen).”

“Het was al snel duidelijk: televisie was niet meer te stuiten 

en deelname met poppen werd ook een must. Wij mochten 

met onze poppen vele uitzendingen verzorgen, het merendeel 

bij de KRO, zoals de eerste kinderserie Dappere Dodo, Tom 

Poes, Buffalo Bill, de Verrekijker, Bruintje Beer, Tita Tovenaar en 

opera-fragmenten (Spectacle Poupée).

Wij waren een echt familiebedrijf met ouders Bert en Frie-

da, met zes zonen die beurtelings meewerkten en de derde 

generatie met kleindochter Mariska die het theater voortzet in 

Edam en hoopt in 2023 het 100-jarig bestaan te vieren.” n

Vincent Brugman, jongste broer van Rik en 

oud-NOS medewerker

Foto’s: archief Vincent Brugman

In Aether hebben we veel verhalen van en over de makers van 

media- en muziekproducties. Maar hoe heeft hun publiek hun werk 

ervaren? Een persoonlijke herinnering van Jan Visser met een door 

hem getekend portret van één van zijn Helden.

En hier is dan Mestreech…

Zondagmiddag half vijf. Jaren vijftig. Tijd voor AVRO’s Wekelijkse 

Sportrevue onder redactie van Tom Schreurs. Ik zit gekluisterd aan de 

radio.

De Sportrevue zat vol met reportages en nabeschouwingen. Ik 

hoorde o.a. Flip Frenkel met de cricketstanden bij de thee (had geen idee wat dat inhield), Co 

Hogendoorn met tafeltennis, Wim Kortland met hockey, Gerard van Maarseveen met paarden-

sport en natuurlijk hoorde ik... de voetbaluitslagen. Iedere regio had een eigen uitslagenvoorle-

zer. Zoals Henk Oostinga met de noordelijke uitslagen, Joop van Brussel las die uit Brabant voor 

en dan was daar natuurlijk… Jacques Heetman.

Tom Schreurs: “We schakelen nu over naar Jacques Heetman”.

Jacques Heetman: “En hier is Mestreech... Heer-Chèvremont 0-1; Waubachse Boys-Blerick 

5-2...” Ik verheugde me op Jacques en zijn grappige Limburgse accent.

Het is Sinterklaastijd. Buurthuizen voelen zich verplicht om een feest voor de jeugd te organise-

ren. Zo ook buurthuis St. Fidelis in Alkmaar en op die zondagmiddag is het dan zover. St. Fidelis 

ontvangt St. Nicolaas voor een zaal luid klappende en zingende kinderen. Ook ik zit te genieten, 

maar ondertussen speelden twee gedachten door mijn hoofd: 1. als ik maar niet bij de Sint hoef 

te komen en 2. de Sportrevue is zo direct op de radio, zal ik nog op tijd thuis zijn voor Jacques 

Heetman?

Jan Visser

De zwart-wit televisie zou nog een jaar op zich laten 

wachten, maar op 20 t/m 31 maart 1950 was er in 

Hof van Holland in Hilversum al een demonstratie van 

KLEUREN-televisie, verzorgd door de Engelse firma PYE 

en vooral bedoeld voor de medische wereld. Honderden 

mensen zagen het 10 minuten-programma, waarin 

Teddy Scholten met bloemen te zien was en Brugmans 

Poppentheater een scene speelde uit het volksverhaal 

Don Juan. “Een bijzondere sensatie. De kleuren zijn 

prachtig betoverend,” aldus de Gooi- en Eemlander die 

deze korrelige foto afdrukte.

H
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n

H
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‘In de rubriek Op de korrel vraagt de Aether-re-

dactie de hulp van u als abonnee. We drukken 

foto’s af waarvan geen gegevens bekend zijn. 

Wie zijn er afgebeeld, bij welke gelegenheid, 

wanneer? Het zijn foto’s uit het archief van het 

voormalige blad Spreek’buis, dat nu beheerd 

wordt door Josje Franken.

Op de eerste foto: vijf mensen op wat een 

redactieruimte lijkt te zijn. Nog in de tijd van 

kloeke typemachines en telefoons. Er ligt een 

archiefdoos op de kast achter. Maar verder geen 

herkenningspunten. Tenzij… tenzij ú iemand 

herkent van deze groep en wellicht de lokaliteit 

en eventueel het programma.

En dan die waterfoto: er lijkt sprake van een 

blauw team en een rood team, er worden op-

namen gemaakt (beeld en geluid), het is dikke 

pret. Het logo op de overalls is onbekend. De 

sloep heet Arad, en Google leert dat die in 1920 

is gebouwd in Dublin, in Amsterdamse grachten 

rondvaarten deed, bij de marine in gebruik was 

en sinds 1988 een reddingsboot op Terschel-

ling is. De foto is gemaakt in een Nederlandse 

havenplaats. Wellicht Terschelling. Als het een 

tv-programma was van een Nederlandse publieke 

omroep, dan zouden we toch iemand op de foto 

moeten kunnen herkennen? We helpt ons uit 

de brand, wie herkent mensen, wie weet welk 

programma dit was, en wanneer?

Stuur uw reactie naar info@fotografiejosjefran-

ken.nl

In de vorige Aether werd uw hulp gevraagd bij 

het identificeren van een mansportret. Maar daar 

is geen antwoord op gekomen.’

Korrel 1

Korrel 2

N i e u w e  f o t o r u b r i e k

p de korrel
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Foto links: Jan 

Roelands

Boven:

Jan Roelands, 

rokend en 

pratend in de 

camera, in de 

bus met The 

Twinkle Stars 

die hij onder-

weg interviewt

Onder:

Roelands in 

gesprek met 

een lid van de 

Surinaamse mu-

ziekgroep The 

Twinkle Stars

beeld van de sociale voorzie-

ningen, dat veelal in de West 

werd aanbeden, duidelijker 

te worden verklaard. Het was 

immers bij lange na niet alles 

goud wat er blonk, zoals vooral 

de Surinamers van mening 

waren.”

“Ik weet, dat onze sociale 

voorzieningen in de ogen van 

Surinamers fantastisch lijken. 

Het was een beeld dat vooral 

bleef hangen omdat de naar 

Nederland vertrokken Suri-

namers, van wie een deel via 

immigratie niet het succes 

haalde dat ze had verwacht, 

verzuimden dit aan de achter-

gebleven familieleden in de 

West te melden.”

Roelands was ook actief voor 

de NOS met uitstekende 

programma’s als De Taalshow, 

Wat een taal en NOS Taal. Een 

mooie stem had hij ook, wat 

terug te horen is in een do-

cumentaire rond Oscar Harris 

and the Twinkle Stars: te zien 

en horen door op Google te 

zoeken naar De Jan Roelands 

Club. Jan Roelands overleed in 

1989, hij werd 58 jaar. n

journalisten uitleg gaf over 

het nieuwe project en stelde: 

“We laten altijd  mensen uit 

de West, die hier in Nederland 

werken of studeren, in de films 

optreden. Door hun ogen zien 

wij Nederland en later dus ook 

de kijkers in de West.”

Natuurlijk kwamen meestal 

de specifieke problemen van 

destijds van deze in Nederland 

verblijvende landgenoten uit 

de West aan bod. Voorbeelden 

genoeg zoals hoe gewend te 

raken in Nederland, problemen 

bij de studievoorlichting en het 

krijgen van redelijke huisves-

ting die tevens betaalbaar is. 

Jan Roelands: “De moeilijkheid 

voor ons was dan, dat wij, 

zonder een belerend toontje 

aan te slaan, altijd dienden te 

streven naar een optimaal 

richteffect. Dat gaf soms wel 

eens een verkeerd beeld van 

ons werk. Als wij een pas ge-

reedgekomen programma lie-

ten zien aan de Antillianen of 

Door de Wereldomroep wer-

den in 1969 namelijk dertig 

televisieprogramma’s gepro-

duceerd die speciaal bedoeld 

waren voor uitzendingen op 

de Nederlandse Antillen en in 

Suriname. De productie werd 

mede mogelijk gemaakt door 

Sticusa, een Nederlandse stich-

ting die van 1948 tot 1991 van 

de Nederlandse overheid de 

taak en benodigde financiën 

had gekregen om culturele 

samenwerking tussen Indone-

sië, Suriname en de Nederland-

se Antillen te bevorderen en 

mogelijk te maken.

Jan Roelands
Het waren in principe allemaal 

films, via het zogenaamde te-

lerecording-systeem gemaakt, 

die een voorlichtend karakter 

hadden en die informatie 

brachten, uitsluitend gericht op 

de inwoners van Suriname (dat 

toen nog tot het koninkrijk 

behoorde) en de Nederlandse 

Antillen. Destijds was het Jan 

Roelands die de Nederlandse 

De Antillen hadden één televi-

siestation dat grotendeels was 

gevormd op een format met 

veel aangekochte Amerikaanse 

televisieseries, aangevuld met 

een handvol eigen produc-

ties. Dat betekende aan het 

eind van de jaren zestig van 

de vorige eeuw dat men zeer 

weinig Nederlandse produc-

ties te zien kreeg. Eenmaal 

per week was er een adaptie 

van het NOS-Journaal met de 

onderwerpen die voor de men-

sen aldaar interessant waren. 

Bovendien werd, door verta-

ling van bepaalde begrippen 

en situaties, het een en ander 

begrijpelijk gemaakt voor de 

landgenoten overzee. Want 

begrepen zij wat een afkoe-

lingsperiode of een Damslaper 

was? Een antwoord hierop 

werd destijds gegeven door 

Jan Roelands, televisiemaker bij 

Radio Nederland Wereldom-

roep, en wel met drie simpele 

woorden: ‘Nee, natuurlijk niet!’ 

We gaan voor even terug naar oktober 1969. 

In Nederland was er nog steeds een beperkt aan-

tal televisie-uren per etmaal, dat via Nederland 1 

en Nederland 2 werd uitgezonden. Nederland 3 liet 

nog bijna twintig jaar op zich wachten. Er waren in 

1969 ook vele landgenoten die het toch nog minder 

hadden als het ging om televisie-kijken, namelijk de 

bewoners van de Nederlandse Antillen en Suriname. 

Surinamers die eraan hadden 

meegewerkt, kregen we vaak 

te horen dat het jammer was 

dat we een dergelijk program-

ma ook niet via de Nederlandse 

televisienetten ter beschikking 

stelden.”

Maar dit project van Radio 

Nederland Wereldomroep was 

alleen bedoeld om program-

ma’s te maken voor buiten-

lands gebruik. Roelands: “Een 

item over Antillianen die stage 

lopen in een katholieke inrich-

ting in Heiloo: dan hebben wij 

bijvoorbeeld een gesprek met 

de conrector van dit internaat. 

Omdat hij gewoon in colbert 

loopt, zeggen wij: u ziet er ook 

niet als een priester uit. Dat is 

voor Nederlandse begrippen 

natuurlijk een enorme trap 

tegen een open deur. Katholie-

ke geestelijken in burger zijn in 

ons land gemeengoed gewor-

den, maar dat is niet het geval 

op de Antillen - voor negentig 

procent rooms-katholiek. 

Begrijpt u?” Zo werd er een re-

portage voorbereid waarin de 

Antilliaanse student Raymondo 

Debrot werd geportretteerd. 

Hij maakte een film over mu-

ziek en de muziekinstrumenten 

van vroeger en destijds in de 

jaren zestig op de Antillen. In 

die documentaire kwam ook 

Ate Doornbosch voor, die in 

zijn streven het volkslied in de 

breedste zin van het woord, 

voordat het verloren ging, op 

te sporen en voor het nage-

slacht vast te leggen, in feite 

hetzelfde deed in Nederland 

als Debrot op de Antillen.

Roelands destijds: “Een im-

pressie van Nederland door de 

ogen van Surinamers of An-

tillianen, daar streven we ook 

vaak naar. Zo hebben we een 

serie, getiteld Erop uit, waarin 

we toeristische routes van de 

ANWB door mensen uit de 

West laten volgen en hen over 

de zaken die ze onderweg ont-

moetten, laten praten. Maar 

we beperken de informatie die 

we over Nederland geven echt 

niet tot de hunebedden.”

Niet alleen maar goud
Men was ook van mening dat 

afgerekend diende te worden 

met de over-romantisering van 

Nederland. Roelands: “Het was 

echt niet het land van melk en 

honing zoals voorheen vooral 

in Suriname werd beweerd. 

Niet iedereen had volop te eten 

en een dak boven zijn hoofd, 

zoals vaak werd aangenomen. 

Bovendien diende ook het 

door Hans Knot

Speciale programma’s voor
de Antillen en Suriname
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De Zeedijk 

in Hilversum, 

kijkend in de 

richting van de 

Herenstraat. In 

het pand links, 

Zeedijk 27A, 

was Veronica 

gevestigd. In 

het witte pand 

en het deel met 

de hijsbalk zat 

smederij De 

Jong. Op de 

achtergrond 

woningen aan 

de Herenstraat.

Rechts, met nr. 

28, staat de 

synagoge die 

in 1952 was 

geopend. Al 

deze panden 

zijn verdwenen. 

Op de plek van 

nr. 27A staat nu 

de Action.

programma’s. De eigen pro-

gramma’s worden verzorgd 

door een vaste staf van zeven 

man, die ieder verantwoorde-

lijk zijn voor hun programma’s. 

De sponsors zorgen voor hun 

eigen programma’s. Deze 

worden opgenomen in aparte 

studio’s, die geheel ingericht 

zijn om reclameprogramma’s 

te produceren. De prijzen van 

zulke uitzendingen lopen vanaf 

fl.500,- per vijftien minuten 

door de week tot fl.625,- per 

vijftien minuten in de week-

ends. Dan kent Veronica ook 

nog de welbekende recla-

mespots. Ook deze worden 

grotendeels verzorgd door de 

sponsors zelf, maar worden 

uiteindelijk door de eigen 

programma’s van Veronica 

heengemixt. (Prijs per seconde: 

maandag t/m vrijdag f.12,-, 

zaterdag en zondag: fl.15,-).

Onze tweede vraag was 

hoe een programma in onze 

huiskamer komt. Dat blijkt als 

volgt te gaan: alle programma’s 

worden minstens tien dagen 

vantevoren opgenomen en 

naar het schip Veronica voor de 

kust van Scheveningen verzon-

aan te geven, maar die te om-

schrijven. Dit in verband met 

de illegaliteit van de zender en 

een ongewenste toeloop van 

fans.

Ik zou me eraan houden. 
Het artikel luidde als volgt:

‘Uit de koers met Radio 
Veronica’
“In het hartje van Hilversum, 

naast het groentenstalletje van 

Ome Jan, staat een onopval-

lend gebouwtje, dat allerminst 

op een radiostudio lijkt. Nadat 

we waren binnengegaan had-

den we eerst een gesprek met 

de productieleider van Radio 

Veronica, Tony Vos, in een klein 

kantoortje, tussen ratelende 

tikmachines.

Wij vroegen de heer Vos eerst 

naar de aard van de program-

ma’s van het radiostation. Hij 

legde ons uit dat Radio Veroni-

ca twee soorten programma’s 

kent: eigen en gesponsorde 

Dagboekaantekening van10 

januari 1964:

“Vandaag de aantekeningen 

van het Radio-Veronica-bezoek 

uitgewerkt voor de Haagse 

schoolkrant VCL-Nieuws van 

februari. Het stuk met de ge-

tallen is een beetje stijf, maar 

zeker nodig om een beeld van 

een commercieel radiostation 

op te roepen. Ik ben bang dat 

het stuk te lang is voor één 

nummer van de schoolkrant. 

Heb Pim (Pim Waldeck, colle-

ga-redacteur) erover gebeld. 

Hij zegt dat we een gedeelte 

(bijvoorbeeld over Joost den 

Draaijer) kunnen losmaken 

en apart in het maartnummer 

plaatsen. Dat zou jammer zijn, 

want als krent in de pap werkt 

het fragment goed, maar voor 

een krent apart heeft het te 

weinig gewicht, vrees ik. Maar 

als het moet dan moet het. 

Verder drukt Pim me op het 

hart de preciese ligging van de 

studio (Zeedijk) niet in het stuk 

Schip
AAN DE ZEEDIJK

Begin 1964 reisde een jonge Cor Gout naar 

Hilversum. Hij was leerling van het Vrijzinnig 

Christelijk Lyceum in Den Haag en zat in de redactie 

van de schoolkrant VCL Nieuws. Doel: een bezoek 

aan Veronica, voor een artikel in de krant. Hieronder 

zijn dagboek-aantekening van toen en het artikel 

dat in het schoolblad verscheen. Zónder vermelding 

van de locatie van Veronica…

door Cor Gout

‘Veronica, Joost 

den Draaijer’:

Karikatuur 

van Joost den 

Draaijer, door 

Cor Gout

Tony Vos

Cantecleer. Veel plezier heeft 

hij daar niet van gehad, omdat 

hij er een jaar mee verloor, wat 

vooral kwam doordat hij het 

blad alleen vol schreef. Na zijn 

lyceumtijd ging hij Nederlands 

studeren in Amsterdam. Deze 

studie maakte hij niet af. Als 

gevolg daarvan werd hij onder 

de wapenen geroepen en wel 

bij de Geneeskundige Troepen 

in Bussum. Daar zit hij nu de 

hele dag naast de telefoon en 

heeft zodoende alle tijd voor 

het vertalen van Engelse en 

Amerikaanse hits. Hiermee 

heeft hij tot nu toe bijzonder 

veel succes en enkele door hem 

bewerkte liedjes zijn al op de 

Nederlandse hitparade versche-

nen, waaronder Je bent nog 

niet gelukkig met een mooie 

vrouw. We vroegen hem of hij 

nog geen genoeg had gekre-

gen van al die hits. 

‘Al lang, maar het verdient 

goed en ik ben er langzamer-

hand in gespecialiseerd ge-

raakt. Thuis draai ik uitsluitend 

jazz-platen.’

Van het programma’s maken 

heeft hij echter nog steeds niet 

genoeg, te oordelen naar het 

enthousiasme waarmee wij 

hem aan het werk zagen.

Tenslotte bekeken we de 

vorderingen van de bouw 

voor een aantal nieuwe grote 

studio’s in een aangrenzend 

fabriekscomplex.” n

den. Daar aan boord bevindt 

zich een ploeg technici, die om 

de week afgelost wordt en de 

programma’s de lucht inzendt.

Dagelijks ontvangt Radio 

Veronica tientallen bandjes van 

particulieren met de bedoeling 

ze uit te zenden, waar men 

uiteraard niet op in kan gaan. 

Ook ontvangt de administratie 

per dag vijfhonderd verzoekjes 

voor de verschillende verzoek-

programma’s.

Met betrekking tot de opbouw 

van de dagprogramma’s liet 

Tony Vos zich kennen als een 

voorstander van uitzendingen 

op vaste tijden en dagen. Een 

rotsvast principe van hem is: 

alles doen wat Hilversum niet 

doet. De verhouding tussen 

Veronica en de zuilen schetste 

Tony Vos in de volgende anek-

dote: ‘Ik ben ook muzikant, 

saxofonist, en het sextet waar 

ik vaak in speel werd geënga-

geerd door de AVRO. Toen we 

echter onze namen moesten 

opgeven, werd het contract 

ingetrokken, omdat ik in die 

band meespeelde. Ik ben van 

mening dat de zuilen Vero-

nica als stok gebruiken voor 

de mensen, voor wie ze een 

argument nodig hebben om ze 

de laan uit te sturen.’

Op de vraag hoe lang Veronica 

het nog uit zou houden, ant-

woordde de heer Vos: ‘Weet ik 

niet, maar ik hoop dat we op 

het land geraken.’

De overheid heeft indertijd 

echter geen maatregelen 

genomen en wij geloven dat 

de regering het moeilijk zal 

vallen om nu nog te proberen 

Radio Veronica uit de aether te 

krijgen.’

Na dit zeer interessante ge-

sprek werden wij uitgenodigd 

voor een rondgang. Allereerst 

bezichtigden wij de discotheek, 

die vijftig- tot zestigduizend 

verschillende titels bevat en 

nog steeds uitgebreid wordt. 

Tevens bevindt zich op de be-

gane grond een opnamestudio, 

waarvan de technische werking 

door de heer Vos vlot werd 

uitgelegd. Op de eerste verdie-

ping liggen nog twee studio’s 

en het magazijn. In het domein 

van technicus Karel waren wij 

getuige van de opname van 

het programma Uit de Koers, 

met Tony Vos, Tineke (bekend 

van het ochtendprogramma 

Koffietijd) en Joost den 

Draaijer er achter de micro-

foon.

Hierdoor kregen we de gele-

genheid een blik in de keuken 

te werpen. Uit de koers is 

een volledig geïmproviseerd 

programma en is dus een 

van de meest ongedwongen 

uitzendingen en daardoor het 

prettigst te beluisteren.

Tijdens de opname van dat 

programma liep Joost de 

Draaijer (die eigenlijk Willem 

van Kooten heet) zo nu en dan 

bij de microfoon weg om een 

praatje met ons te maken.

Het toeval wil dat Joost in zijn 

gymnasium(alpha)-tijd hoofd-

redacteur was van het school-

blad van het Goois Lyceum, De 
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Ton Verlind

context heeft te maken met 

identiteit, je vindt dít de ideale 

samenleving of juist dát. Ik ben 

dus voorstander van geënga-

geerde journalistiek, maar je 

mag feiten niet bijkleuren, de 

feiten zijn heilig.” 

Historische vergissing
“In mijn visie is maatschappe-

lijk debat belangrijk om de sa-

menleving verder brengen. Dat 

debat heb je alleen als je met 

elkaar praat vanuit verschillen-

de visies over hoe de toekomst 

zich zou kunnen ontwikkelen. 

Dat vraagt engagement. Dat 

vind ik verloren gegaan bij de 

publieke omroep. Terwijl het 

doel van dit bestel oorspron-

kelijk wás om vanuit verschil-

lende visies de samenleving te 

beschouwen en journalistiek 

te bedrijven, waardoor debat 

ontstaat dat mensen scherpt 

in hun gedachten en helpt om 

voor het ene of het andere 

maatschappelijke model te 

kiezen. Juist deze tijd heeft 

behoefte aan identiteit en 

pluriformiteit.

De fusies van de omroepver-

enigingen zijn een historische 

vergissing. Er is grote ontevre-

denheid in de samenleving, 

mensen voelen zich niet meer 

Tons vader was loodgieter én 

correspondent in Etten-Leur 

voor dagblad De Stem. Toen 

pa met dat laatste stopte nam 

de 15-jarige Ton het van hem 

over. Mét vaders raadgeving: 

“Je hoort gegevens te contro-

leren”.

Ton Verlind ontpopte zich later, 

bij de TROS en de KRO, tot 

een geëngageerde journalist, 

met respect voor feiten. “Later 

bij de omroep heb ik me wel 

eens geërgerd aan collega’s 

die engagement en identiteit 

relativeerden, met als argu-

ment dat een aardbeving geen 

politieke kleur heeft. Feiten 

zijn natuurlijk feiten, maar ze 

hebben pas betekenis als je 

ze een context geeft. En die 

De publieke omroepen 

moeten zich scherper 

profileren, de omroep-

fusies zijn een histori-

sche vergissing, en de 

NPO moet minder macht 

krijgen. Oud-KRO-man 

Ton Verlind schreef een 

boek over de mediawe-

reld, Een schitterende 

slangenkuil, en daarin 

neemt hij geen blad 

voor de mond. Maar zijn 

kritiek is geen afreke-

ning met Hilversum, 

eerder het tegendeel, 

vindt hij: het is een 

onderzoek, verantwoor-

ding en persoonlijke 

geschiedschrijving van-

uit grote gedrevenheid 

en betrokkenheid. “De 

journalistiek moet naast 

de burgers staan.”

Ton Verlind schreef 
Een schitterende slangenkuil.  

‘De omroepen 
hebben de boot 
gemist’

‘De omroepen 
hebben de boot 
gemist’

door Bas Nieuwenhuijsen

afnemen die je had om aansluiting te zoeken bij 

jouw publiek. Er mocht steeds meer níet, dat heeft 

de positie van de omroepen verzwakt. Misschien 

dat daardoor een zekere lethargie is ontstaan in de 

generatie bestuurders na mij. Die lijken de moed te 

hebben opgegeven. Ze hebben zich niet vernieuwd 

en dat is ten koste gegaan van hun merken. Er is 

nu een fantoombestel overgebleven. Ik vind het 

kwalijk dat naar buiten toe nog steeds de indruk 

wordt gewekt dat het publieke bestel, zoals dat 

ooit bedoeld was, nog steeds bestaat. Er zijn zo’n 

anderhalf miljoen omroepleden die hun contribu-

tie betalen in de veronderstelling dat ze invloed 

hebben op het omroepbeleid. Ik moet ze een 

illusie ontnemen. Ze kunnen dat geld beter in hun 

zak houden, want ze hebben er echt niets meer 

over te zeggen. Het omroepbestel, zoals dat nu 

functioneert, hoort bij de leugenachtigheid die zo 

kenmerkend is voor deze tijd. De publieke omroep 

zou niet aan die leugenachtigheid mee moeten 

doen, maar er een krachtig offensief tegen moeten 

beginnen, met op de eerste plaats meer transpa-

rantie rond zichzelf. Dat zeg ik uit betrokkenheid.”

Achterdeur
“Men had de omroepen niet moeten laten fuseren, 

maar ze moeten dwingen om hun verantwoorde-

lijkheid in het maatschappelijke debat te nemen. 

En als de omroepen dat niet lukt, omdat ze geen 

achterban van betekenis meer hebben, dan moe-

ten ze eruit, en niet op basis van in het verleden 

verworven rechten almaar in dat systeem blijven 

zitten. Ik ben het eens met Jan Slagter van Omroep 

MAX dat de achterdeur van het bestel open moet.

Voor omroepen die hun eigen koers willen varen 

en zich losmaken uit die algemene identiteit die 

tegenwoordig rond de publieke omroep hangt, lig-

gen er nu enorme kansen. Ze kunnen een belang-

rijke rol in de maatschappij spelen. Ik begrijp niet 

dat dit niet gebeurt, mijn vingers jeuken.”  n

Ton Verlind (01-01-1950) begon zijn journalistieke loopbaan in de jaren ’60 bij De Stem. In 

1974 stapte hij over naar de publieke omroep en werd verslaggever bij TROS AKTUA Radio. 

Van 1979 tot 2008 werkte hij voor de KRO, eerst als verslaggever bij Brandpunt en van 

1984 tot 1992 als eindredacteur van die tv-rubriek. Vervolgens was hij hoofd informatieve 

programma’s KRO-tv en van 1995 tot 2008 mediadirecteur van de KRO. Sindsdien is hij 

zelfstandig gevestigd als adviseur.

gerepresenteerd door de 

politiek en de journalistiek. 

Zij vinden dat de journalistiek 

onderdeel is van de gevestigde 

orde. Daar zou ik mij zorgen 

over maken. Het is de tol die 

we betalen voor het verlies 

van identiteit en pluriformiteit, 

en dat hangt samen met de 

achteloosheid waarmee met de 

omroepen is omgegaan en het 

gemak waarmee actualiteiten-

rubrieken zijn opgeheven.”

Omroepen: 
uitgeholde eiken
De omroepen hebben volgens 

Verlind “niet goed aangevoeld 

dat de tijd aan het veranderen 

was en zijn er niet in geslaagd 

met hun journalistieke koers 

voldoende aansluiting te 

vinden bij de groepen in de 

samenleving die ontevreden 

zijn. De omroepen hebben de 

boot gemist.”

Hij kijkt voor een verklaring 

naar de ongeveer 30 jaar 

waarin hij zelf voor de omroep 

werkte bij de TROS en de KRO. 

“In die periode heeft politiek 

Den Haag een hybride beleid 

gevoerd ten aanzien van de 

omroepen. Aan de ene kant 

benadrukte de politiek dat de 

omroepen belangrijk waren, 

ze moesten zelfstandig blijven, 

het ging daar over de inhoud. 

Maar tegelijkertijd werden er 

maatregelen genomen waar-

door er een centraal gezag 

ontstond in Hilversum, dat 

steeds belangrijker is geworden 

en de omroepen heeft gekne-

veld.”

“De NOS was op zichzelf 

een goede structuur voor de 

gezamenlijkheid. Maar als je 

organisaties met verschillende 

culturen hebt en daar komt 

een koepel boven die de 

belangen van die organisaties 

moet faciliteren, dan zie je 

altijd dat die koepel de macht 

overneemt. De NOS was op 

een gegeven moment niet 

meer het samenwerkingsor-

gaan, maar het orgaan dat in 

de plaats wilde treden van de 

individuele leden. Daar is het 

misgegaan. En die interne ero-

sie in Hilversum is effectiever 

geweest dan aanvallen vanuit 

Den Haag, zoals van Fortuyn 

en Wilders.”

“Ik ben niet tegen samenwer-

kingsverbanden, maar wel als 

ze ten koste gaan van plurifor-

miteit. Ik steek ook de hand 

in eigen boezem: we hadden 

harder tegen de collectivisering 

moeten vechten. We hebben 

altijd constructief meegewerkt, 

omdat we modernisering van 

het bestel niet wilden tegen-

houden. De omroepen hebben 

grote stappen gezet: wij heb-

ben de netcoördinatoren en de 

genre-programmering geïntro-

duceerd. Maar het was nooit 

genoeg, met als gevolg dat de 

omroepen nu als uitgeholde 

eiken langs de kant van de 

weg staan.”

Fantoombestel
Verlind voelde als omroepbe-

stuurder (van 1995 tot 2008 

was hij mediadirecteur van de 

KRO) steeds minder manoeu-

vreerruimte. “Je zag van jaar 

tot jaar de mogelijkheden 
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Omslag agenda 

Erik de Vries

afspraken met het KNMI, met 

Dick van Rijn (die de sporthel-

den Fanny Blankers-Koen en 

Piet Kraak zou interviewen), 

Chiel de Boer (de cabaretier 

die de eerste AVRO-tv-uitzen-

ding afsloot) en de actrice Nel 

Oosthout. Hans 22.18 CS moet 

duiden op De Vries’ echtgenote 

Hans Snoek, de balletdanseres. 

En op 5 oktober HH Vogt en 

De Clercq, dat zijn AVRO-direc-

teur Willem Vogt en voorzitter 

Gustaaf de Clercq die ’s avonds 

de uitzending zouden openen.

En intussen gaat de organisatie 

meteen door voor de eerste 

VARA-uitzending op 9 oktober, 

de eerste NCRV-uitzending op 

12 oktober en de eerste KRO-

avond op 16 oktober.

Bijzonder toch: speuren in de 

nooit-geziene agenda van Erik 

de Vries, die zichtbaar dagen 

van topdrukte beleefde. n

Willibrord Ruigrok

Een bijzonder voorwerp in het ar-
chief van Beeld en Geluid: de agenda 
van 1951 van tv-pionier Erik de Vries! 
Daarin zijn z’n activiteiten en afspra-
ken terug te zien van die spannen-
de maanden waarin de televisie in 
Nederland officieel begon en waarbij 
De Vries zo’n centrale rol speelde.

Op deze twee Aether-pagina’s ziet u de 

agenda van de week waarin de eerste 

uitzending plaatsvond (30 september - 6 

oktober 1951) en de week ervóór (23-29 

september). Alles is in potlood geschre-

ven. Het kleine handschrift van De Vries 

is niet altijd te ontcijferen, maar veel toch 

ook wel. Wat de doorgestreepte getallen 

aan de linker- en rechterrand zijn is niet 

duidelijk. Te declareren bedragen? De 

afkorting PC komt vaak voor. Misschien 

is dat ‘per car’ - die personen komen per 

auto. 

Namen die herkenbaar zijn: Ank van 

der Moer en Johan de Meester, Willy 

van Hemert, prof. Halbertsma, Jeanne 

Roos, Hetty Blok, Albert van Dalsum, 

Rozenboom (café-restaurant aan de Brinklaan 86 in Bussum, waar 

gerepeteerd werd), ‘Wim Sonneveld: maillot’, Ger Lugtenburg, Ad 

Hooykaas, decorontwerper Peter Zwart.

Er wordt flink gerepeteerd voorafgaande aan de uitzending. Op 

zondag 30 september om 19.30 een repetitie in studio Irene met 

de hoofdrolspelers in het toneelspel. Maandag 1 oktober om 

14.00 uur met Hetty Blok en Ad Hoooykaas, en om 19.30 uur met 

‘allen’. Op dinsdag 2 oktober, de grote dag, is de generale van het 

toneelstuk; prof Halbertsma is in de namiddag al aanwezig en om 

17.00 uur is staatssecretaris Cals al in Irene.

De dag ná de eerste uitzending is er geen tijd voor rust: de agenda 

blijft boordevol, omdat er meteen gewerkt moet worden aan de 

volgende uitzendingen. Daar staat bijvoorbeeld de naam van ‘Por-

tielje Artis’ - dat is A.F.J. Portielje, inspecteur van Artis die ook de 

tekst van enkele Verkade-albums schreef en die zou optreden in 

de uitzending van 5 oktober. En op de pagina van 5 oktober staan 

Oktober 1951

De agenda van 
Erik de Vries
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Links:

De verslaggever, 

in wollen kle-

ding vanwege 

het koude 

water, wordt 

in het duikpak 

geholpen.

Foto onder:

Aan dek staat 

vermoede-

lijk collega  

Herman Jonker 

met microfoon. 

Achter hem 

wordt Tom 

Nieuwenhuijsen 

in zijn duikpak 

geholpen. Op 

de achtergrond 

ligt walvisfa-

brieksschip Wil-

lem Barendsz II, 

dat de volgende 

dag zou uitva-

ren.’

in het boekje De A.V.R.O., wat 

zij is, wat zij doet (een onge-

dateerd geschrift, dat vermoe-

delijk in 1948 is gemaakt bij 

het 25-jarig jubileum van de 

AVRO):

“Een belangrijke reportage 

vond plaats op 25 October 

1946 onder lunchtijd en staat 

in de omroepgeschiedenis ge-

boekstaafd als de “duikrepor-

tage”. ’s Morgens vroeg reeds 

was A.V.R.O.’s reportagedienst 

op pad gegaan en gearriveerd 

bij het IJ te Amsterdam, waar 

in de zoo bewogen Septem-

berdagen van 1944 één van 

Neêrlands (tevens van Europa) 

grootste dokken in Amster-

dams haven tot zinken was 

gebracht.

De plaats van het gezonken 

dok was aangegeven door 

boeien en slechts enkele pijpen 

staken nog boven het woelige 

water uit.

De technische dienst van den 

omroep was aanwezig, die had 

reeds den vorigen dag geëx-

perimenteerd, want al was er 

voor de uitzending slechts een 

tiental minuten gereserveerd, 

de voorbereidingen ervoor 

hebben veel hoofdbrekens 

gekost.

Het was dus zoo: Op de bo-

dem van het IJ lag het dok en 

ruimen. Maar wel met be-

leid, want na herstel kon het 

waardevolle dok weer worden 

gebruikt. Zo begon in oktober 

1946 het lichten van het wrak: 

eerst werd de XXIV Maggio 

geborgen, daarna kon het 

Hendrikdok in delen worden 

gesneden en gelicht. Uiteinde-

lijk is het dok, nadat het was 

gerepareerd, in 1950 weer in 

gebruik genomen. 

De reportage
De start van de operatie, op 25 

oktober 1946, was aanleiding 

voor AVRO’s Radiojournaal 

om er een speciale reportage 

onder water aan te wijden, 

waarvoor twee verslaggevers 

werden ingezet. De zaak 

werd nauwkeurig voorbereid, 

geoefend, en met succes 

uitgevoerd, al scheelde het 

weinig of er was niets te horen 

geweest, zoals blijkt uit het 

volgende relaas, opgenomen 

De bergingsoperatie was een 

omvangrijke klus, in een aantal 

stadia uitgevoerd door de 

Rotterdamse firma Van den 

Akker. Het betrof het zogehe-

ten Hendrikdok, één van de 

grootste dokken van Neder-

land, dat schepen tot 25.000 

ton aankon. Op 22 september 

1944 hadden Duitse militairen 

het dok, met daarin het Itali-

aanse vrachtschip XXIV Maggio 

(“24 Mei”), in het IJ tot zinken 

gebracht. Het Italiaanse schip 

was een jaar eerder in Amster-

dam door de Duitsers in beslag 

genomen, nadat Italië, bond-

genoot van Nazi-Duitsland, op 

8 september 1943 voor de Ge-

allieerden had gecapituleerd. 

Kort na het einde van de 

Tweede Wereldoorlog werd 

besloten het gevaarte op te 

Kuifje op de bodem van het IJ
Rond lunchtijd op 25 oktober 1946, 75 jaar geleden dus, zond de AVRO een bijzondere 
radioreportage uit over de berging van een drijvend dok, dat met een schip erin gezon-
ken was in het IJ. De verslaggever kon een en ander van nabij beschrijven: hij vertelde 
zijn verhaal terwijl hij in een duikpak gestoken onder water langs het gezonken gevaar-
te liep. Een technisch hoogstandje.

D U I K R E P O R T A G E  O P  A V R O - R A D I O

door Bas Nieuwenhuijsen

Boven: Tom Nieuwenhuijsen in 

het duikpak, alleen de helm nog.

Onder: duiker en verslaggever 

gaan op weg naar de bodem 

van het IJ.

gramofoonmuziek, een totale mislukking dreig-

de…, maar ziet, even onverklaarbaar als de ver-

binding verbroken was, was deze hersteld, en kon 

de rustige stem van den omroeper deze speciale 

reportage aankondigen.”

Kuifje
De reporter op het dek van het bergingsvaartuig 

was vermoedelijk Herman Jonker; zijn collega in 

het water was Tom Nieuwenhuijsen, mijn vader. 

Hij was in 1946 een jongeman van 25, die pas 

aan het begin van dat jaar aan zijn radioloopbaan 

was begonnen. Een opleiding in die richting had 

hij niet (niemand trouwens, in die tijd werd het 

vak in de praktijk geleerd) en duiken had hij nooit 

eerder gedaan. Maar dat mocht geen bezwaar zijn: 

het hele idee van een ‘onderwaterreportage’ was 

terra incognita. Daarbij was hij een liefhebber van 

Kuifje, de heldhaftige reporter in de stripverhalen 

van Hergé, die in een vrijwel identiek duikpak, in 

bijvoorbeeld het album De schat van Scharlaken 

Rackham, het avontuur niet uit de weg ging. Als 

een tweede Kuifje zelf verslag doen vanaf de bo-

dem van het IJ… n

Het Hendrikdok en 
de XXIV Maggio

Het Hendrikdok werd in 

1924 in gebruik genomen 

door de Amsterdamsche 

Droogdok Maatschappij, 

en was veruit het grootste 

dok van de ADM. Het 

bedrijf was sinds 1877 

gevestigd aan de noordkant van het IJ. In 1978 

fuseerde de ADM met de Nederlandsche Dok- en 

Scheepsbouw Maatschappij, een combinatie die in 

1985 failliet ging. In 1950, toen het Hendrikdok na 

herstel weer kon worden gebruikt, liet de ADM een 

boek maken over de vernieling en de reparatie.

Het vrachtschip XXIV Maggio (5388 ton) was in 

1916 gebouwd door de Greenock & Grangemouth 

Dockyard Company (aan de Clyde, aan de westkant 

van Glasgow) voor een Schotse rederij en heette 

aanvankelijk de Gogodale. Via via kwam het in 1937 

in handen van de Società Anonima Cooperativa di 

Navigazione Garibaldi in Genua.

daarin een schip. De bergings-

dienst moest deze hindernis 

opruimen, maar liefst zoo, dat 

het kostbare dok in zijn geheel 

gelicht werd, teneinde het 

na herstel weer in gebruik te 

nemen.

Dit werk is alleen maar goed 

uit te voeren met behulp van 

duikers. Het was de bedoe-

ling, dat een reporter met den 

duiker zou afdalen en van den 

bodem van het IJ af zijn indruk-

ken zou vertellen. In den dui-

kerhelm van den reporter was 

een microfoon gemonteerd, 

terwijl zijn oor de stem van zijn 

collega door de telefoon kon 

opvangen.

De reporter boven op het dek 

had een koptelefoon op, een 

telefoonmicrofoon in de hand, 

waardoor hij verstaanbaar was 

beneden en tevens een gewo-

ne microfoon voor den zender.

Het geheele kruisgesprek 

werd nu opgevangen en door 

een kortegolfzender, die was 

opgesteld in het ruim van het 

bergingsschip, doorgezonden 

naar een hoog punt in de 

omgeving.

Deze laatste post stond in ver-

binding met de A.V.R.O. Studio 

te Hilversum.

Het proefstoomen ging uit-

stekend, al werd er vooral bij 

het voorbereiden hiervan wel 

eens hartelijk gelachen om de 

grimassen van den “duikrepor-

ter”, die, na gestoken te zijn 

in een dik wollen pak (een niet 

overbodige luxe tegen de kou), 

geharnast werd in olie, rubber 

en een metalen duikerklok en 

hierna geen voet meer kon 

verzetten. Hij stond gewoon 

te knikkebollen, omdat hij zoo 

topzwaar was.

Maar even later lag hij toch 

samen met den anderen robot, 

den leider van de bergings-

werkzaamheden, in het water 

en nog een minuut later was 

er van geen van beiden meer 

iets te zien en kon het gesprek 

beginnen. Toen alles in af-

wachting was, de “duikrepor-

ter” wandelde reeds voor den 

tweeden keer met zijn gids op 

den IJ-bodem langs de dok-

wanden, was eensklaps ergens 

een verbinding verbroken.

De spanning steeg, hoofden 

werden rood van ergernis en 

inspanning, de studio meldde 

zich reeds, gaf afwachtende 

Boek over het Hendrikdok
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Met instrument, 

1930

Losscher maak-

te tientallen pla-

ten, o.a. deze 

voor Homokord

reldoorlog. Op 4 december dat 

jaar trad Losscher op voor de 

militairen die gelegerd waren in 

de Frederiks- en Alexander-Ka-

zerne in Den Haag. In de Haag-

sche Courant van 23-5-1919 

stond een advertentie van hem 

voor het repareren van harmo-

nica’s en levering van nieuwe 

harmonica’s. Ook bood hij een 

tweedehands harmonica te 

koop aan.

Optredens
Gedurende zijn muzikale 

loopbaan trad Losscher in 

ons land vaak op in cafés en 

aanverwante gelegenheden, 

ook als er ergens kermis was. 

Ook voor uitvoeringen en 

feestavonden van verenigingen 

werd hij vaak geëngageerd. 

Verder trad hij regelmatig op 

in bioscopen als bijprogram-

ma van films, in theaters en 

concertzalen. Tot de bekendste 

zalen waar hij optrad behoren 

het Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen in Den Haag 

(met ruim 2000 plaatsen) en de 

Grote Doelenzaal in Rotterdam. 

In de zomer van 1923 vorm-

de Losscher een duo met de 

paraplumaker was, en Anto-

nia Lindeman (1859-1887). 

Carel Frederik, door familie 

en vrienden kortweg Carel 

genoemd, werd in 1905 ar-

tiest. Hij werd lid van de Eerste 

’s-Gravenhaagsche vereeni-

ging tot bevordering van het 

harmonicaspelen “Excelsior”. 

Later werd hij zelfs erelid. Hij 

trad jarenlang op tijdens grote 

matinées en harmonicacon-

coursen van deze vereniging.

Kampioen 
Bij nationale wedstrijden voor 

accordeonisten, waaraan hij 

vanaf 1909 meedeed, wist 

Losscher vaak de 1e prijs in de 

wacht te slepen. Als zo’n wed-

strijd ging om het kampioen-

schap van Nederland, eindigde 

hij ook vele malen op de eerste 

plaats. In een interview uit 

1971 vertelde Losscher dat hij 

21 jaar kampioen is geweest. 

Sinds april 1922 mocht hij zich 

ook wereldkampioen noemen.

Al was hij dan kampioen van 

Nederland op het accorde-

on, er moest ook brood op 

de plank komen. Bovendien 

wilde hij trouwen en een gezin 

stichten. En dan was een vaste 

baan met een vast inkomen 

beter dan het onzekere be-

staan van een artiest. Hij nam 

daarom rond 1912 een baan 

aan als rijksklerk 2e klasse ter 

Griffie bij de arrondissements-

rechtbank in Zutphen. Toen 

zijn muzikale carrière in een 

stroomversnelling raakte, vroeg 

en kreeg hij in 1917 eervol ont-

Losscher was heel lang kam-

pioen van Nederland in het 

accordeonspelen, en werd zelfs 

tot wereldkampioen uitgeroe-

pen. Tot zijn leerlingen behoor-

den de bekende Nederlandse 

musici

Cor Steyn en Johnny Meijer. Hij 

behaalde vele onderscheidin-

gen en won tal van ereprijzen, 

ook een die beschikbaar was 

gesteld door de koningin.

Carel Frederik Losscher werd 

op 5 december 1885 in Zut-

phen geboren als zoon van 

Johannes Martinus Losscher 

(1853-1921), die koopman en 

C.F. LOSSCHER, de koning van de accordeonisten
C.F. Losscher was 

een accordeonist 

van wereldfor-

maat die mensen 

door zijn spel 

enthousiast maak-

te voor het accor-

deon in een tijd 

dat er werd neer-

gekeken op dit 

instrument. Het 

accordeon werd 

in zijn tijd meest-

al een harmonica 

genoemd.

slag uit die functie en werd hij 

fulltime artiest. Tevens verhuis-

de hij toen naar Den Haag.

In 1912 maakte C.F. Losscher 

zijn eerste opnamen die op 

78toerenplaten verschenen. 

Datzelfde jaar, op 19 december 

1912, trouwde hij in Rheden 

met Geesken Clasina Praster 

(geboren 14 maart 1891 in 

Rheden). Geesken bracht op 

27 september 1915 te Ruurlo 

(Berkelland) een doodgeboren 

kind ter wereld. Het echtpaar 

kreeg daarna in elk geval drie 

kinderen: dochter Antonia 

Hendrika, geboren 22-9-1916 

in Zutphen, dochter Gezina 

Frederica, geboren 15-8-1919 

in Den Haag, en zoon Charles 

Frederik, geboren 31-7-1924 

in Den Haag. Charles Frede-

rik overleed op 28-7-2001 in 

Leiden.

C.F. Losscher vertrok op een 

gegeven moment uit zijn 

woonplaats Zutphen, en 

woonde daarna in Amsterdam, 

Den Haag, Arnhem, Rheden, 

Vlissingen, Westervoort en 

Zevenaar.

Mobilisatie en Eerste 
Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog begon 

in Europa op 28 juli 1914. Een 

paar dagen later, op 31 juli 

1914 volgde in Nederland de 

mobilisatie. In de zomer van 

1914 werden 200.000 Neder-

landse mannen opgeroepen 

om zich te melden voor het 

leger. Hoewel nog onduidelijk 

was of Nederland wel in de 

oorlog verwikkeld zou raken, 

moest het Nederlandse leger 

paraat zijn. Mobilisatie, dus. 

C.F. Losscher werd ook op-

geroepen en diende achter-

eenvolgens in Zutphen, waar 

hij sergeant van de Landweer 

was, in Winterswijk, waar hij 

ook sergeant van de Landweer 

was, en daarna in Ruurlo en 

Amersfoort.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

gaven artiesten uitvoeringen 

voor de gemobiliseerde mili-

tairen. Losscher trad tijdens de 

oorlog ook regelmatig voor zijn 

medesoldaten op. In 1915 was 

hij jurylid in Leiden bij een har-

monica-concours van de Eerste 

Leidsche Harmonicavereeniging 

“Onderling Kunstgenot”. Op 

30 juli 1918 verzorgde hij in De 

Hors (Texel) een twee uur du-

rend optreden voor de beman-

ning van Hr. Ms. Bellona. In 

een interview uit 1971 vertelde 

Losscher: “Ik speelde op alle 

oorlogsschepen, de Zeeland, 

Holland, Brabant, De Ruyter,   

Atjeh. Met een barkas voer ik 

naar de schepen die in Den 

Helder op de rede lagen. Ja, ja: 

Ik had met de marine drie keer 

meegekund naar Indië. Maar 

mijn vrouw wilde niet.”

Op 11 november 1918 kwam 

er een einde aan de Eerste We-

door Martin Maas

“Over wat een techniek en 
talent als harmonicaspeler 
beschikt de heer Losscher”

26
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Losscher, in het 

midden met 

accordeon, in 

1926

Beladen met 

onderscheidin-

gen, ca. 1923

Losscher trad 

overal in het 

land op, annon-

ce in de Helder-

sche Courant, 

1-2-1923

C.F. Losscher overleed op 8 

maart 1977, 91 jaar oud, ver 

weg van de schijnwerpers 

waarin hij eens als beroemd 

accordeonist stond.

78toerenplaten
C.F. Losscher maakte in de peri-

ode 1912 tot ca. 1924 zo’n 82 

opnamen die op 78toerenpla-

ten werden uitgebracht door 

de volgende platenmerken: 

Favorite, Homokord en Odeon. 

De opnamen werden gemaakt 

in Rotterdam en/of Amster-

dam, en in Berlijn.

Losscher maakte opnamen van 

marsen, dansmuziek: walsen, 

two-step, polka en Hollandse 

klompendans. Verder nam hij 

nummers uit opera’s en ope-

rettes op. Ook de volksliederen 

van Nederland en Frankrijk 

zette hij op de plaat. Hij nam 

diverse nummers voor een paar 

verschillende platenmerken op. 

Ook een paar eigen composi-

ties werden door hem opgeno-

men. Voor Odeon maakte hij 

ook duo-opnamen: een aantal 

met de cellist J.F. Rackwitsz, en 

een aantal met de fluitist A. 

van Dongen. Voor Favorite en 

Homokord nam hij de V.V.V. 

Marsch op. Dit was het clublied 

van de Venlose voetbalvereni-

ging V.V.V.

Op Youtube staat 1 opname 

van C.F. Losscher: Fiançailles 

(Verlovingswals).  n

als harmonicaspeler beschikt 

de heer Losscher. Alle solo’s 

werden uit het hoofd en voor-

treffelijk gespeeld.” Dankzij 

zijn muzikale geheugen kon 

hij elk verzoeknummer van 

het publiek direct laten horen. 

Het publiek kon daarbij een 

keuze maken uit nummers 

uit 50 opera’s en Fantasieën. 

“De heer C.F. Losscher is een 

harmonica-kunstenaar van 

zeer zeldzame virtuositeit. Hij 

hanteerde zijn instrument van 

zeer ingewikkelde constructie 

met ongelofelijke vingervaar-

digheid.” “Wat C.F. Losscher 

liet horen was werkelijk 

fenomenaal.”  In een recensie 

uit 1918 werd o.a. gezegd: 

“Niemand vermoedde dat met 

dit zo weinig in aanzien zijnde 

muziekinstrument zulke mooie 

avonden te geven waren, maar 

wij waren allen verrukt over de 

muziek die de heer Losscher uit 

zijn harmonica wist te halen.” 

In een recensie uit 1922 werd 

hij een “muzikaal wonder” 

genoemd. Na elk optreden, en 

meestal ook na elk nummer, 

volgde een donderend applaus 

van het publiek. “Het was een 

waar genoegen naar de heer 

Losscher te luisteren.”

Instrumenten
In een interview uit 1971 ver-

telde Losscher dat hij “dertien 

harmonica’s versleten” had.

Daarbij waren mogelijk ook 

een of meer accordeons die 

op zijn aanwijzingen speciaal 

in Italië voor hem werden 

gemaakt. Kranten uit die tijd 

noemden die een “buiten-

gewoon instrument”, een 

“wonder-instrument” en 

een “instrument van zeer 

ingewikkelde constructie”. Ze 

speler het deed en tenslotte 

met variaties, zoals een kam-

pioen van Nederland dit paste. 

Ook had hij een nummer over 

een circuspaard dat bij de toe-

hoorders erg in de smaak viel. 

Van het buitenlandse repertoire 

liet hij o.a. horen Ramona en 

Trink, trink, Brüderlein Trink.

Van de recensies van zijn 

optredens die alle zonder uit-

zondering lovend waren, heb 

ik de volgende samenvatting 

gemaakt.

De heer Losscher wist meteen 

vanaf het eerste nummer zijn 

toehoorders te boeien. Hij 

toonde zich een meester op 

zijn instrument. “Nog nooit 

hebben we op een dergelijk 

instrument zoiets horen preste-

ren als de heer Losscher deed.” 

De muziekbladen schreven: 

“Dit is geen harmonica meer, 

dit is een orkest, dat alleen 

door een wondermens ten 

gehore wordt gebracht.” Het 

publiek was dus steeds in de 

verbeelding een groot orkest 

te horen! “Velen zullen met 

ons nog nooit beter harmo-

nica-spelen hebben gehoord 

en ook zo hebben genoten 

van het sublieme spel van 

Nederland’s kampioen. Over 

wat een techniek, over wat 

een muzikaal gehoor en talent 

cellist J.F. Rackwitsz. Zij lieten 

hun muzikale kwaliteiten ’s 

avonds horen in de straten van 

Apeldoorn. Losscher was even 

straatmuzikant! Het duo trad 

later ook op in cafés en hotels, 

en maakte samen grammo-

foonplaten. 

Losscher kreeg ook koninklij-

ke belangstelling, en mocht 

op het paleis Het Loo in 

Apeldoorn spelen. Hij zegt er 

in een interview uit 1971 het 

volgende over: “Ja, ja, prins 

Hendrik was er ook bij. Ik vond 

het geen onaardige man. Ik 

kreeg een hand van hem en 

hij zei: Ik feliciteer je ermee 

dat je zo’n succes hebt.” In de 

twintiger jaren heeft Losscher 

in de Wintergarten in Berlijn 

gespeeld, waar de beroemdste 

orkesten kwamen, en ook in 

Alhambra in Parijs. 

Het repertoire van Losscher dat 

hij ten gehore bracht bij optre-

dens bestond o.a. uit klassieke 

stukken, stukken uit opera’s en 

operettes, marsen, serenades, 

dansmuziek zoals walsen, maar 

ook populaire Nederlandse 

nummers van toen, zoals Zand-

voort en Hittepetit. Van het 

laatste nummer maakte hij iets 

grappigs. Hij speelde het eerst 

zoals een beginneling dit zou 

doen, dan zoals een geoefend 

schreven er wel bij dat er alles 

op gemaakt kon worden, “als 

men de virtuositeit heeft” van 

C.F. Losscher.  

Directeur van “Musica” 
en “Apollo”
In november 1922 werd in 

Rotterdam de Rotterdamsche 

Accordeon-Kapel “Musica” 

opgericht. Tot directeur werd 

benoemd C.F. Losscher. Toen 

“Apollo”, de eerste Rotterdam-

sche Vereeniging tot Bevor-

dering van Mondharmonica-

muziek, in 1924 haar bestuur 

samenstelde, werd Losscher tot 

eerste directeur benoemd. 

Radio
In de periode 1926-1930 trad 

Losscher een aantal keren voor 

de radio op:

16-8-1926 Hilversum H.D.O. 

1050 M – Vooravondconcert 

door het H.D.O.-orkest. Solist:

Hr. C.F. Losscher, harmonica, 

virtuoos.

12-12-1928 Hilversum 1071 

M Vaudeville-programma. 

Christina Nosnah, Kees Pruis, 

Losscher en het A.V.R.O.-dan-

sorkest o.l.v. W. Rentmeester.

18-5-1929 Hilversum 1071 M 

– Accordeon-concert door C.F. 

Losscher.

10-10-1929 Hilversum 1071 M 

A.V.R.O.  Accordeon-soli door 

C.F. Losscher 

10-10-1930 Hilversum 298 M 

(Na 6 uur 1071 M) A.V.R.O. 

Concert door het A.V.R.O.-Or-

kest o.l.v. Nico Treep. Accorde-

on-soli door C. F. Losscher.

Losscher vierde zijn 25-jarig 

jubileum op 26-11-1930 in het 

café-concert De Karseboom, 

Wagenstraat 45, Den Haag. 

Het aantal optredens dat hij 

verzorgde in de dertiger jaren 

is op twee handen te tellen, 

als ik afga op de vermeldin-

gen in oude kranten. In 1937 

werd in Apeldoorn een nieuwe 

mondaccordeonclub opgericht. 

Elke donderdag werd er gere-

peteerd in het Nutsgebouw, 

onder leiding van Losscher. 

Het laatste optreden dat in de 

historische kranten is te vinden 

betreft een optreden dat werd 

aangekondigd voor 21 en 22 

mei 1949 in Café Alfons in 

Enschede. 

Kippenhok 
In 1970 woonde Losscher on-

der ellendige omstandigheden 

in een verbouwd kippenhok in 

Arnhem. Later dat jaar verbleef 

hij in een pension in Velp. Daar 

werd hij niet goed behandeld. 

Hij voelde zich er erg eenzaam. 

In 1971 werd hij opgevangen 

door de familie Legerstee 

uit Arnhem, die hem in huis 

namen. Losscher was toen een 

oude invalide man van 86 jaar 

met twee krukken.
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Beeldmerk van 

Radio Moskou

uitgangspunt geweest moet 

zijn toen in 1929 in de Sov-

jet-hoofdstad Radio Moscow 

(World Service) werd opgericht. 

Eerst alleen met programma’s 

in het Duits, al snel volgden 

ook uitzendingen in het Frans 

en Engels. Met uitzendingen 

in het Nederlands moet men 

zijn begonnen in 1931, al valt 

niet goed na te gaan of het 

meteen om een volledig of min 

of meer volledig programma 

ging. Radio Moskou was in de 

jaren ‘30 lang de stem tegen 

het opkomende fascisme in 

Duitsland en zo werd er door 

Nederlandse communisten ook 

naar gekeken. Maar dat werd 

anders na het Molotov/Rib-

bentrop-pact van 23 augustus 

1939, toen nazi-Duitsland 

ineens een bevriende natie 

van de Sovjets werd. Vanaf dat 

moment mochten er vanuit de 

Sovjet-Unie geen anti-Duitse 

geluiden meer de wereld in 

worden gestuurd. Het leidde 

tot verwarring onder Neder-

landse communisten.

Goulooze
In augustus 2013 zond de 

VPRO in het progranma OVT 

(Onvoltooid Verleden Tijd) nog 

eens een vroeger vraaggesprek 

uit met Simon Schilp, de zoon 

van de communist IJsbrand 

Schilp. Vanuit een Amster-

damse bovenwoning vertelde 

Schilp jr. hoe zijn vader (waar-

schijnlijk op last van de CPN) 

in 1936 naar de Sovjet-Unie 

vertrok toen de zoon dertien 

jaar was. Hierna hoorde hij de 

uitsprak, bestond de radio in 

de Sovjet-Unie inmiddels ruim 

dertig jaar. In 1922 werd in 

Moskou de eerste zender neer-

gezet, twee jaar hierna volgde 

Leningrad, toen nog Petrograd 

geheten. Door die vroege start 

kon Lenin (hij stierf in 1924) 

er ook nog iets over zeggen 

en wel dat radio het middel bij 

uitstek was om de leugens en 

laster over het communisme 

te weerleggen. Radio dus als 

propaganda-’hamer’ van het 

proletariaat. Een doel dat ook 

Schilp, die er niet ten onrechte 

van uitging dat zijn luisteraars 

in de Lage Landen in meer-

derheid communist moesten 

zijn, begon zijn verslag als 

volgt: “Kameraden, het uit het 

leven verscheiden van onze 

leider en leermeester, de grote 

Stalin, legt alle Sovjet-mensen 

de plicht op om hun kracht 

inspanningen te vermenigvul-

digen ter verwerkelijking van 

de grandioze taken waarvoor 

het Sovjet-volk staat om hun 

bijdrage te vergroten aan de 

gemeenschappelijke opbouw 

van de communistische maat-

schappij...” Een lange zin, 

maar zonder twijfel ook een 

voorgeschreven zin. Want de 

Russische chefs van de centrale 

redactie lieten in een dergelijke 

situatie niets aan het toeval 

over. Dat lieten ze vrijwel nooit, 

eigen inbreng was en bleef 

een beperkte zaak. Maar ook 

als dat anders was geweest 

zou Schilp waarschijnlijk vrijwel 

hetzelfde hebben gezegd. Het 

ideologisch idioom liet geen 

zijsprongen toe.  

Op het moment dat ‘IJs’ 

Schilp zijn commentaar in ‘53 

Toen Sovjet-leider Josef Stalin in maart 1953 op het Rode 
Plein in Moskou werd bijgezet in het mausoleum naast 
zijn voorganger Lenin, konden Nederlandse (en Vlaamse) 
radioluisteraars de plechtigheid rechtstreeks volgen dank-
zij het verslag van IJsbrand Schilp, medewerker van de 
Nederlandstalige afdeling van Radio Moskou. 

door Renso H. van Bergen

Een postzegel 

ter herdenking 

van 50 jaar 

Radio Moskou 

in 1979.

de jaren hierna voor luisteraars 

hier, die kans zagen op Radio 

Moskou af te stemmen, een 

bekende stem. Met enige wee-

moed sprak ze over de enorme 

uitgelatenheid en verbroede-

ring onder alle medewerkers in 

Sverdlovsk wanneer het Rode 

Leger weer een overwinning 

had geboekt. Net als Schilp 

keerde ze niet terug naar ons 

land; ze had een in Rusland op-

gegroeide zoon en die had hier 

weinig te zoeken. In de jaren 

‘80 werd ze in haar Moskouse 

flat nog opgezocht door een 

Nederlandse studente in de Sla-

vische talen. Zo’n rechtstreeks 

bezoek was dus in die tijd geen 

probleem.    

Een andere Nederlandse die in 

1941 bij Radio Moskou kwam 

was Mathilde Wiessing. Ze was 

al in 1931 naar de Sovjet-Unie 

gegaan en werd door Schilp 

aangenomen toen de oorlog 

uitbrak. Hierna werd ze nog 

even verpleegster aan het 

front, maar keerde vervolgens 

naar Moskou terug. Ze kwam 

terecht bij een in Moskou 

gebleven radio-afdeling, belast 

met het luisteren naar buiten-

landse radioberichten.   

Overigens moeten beiden nog 

hebben meegemaakt hoe in 

januari 1971 een poging om 

stem van zijn vader alleen nog 

via Radio Moskou, waar Schilp 

sr. medewerker was geworden 

van de Nederlandse afdeling 

- een afdeling die in ‘39 werd 

opgeheven (officieel omdat 

de Nederlandse censor vertrok 

en niet werd vervangen), 

maar die terugkwam na de 

Duitse inval in de Sovjet-Unie. 

Dat was de reden dat Simon 

Schilp meteen na afloop van 

de Februari-staking in ‘41 bij 

bekenden in Amsterdam naar 

Radio Moskou luisterde en 

toen hoorde omroepen wat er 

in Amsterdam (en ook elders) 

was gebeurd. Wie dat omriep, 

wist hij later niet precies meer, 

maar het moest of zijn vader 

zijn geweest of collega Rinske 

Hoff. Hoe wisten ze van de 

staking, wilde de interviewer 

van de VPRO weten. Simon 

Schilp: “Er waren natuurlijk 

verbindingen... Er was contact 

van een groep binnen de CPN 

met Moskou. En het ligt voor 

de hand dat die daar melding 

van heeft gemaakt.” Intervie-

wer: “Hebt u het dan over (de 

verzetsgroep van) Daan Gou-

looze?” Simon Schilp: “Dat 

was inderdaad de groep van 

Goulooze. Die had contact met 

Moskou en dan vooral met het 

Komintern (*Communistische 

Internationale, RvB). Maar ik 

ben ervan overtuigd dat ze het 

ook hebben doorgegeven aan 

Radio Moskou, waardoor die in 

staat was om het nieuws snel-

ler door te geven dan Radio 

Londen.” Het zou overigens 

nog tot 1957 duren voordat 

Schilp jr. zijn vader in Moskou 

terugzag.

Sverdlovsk 
Wat Schilp jr. op het moment 

van het luisteren naar Radio 

Moskou niet wist, was dat de 

uitzendingen toen niet meer 

uit Moskou kwamen. Kort na 

het uitbreken van de oorlog in 

juni ‘41 werd in Moskou alles 

opgepakt en verplaatst naar 

het verre Sverdlovsk. Schilp 

ging natuurlijk mee, maar ook 

medewerkster Rinske Hoff, 

die met haar man in de jaren 

‘30 naar de Sovjet-Unie was 

gekomen. Alleen keerde die 

man na een paar jaar terug, zij 

bleef. Toen Schilp in Sverdlovsk 

een keelontsteking kreeg en 

dus niet kon omroepen, werd 

Rinske (ze had een type-func-

tie) meteen aangewezen (“Jij 

spreekt toch Nederlands?”). 

Samen met Schilp werd zij in 

Radio Moskou: een Nederlands geluid uit de Sovjet-Unie

‘Het ideologisch idioom 
liet geen zijsprongen toe’
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Familiefoto 

van de familie 

Hoff uit 1924, 

uiterst links is 

Rinske, toen 

18 jaar, met 

dank aan Eelco 

Hoff.

de Russische moeder dus op de 

voet, aldus Trouw. Een voor-

beeld van dit laatste ondervond 

Radio Moskou-medewerker 

Sergei Plotnikov, die in de jaren 

‘70 een interview had met dr. 

Lou de Jong in Amsterdam. In 

dat gesprek zei De Jong dat 

de Sovjet-Unie nog veel moest 

doen om als een gelijkwaar-

dige partner van het Westen 

behandeld te worden. Een 

uitspraak waarmee de baas van 

Plotnikov geen genoegen nam. 

Volgens hem had het moeten 

zijn: “Samenwerking met de 

Sovjet-Unie juich ik toe”. Het 

interview ging dus niet door en 

Plotnikov gooide de handdoek 

in de ring. Hij wilde alleen nog 

maar berichten vertalen.

Hoe dan ook: Radio Moskou 

is inmiddels al meer dan een 

kwart eeuw verleden tijd. Het 

Kremlin heeft zich inmiddels 

gewend tot andere communi-

catiemiddelen: Twitter, Face-

book en Instagram. We horen 

er regelmatig over. En opge-

wekt klinkt dat nieuws niet.  n 

Russische redactie. Verder werd 

ook nog wekelijks een rubriek 

als De Brievenbus uitgezonden 

en de Radioclub voor de Jeugd.

Een groot gemis? Eind jaren 

‘80 bracht een journalist van 

Trouw er een bezoek en die 

schetste geen nostalgisch 

beeld. Alles wat via de korte 

golf naar Nederland en België 

ging, schreef hij, klonk stijf en 

formeel. Een belangrijke reden 

was dat de teksten van die 

centrale (bureaucratische) Rus-

sische redactie kwamen en dat 

men voor de microfoon dus 

vooral vertalingen voorlas. De 

Nederlandse afdeling volgde 

tot een uitwisse-

lingsprogramma te 

komen met de NOS 

al snel stuk liep. Het 

uitgangspunt was 

versterking van de 

culturele band met 

de USSR, wat op 

het hoogtepunt van 

de Koude Oorlog 

nogal opmerkelijk 

was. Maar het bleef 

bij een uitzending 

(gelijktijdig in beide 

landen uitgezonden) 

over de steden Am-

sterdam en Moskou. Presen-

tator van die ene uitzending 

vanuit Hilversum was VA-

RA-omroeper Jaap Brand, van 

wie hier vrij algemeen bekend 

was dat hij Slavische talen stu-

deerde. Toen de NOS voor het 

tweede programma informeer-

de hoe het stond met de posi-

tie van Joden in de Sovjet-Unie, 

trok men ginds snel de stekker 

eruit. Die politieke kant (er was 

toen ook internationaal nogal 

wat ophef over het Joodse lot 

in de Sovjet-Unie) wilde men 

bij Radio Moskou niet uit. Dus 

werd aan die uitwisseling me-

teen een einde gemaakt met 

als argument dat er geen ruim-

te was vanwege het overladen 

programma.

Einde
In 1994 kwam er een einde 

aan de uitzendingen van Radio 

Moscow World Service - een 

zender die in z’n hoogtij uit-

zond in meer dan zestig talen 

en door het Kremlin ruim werd 

gefinancierd. Dat einde bete-

kende richting ons land geen 

dagelijkse uitzendingen meer 

tussen 19.00 en 20.00 uur 

met een nieuwsbulletin, altijd 

afkomstig van een centrale 

IJsbrand Schilp werd in 1899 in Wormerveer geboren. Hij was doopsgezind, 
dienstweigeraar en fabrieksarbeider. In 1921 trouwde hij met Carolina Mast; 
ze kregen drie kinderen. Hij was actief als bestuurslid van de Communistische 
Partij Holland en de RVO, Revolutionnaire Vakvereenigings Opppositie. In 
1936 verliet hij zijn gezin en trok naar de Sovjet-Unie, bang dat hij was voor 
een proces in Nederland omdat hij als redacteur van De Waarheid schreef dat 
de Nederlandse regering een pro-fascistisch beleid voerde. In 1940 werd hij 
Sovjet-staatsburger. Hij trouwde ginds met zijn radio-collega Rinske Hoff. 
IJsbrand werd onderscheiden met het Ereteken van de Sovjet-Unie: een 
medaille voor verdienstelijke arbeiders, sporters, kunstenaars, ambtenaren, 
bedrijven en steden; ruim anderhalf miljoen mensen hebben die onderscheiding 
ooit gekregen, onder wie ook Gorbatsjov, Jeltsin en Poetin. IJsbrand Schilp 
werd 68 jaar en overleed in 1967 in Moskou. Rinske Hoff, in 1906 geboren in 
Huizum bij Leeuwarden, werd 93 jaar en overleed in 1999 in Moskou.

Criminaliteit is 
een onuitputte-
lijke bron voor 
journalisten, 
die soms ook 
zelf het doelwit 
van criminelen 
vormen. Sinds 
de komst van 
commerciële 
televisie in 1989 
is het aantal 
programma’s die 
aan duistere praktijken worden gewijd toegenomen. 
Maar de aandacht voor politiewerk gaat op de radio 
al bijna een eeuw terug.

Al in 1925 is A. Dubois, directeur van de Nederlandsche 

Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum, één van de initi-

atiefnemers van een plan om politieberichten via de radio 

te verspreiden. De NSF exploiteert de radiozender, waarop 

eerst de Hilversumse Draadlooze Omroep HDO en later ook 

de andere omroepverenigingen zendtijd hebben. Dubois 

krijgt bijval van de Hilversumse politiecommissaris A. L. van 

Beusekom. Samen geven zij de aanzet voor de oprichting 

van de Politie-Radio-Omroep, een dienst die experimenteel 

van start gaat (de Hilversumse hoofdinspecteur G. D. J. Vrij-

dag leest politieberichten voor vanuit zijn woonkamer via 

een speciaal telefoontoestel) en die in 1930 een vaste plek 

in het radiobestel krijgt. In 1947 maken de omroepdirecties 

er een einde aan, ze willen van deze kleine zendgemachtig-

de af.

Het betekent uiteraard niet dat justitie en politie uit de 

mediawereld verdwijnen. In 1975 bijvoorbeeld start Op-

sporing Verzocht, dat de AVRO (tegenwoordig AVROTROS) 

maakt in samenwerking met het Openbaar Ministerie en 

de politie. Daarnaast zijn tal van programma’s op zowel 

de publieke als de commerciële tv-zenders ontwikkeld, die 

met criminaliteit te maken hebben, zoals Opgelicht?! (ook 

AVROTROS), Oplichters in het buitenland (SBS6), Crime 

Desk (RTL5), en 

Undercover in 

Nederland (SBS6), 

om er maar enkele 

te noemen.

Peter R. de Vries
Zeer bekend werd 

het tv-programma 

Peter R. de Vries, 

misdaadverslag-

gever, dat werd 

uitgezonden van 

1995 tot 2012, eerst op RTL4, later op SBS6. De Vries, 

afkomstig van De Telegraaf, toonde zich een vasthoudend 

onderzoeker met een enorme dossierkennis, die zich kri-

tisch opstelde tegenover justitie en politie, maar daar ook 

mee samenwerkte. Voor een aflevering over de verdwijning 

van Natalee Holloway, met de titel De bekentenis van Joran 

van der Sloot, kreeg hij in 2008 een Emmy Award. Nadat 

zijn programma was gestopt, bleef De Vries regelmatig 

op tv verslag doen van criminele zaken, onder andere als 

expert in het programma RTL Boulevard. In juli dit jaar werd 

hij in Amsterdam vermoord, toen hij na een uitzending van 

RTL Boulevard naar de parkeergarage liep waar zijn auto 

stond.

De Vries was niet de eerste Nederlandse journalist die het 

slachtoffer van criminelen is geworden. Een geruchtma-

kende zaak was bijvoorbeeld de moord op vier IKON-jour-

nalisten in 1982 in El Salvador, die door militairen zijn 

doodgeschoten. Al was dat meer een politiek dan een puur 

criminele zaak. Intimidatie en geweld tegen journalisten 

lijkt steeds verder toe te nemen. In juni dit jaar meldden 8 

van de 10 deelnemers aan een onderzoek van I&O Rese-

arch, in opdracht van PersVeilig, dat zij met bedreigingen 

en geweld te maken hadden gekregen. In 2017 was dat 

nog 6 van de 10. n

Bas Nieuwenhuijsen

Peter R. de Vries in zijn tv-programma dat liep van 1995 tot 2012

Misdaad en Media
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Wie Frans een beetje gekend heeft, weet dat je niet zomaar om hem 

heen kon. Fysiek was dat al lastig, maar zijn geest was minstens even 

aanwezig. Journalist, Slavist, auteur, co-auteur, brievenschrijver en 

historicus F.J.H.M. Suasso de Lima de Prado is medio augustus op 

79-jarige leeftijd overleden.

Hij vond het goed zo, liet hij kort voor zijn dood weten. De laatste 

jaren waren lastig voor hem. Het lichaam en op den duur ook de 

geest lieten hem beetje-bij-beetje in de steek. En dat voor een man 

die altijd scherp was gebleven, met een feilloos geheugen en zeer 

respectabele feitenkennis. Of het nu ging om oude en nieuwe geo-

politieke ontwikkelingen of de vaak anekdotische verhalen rond vele 

oud-collega’s van de Wereldomroep.

We hadden na een onderbreking van meer dan 20 jaar weer contact. 

Frans was destijds programmaleider (hoofdredacteur) bij RNW. Hij 

nam mij in dienst bij de nieuwsredactie omdat het wel handig was 

dat ik naast de journalistiek ook aardig met mijn talen uit de voeten 

kon. “Je moet bij AFP (Agence France-Presse) altijd dubbelchecken, 

want die Fransen houden wel van een relletje”, zo waarschuwde hij.

Hij reed in zijn Russische Lada met aan boord één van de eerste kortegolfontvangers, dus alles wat we aan berichten 

uitzonden, werd gevolgd. Hij kwam regelmatig op de redactie om zijn beklag te doen over ‘zoveel klinkklare onzin op de 

zenders’ óf -zij het sporadisch- om een complimentje uit te delen. Een man van uitersten dus. Hoekig, maar ook zacht. Zo 

kon hij buitensporig kwaad worden om onzorgvuldige berichtgeving en vervolgens met tranen in zijn ogen staan wanneer 

er beelden en verslagen waren van de Ossies bij de Berlijnse grensovergangen direct na de val van de Muur.

Behalve als collega-journalist leerde ik Frans in de afgelopen periode tijdens mijn bezoekjes ook van een wat persoonlijker 

kant kennen. Onder het weg-knabbelen van de meegebrachte boerenleverworst met pitjesmosterd en een zak tumtum 

assorti vertelde hij over zijn verleden. Hij stamde uit een oud adellijk geslacht van Sefardische joden die zich onder druk 

van de inquisitie in de late middeleeuwen bij de (rooms katholieke) kerk aansloten. ‘Poepsjiek, maar uiteindelijk zo arm als 

de kerkratten’.

Hij vertelde ook over zijn proefschrift dat hij in 1988 schreef over de Russische dichter Alexander Poesjkin (1799-1837). 

Na een uitgebreid onderzoek van meer dan 200 -deels niet eerder gepubliceerde- documenten en zelfs een ballistisch on-

derzoek concludeerde hij dat Poesjkin tijdens het duel dat hem fataal werd zélf op een dodelijke afloop had aangestuurd. 

Frans had aan de muur nog een plaat van het wapen hangen. Zo zie je ook de journalist in de onderzoeker terug en 

andersom; hij rustte niet voor hij alle feiten op een rijtje had. Hij eiste dat ook van zijn collega’s en zo zullen vele oud-vak-

genoten zich hem ongetwijfeld herinneren. Gemakkelijk, maar ook moeilijk. Uiteindelijk blijft bij mij het beeld van een ge-

dreven man, geïnteresseerd in zijn omgeving met duidelijke en uitgesproken voor- en afkeuren, maar ook gul, innemend 

en humorvol, een geboren verteller. Hij ruste in vrede.

Albert Bek, oud-collega RN

Frans Suasso (1941 - 2021)

In memoriam Dick Rienstra : van schoolbord naar showbusiness
Dick Rienstra (Assen, 9 februari 1941) 

begon zijn carrière als klarinettist-zanger in 

het Double S Combo in zijn geboorteplaats, 

waarmee vijf jaar lang met veel succes het Noorden des lands werd aangedaan (later 

kwam ook de altsaxofoon erbij). Hij maakte nog tijdens zijn studie aan de kweekschool, 

in 1959, zijn radiodebuut in KRO’s Springplank, waarin hij als zanger optrad. Zijn eerste 

zang-optreden voor de televisie vond plaats in 1962 met Blue moon. Vervolgens werkte 

hij regelmatig mee aan shows en amusementsprogramma’s voor radio en televisie en 

zong bij orkesten als The Skymasters, het VARA-Dansorkest, het KRO-Dansorkest en het 

Metropole Orkest.

Na twee jaar als onderwijzer werkzaam te zijn geweest maakte hij van het zingen zijn 

beroep. Hij ging meewerken aan tal van radio- en tv-uitzendingen op het gebied van 

amusementsmuziek (NCRV-musicals, Willy en Willeke, Ik hou van Hollands etc.).

Ook ging hij het theater in: hij speelde in de tweede helft van de jaren ‘60 o.a. in de 

Sleeswijk Revue en in de Schmidt-Bannink-musical Met man en muis. Vervolgens speelde 

Rienstra bij het Amsterdams Volkstoneel in o.a. De Jantjes, waarna hij met collega Martin Käfig nog een aantal jaren een 

gelijknamig zangduo vormde waarmee ze in 1974 met Toedeloe een (carnavals)hit scoorden.

Onder zijn eigen naam zong hij o.a. de nummers Is dit m’n leven, Waarom toch, waarom en Shaken met Sjakie (met Con-

ny van Bergen). In 1977 nam Rienstra deel aan het Nationaal Songfestival met het liedje Jouw lach. Hij werd vijfde.

In diezelfde periode speelde hij in uiteenlopende televisieseries zoals De kleine waarheid, Het meisje met de blauwe hoed, 

Zeg ‘ns Aaa, Medisch Centrum West, De Fabriek en Bassie en Adriaan (als adjudant Van der Steen). 

In 1995 kwam zijn solo-CD I’ll be seeing you uit, met American Songbook-nummers in een jazzy uitvoering. In 2006/2007 

speelde Dick Rienstra Maurice in de musical Belle en het Beest. Zijn laatste tournees waren met het jazzy dansorkest The 

Ramblers, waar hij o.a. samen met Joke Bruijs optrad. Zanger-acteur Dick Rienstra overleed op 4 juli op 80-jarige leeftijd.

Rienstra tijdens het Nationaal Song-
festival, 1977
Foto: Koen Suyk/Anefo

Dick Rienstra (1941 - 2021)

In memoriam 

Op 71-jarige leeftijd is Jan Rensen overleden. Hij had een carrière als journalist, co-

lumnist en onder meer ook persvoorlichter bij de NOS, maar werd toch vooral be-

kend als politicus in Hilversum. Hij was vanaf 2002 gemeenteraadslid voor de PvdA 

en vanaf 2006 twee termijnen wethouder. Rensen was de eerste mediawethouder 

van Hilversum en wist de sector op de politieke kaart te zetten. Hij was betrokken 

bij plannen voor de verdere ontwikkeling van het Media Park, stelde een ambte-

naar aan als aanspreekpunt voor de omroepen en stimuleerde in brede kring het 

besef dat de mediasector van essentieel economisch belang is voor de gemeente.

Rensen, die in het verleden ook meewerkte aan Spreek’buis, heb ik persoonlijk 

leren kennen toen de NPO besloot om dat blad voor omroepmedewerkers in 2013 op te heffen. Als één van de twee 

overgebleven redacteuren was ik betrokken bij een poging Spreek’buis op een nieuwe leest voort te zetten, waarvoor we 

onder meer aanklopten bij wethouder Rensen. Hij luisterde aandachtig en met kennelijke sympathie, stelde enkele vragen 

en schudde het hoofd: tot zijn spijt zag hij geen toekomst in onze plannen. Hij kreeg gelijk, het blad ging ten onder en 

werd pas later door ondernemer Richard Otto met succes nieuw leven ingeblazen. Rensen is vaak getypeerd als ‘brom-

beer’, ik herinner me hem vooral als oprecht betrokken en terecht kritisch.

Bas Nieuwenhuijsen

Jan Rensen

In memoriam 
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Bram Reijnhoudt Harm Mobach (1929 - 2021) 

In memoriam In memoriam 

Dag Bram
Leven is vakantie van de 

dood. Die ‘vakantie’ vulde 

Bram Reijnhoudt voor een 

groot deel met de bestude-

ring van en het publiceren 

over het oeuvre van twee 

filmkomieken: een corpu-

lente Amerikaan genaamd 

Oliver Hardy en een in 

een lichtere gewichtsklas-

se vallende Brit Stanley 

Jefferson, oftewel Stan Laurel. Bram deed dat op bijna wetenschappelijke manier, hij 

nam alles over het duo Laurel & Hardy uiterst serieus, geen détail was hem te triviaal. 

Tegelijkertijd relativeerde hij het belang van eigen werk en kon hij er tijdens Laurel 

en Hardy-‘conventies’ zelfs bijzitten met een gezicht van iemand die per ongeluk de 

verkeerde feestzaal binnen liep. Terwijl er niemand is, zeker in Nederland niet, die 

meer wist van alles wat met Laurel & Hardy. Bram stond dan ook op een hoge plek in 

de hiërarchie van de internationale Laurel & Hardy liefhebbersvereniging Sons of the 

Desert. 

Dat door hem zelf afvlakken van zijn altijd van hoog niveau zijnde bijdragen aan de 

L&H-kunde ging zelfs zover dat hij zijn briljante boek over leven en werk van ‘de jon-

gens’ gewoon Het zoveelste Laurel en Hardy-boek noemde. Met een knipoog voegde 

hij de ondertitel toe: ‘Niet het beste maar wel het betere boek’. Dat dan weer wel. 

Decennialang maakte Bram in z’n eentje als hoofdredacteur en uitgever het alom 

gewaardeerde L&H-fanzine Blotto. In een hospice in Hilversum, wetende dat zijn 

tijd er op zat, was hij er nog mee bezig. In 1994-1995 voerde hij samen met Egbert 

Barten en Mark van den Tempel de redactie van het viermaal per jaar verschijnende 

Tijdschrift voor Film- en Filmgeschiedenis Flashback, een haast literair blad dat startte 

met een ‘aanloopsubsidie’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Met slechts 250 abonnees moest Flashback al na het vierde nummer stoppen, omdat 

‘filmminnend’ Nederland het liet afweten. Kennelijk waren de essays in het blad van 

een te hoge kwaliteit. 

Omdat ondergetekende zich permitteerde om zo nu en dan eens wat te publiceren 

over Laurel & Hardy, hadden we van tijd tot tijd contact. Niet alleen via de telefoon en 

handgeschreven papieren brieven en later via e-mail, ook ‘in person’. Hoewel Bram 

zijn Hilversumse appartement niet graag verliet mocht ik hem wel als het hem schikte 

komen ophalen met de auto en zakten we neer op het terras van De Generaal in 

Baarn. Daar liet hij zich de garnalenkroketten en een Duveltje goed smaken en had-

den we het over film en Laurel & Hardy in het bijzonder. Die gesprekken maakte me 

nederig: Bram wist zoveel… 

Kort voor zijn overlijden, vlak voor z’n 90ste verjaardag, kreeg ik een korte e-mail van 

hem: ‘Bedankt voor je vriendschap.’ Ach, lieve dappere Zeeuw, was ik maar een betere 

vriend voor je geweest. 

Thomas Leeflang 

Op 6 juni overleed nieuws-
man, filmkenner en Laurel 
en Hardy-fan Bram Reijn-
houdt (geboren in 1932 en 
89 jaar oud). Een reus, niet 
alleen vanwege zijn impo-
sante gestalte, maar vooral 
ook door zijn encyclopedi-
sche kennis, feilloos taalge-
voel en scherpzinnigheid. 
Reijnhoudt werkte decennia 
lang als eindredacteur van 
de Radionieuwsdienst van 
het ANP, en was uitgegroeid 
tot een grootmeester in het 
glashelder uiteenzetten van 
ingewikkelde nieuwsfeiten 
in ‘gewoon’ Nederlands. 
Een begaafd stilist, die naast 
zijn nieuwswerk zeer actief 
was in de filmwereld en het 
blad Blotto maakte, over 
Laurel en Hardy. Een bijzon-
dere liefde, die hij onder 
andere deelde met Thomas 
Leeflang, die zijn vriend en 
collega hiernaast herdenkt.

Bas Nieuwenhuijsen

Mr. Harm Mobach (1929-2021) deed zijn intree bij de 

NCRV als producer van het radioprogramma Jazz-

time in 1970. Hij had fiscaal recht gestudeerd en was 

hoofdmedewerker belastingrecht aan de Universiteit 

van Leiden. Maar hij was ook in Nederland bekend als 

jazzkenner die schreef voor bladen als Rhythm, Muziek 

Expres, Luister en Jeugd en evangelie, want Mobach 

was van gereformeerde huize. Vanwege zijn belasting-

kennis hielp hij jazzmusici met hun bemoeienissen met 

de belastingdienst.

De AVRO had hem al in 1950 ontdekt als jurylid van 

de toen befaamde Jazzcompetitie. En in die jaren 

vijftig en zestig zat hij ook in jury’s van lokale en regionale jazzconcoursen. Over de Nederlandse radio, die toen nog niet 

publiek wilde heten, was hij kritisch, zoals te lezen staat in het in 1958 uitgegeven boek 6 over Jazz. Mobach schreef 

daarin afkeurend dat ’nog geen 1 procent van de beschikbare zendtijd aan jazz werd besteed’.

Een eigen radioprogramma kreeg hij dus bij de NCRV. Het duurde slechts een half uur op de zaterdagavond. Een we-

kelijks met precisie samengesteld programma, waarvan de tekst niet door Harm Mobach werd voorgelezen, maar door 

NCRV-omroepster Kirsten Klijnsma. De luisteraar kreeg niet alleen informatie over het te spelen nummer, maar ook elke 

muzikant werd genoemd, plus de opnamedatum en de plaats van opnamen. En dat voor en na elk nummer.

Omdat Mobach ook voorpubliciteit wilde, meldde hij zich voor menige uitzending met een korte tekst bij de NCRV-gids. 

Zo leerde ik hem kennen: een 2 meter lange heer, die voor de opname op vrijdagmiddag van zijn woonplaats Pijnacker 

naar Hilversum reisde. Zijn wekelijkse programma Jazztime werd hem in 1983 ontnomen. Het werd vervangen door Late 

Date. Maar Mobach mocht nog enkele jaren ‘specials’ in jazzclub De Tobbe in Voorburg maken.

Harm Mobach had veel invloed in de Nederlandse jazzwereld. Zo schreef hij in 1969 het rapport Jazz voor radio en 

televisie en was hij in hetzelfde jaar betrokken bij de oprichting van de Wessel Ilckenprijs, die inmiddels voortgezet is als 

Boy Edgar-prijs. Hij bleef tot voor enkele jaren actief als schrijver van historische artikelen over jazz die in het blad van het 

Nederlandse Jazzarchief werden gepubliceerd. Sinds 1994 was mr. Harm Mobach officier in de Orde van Oranje Nassau.

Klaas Koopman

Correcties en aanvullingen 2
In Aether 140 is ten onrechte het intro van het artikel van Harry Knipschild over de Sixties niet afgedrukt. Het artikel had 

aldus moeten beginnen: “Zestig jaar geleden begonnen de Sixties, een periode waarin de jeugd het behoorlijk voor het 

zeggen kreeg. Dat gold zeker voor de populaire muziek: met de opkomst van de Beatles en Rolling Stones in Engeland en 

Bob Dylan in Amerika. Een nieuw tijdperk was aangebroken. Nieuwe formaties dienden zich aan: The Who, Animals, Jimi 

Hendrix Experience, Byrds, Cream, Led Zeppelin.”

Red. Aether
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Knippen  Monteren van geluidsopnames – in veel landen ging dat letterlijk door met een schaar een gedeelte van de  

 geluidsband weg te halen

Kop/staart Bij een ruwe opname wordt het niet voor uitzending bestemde signaal aan het begin en einde van de opname  

schoonmaken gewist

Koppelbus Kleine behuizing om twee NOS-kabels met elkaar te verbinden

Kopquote Kort audiobestand, dat in het begin van de uitzending wordt gebruikt om alvast iets te laten horen van wat er  

 later wordt uitgezonden

Kruisdecor Geluid uit twee verschillende ruimtes die elkaar kunnen horen, zonder zichzelf terug te horen

Kuchknop  Knop in een spreekcel/studio om de microfoon(s) tijdelijk uit te zetten als de presentator moet kuchen of 

 hoesten of even buiten de uitzending om iets te zeggen tegen de regisseur

Kunsthoofd Een kunsthoofd of kunstkop is een stereo-opnametechniek waarbij op de plaats van de oren microfoons staan

Kweknet Andere benaming voor Inkomende Communicatie Lijn, zie ICL

Liggend slot Manier om aan te geven dat het geluid stopt en heel rustig uitklinkt tot stilte, vaak ook in schrift aangeduid als l.s.

Lijnentafel Mengtafel in radiostudio speciaal bedoeld om veel inkomende lijnen te behandelen (b.v. bij Langs de Lijn)

Lipmicrofoon Microfoon die fysiek tegen bovenlip wordt gedrukt, met name in gebruik bij sportuitzendingen met veel 

 omgevingsgeluid

Lopik De belangrijkste radio en tv-toren van ons land, staat overigens niet in Lopik maar in IJsselstein. En heet 

 officieel de Gerbrandytoren

Luci Bedrijf dat programma’s maakt en verkoopt waarmee geluidsverbindingen via internet met de studio gemaakt  

 kunnen worden. Werkt ook via smartphone zodat met Luci de geluidskwaliteit beter is dan gewoon via de  

 telefoon

LW Laatste woorden van een opgenomen reportage, zie ook EW

M15 Typenummer van de meest voorkomende professionele bandrecorders

Mandje Scheidingstrafo bij oude reportagewagens, ondergebracht in houten behuizing, werd neergezet bij de 220V  

 aansluiting in kerk, zaal e.d.

Mixmobiel Mengpaneel om aantal ingangen in een studio te vergroten

MS Stereo microfoonopstelling met 2 achter elkaar geplaatste microfoons met verschillende karakteristiek

Monitor Eigenlijk een tv-term voor een beeldscherm, maar bij de radio gebruikt als naam voor luidsprekers waardoor je  

 opnames beluistert

Muziekbibliotheek Bibliotheek waar bladmuziek werd gearchiveerd en   

 uitgegeven

Muzieklijn  Een kwalitatief zeer goede verbinding met de studio’s,   

 verzorgd door de PTT die daarvoor telefoonlijnen 

 gebruikte, zie IML

Muziekpaviljoen  Gebouw op het Hilversumse Omroepkwartier/Media Park  

  waar allerlei gezamenlijke faciliteiten waren 

 gehuisvest, zoals allerlei studio’s en de Fonotheek (zie daar)

N-1 Selectief signaal uit een mengpaneel met alle bronnen   

 behalve de eigen bron

NA Nieuwe A-Band voor geluidsopnames, grote nog   

 ongebruikte of gewiste analoge opnameband op een zgn.  

  NAB-kern met een nominale lengte van 43 minuten bij 38 cm/sec

Nagra Merknaam van draagbare bandrecorder die veel gebruikt werd

NB Nieuwe B-band, analoge band op een zgn. NAB-kern met een nominale lengte van 22 minuten bij 38 cm/sec,  

 iets kleiner dan de NA

Noodband Geluidsopname die uitgezonden kon worden als de verbinding met een live-programma op locatie 

 verbroken werd

NP Nieuwe Productie band, analoge band op een zgn. NAB-kern met een nominale lengte van 6 of 12 minuten 

 bij 38 cm/sec

NRU-statief Microfoonstatief met drie poten van aluminium. Stond o.a. bij de  Beatles op het podium in Blokker

Openzetten  Als de microfoons worden aangezet dan geeft de geluidstechnicus dat door aan de presentator met de tekst  

 “ik zet je open”, ook gaat er dan een rood licht branden

Optrekken Muziek laten opkomen onder laatste woorden van de presentator

Orgelmast Uitschuifbaar microfoonstatief tot plm. 4 meter hoogte. O.a. gebruikt in, de naam doet het reeds vermoeden,  

  een kerk

Orgeltje Inductietelefoon voorzien van batterijen en een slinger om een wekspanning op te wekken

ORTF Stereomicrofoon ontworpen door de Franse Publieke Omroep. Kapsels staan onder een hoek van 110 graden.

Overgemoduleerd Opname die te hard is waardoor het geluid vervormd klinkt

Parallelplankje Kleine behuizing met 5 XLR-aansluitingen voor uitsplitsen van audiosignaal

Pauzepingel Altijd doorlopend muziekje in de ECK permanent beschikbaar onder een fader

Promo Een jingle (zie daar) waarmee reclame gemaakt wordt voor de eigen zender of een bepaalde uitzending

ProTools Computerprogramma dat is ontwikkeld voor muziekopnames maar nu ook voor ingewikkelde 

 radiomontages wordt gebruikt

PTT-plankje Kleine behuizing waarop de PTT de verbinding van en naar Hilversum aansluit

Rena Afkorting van Retour Naar, signaal dat vanuit een studio naar locatie gaat

Repo  Afkorting van reportage voor radio

Reportofoon Toestel, met aansluiting voor microfoon en hoofdtelefoon, waarmee via analoge telefoonlijn verbinding  

 gemaakt wordt met Hilversum

Reval Afkorting van Bandenrevalidatie, de ruimte in het Muziek Paviljoen waar banden gecontroleerd en gewist  

 werden voor hergebruik

Revan Afkorting van Retour Van, signaal dat vanaf locatie naar de studio gaat

RF-post  Radio Faciliteit – kleine ruimte in een postkantoor waar een verslaggever iets kon doorspelen naar de studio

Riedel Intercomsysteem (Riedel is een merknaam)

RK Registratiekamer – studioruimte om programma’s op te nemen

Rondlopertje Steeds terugkerend fragment. Werd vroeger bereikt door een stuk band als een lus aan elkaar te plakken en  

 dan herhaald langs de weergavekop te laten lopen, waardoor het geen begin of eind heeft, maar oneindig  

 doorgaat

Rondzingen Probleem als een microfoon te dicht bij een luidspreker staat

Ruiter Klein stukje papier of tape in een analoge band geplaatst als markeerpunt

Scheerijzer  Bijnaam van een zeer veel gebruikte microfoon (Sennheiser MD 21)

Scherp zetten Een grammofoonplaat of cd voor de start precies op het juiste punt klaarzetten zodat bij de start meteen het  

 eerste geluid weerklinkt (en niet eerst wat geruis of de inloopgroef)

Schrijver Instrument in een ECK waarop modulatie met een naald op een papierrol werd geschreven (vgl. met oude  

 tachograafschijf in een vrachtwagen)

Slof Behuizing met aansluitingen voor microfoons of andere verbindingen

Socapex Merknaam, multikabel met 12 audioverbindingen

Spotmaster  Merknaam van een speciaal soort bandrecorder waarmee jingles en tunes werden afgespeeld

Spreek’buis  Intern blad voor radio- en televisiepersoneel (is eigenlijk geen vakterm, maar vooruit… red. Aether)

Spreekcel  (Ook wel afgekort tot ‘cel’) ruimte waarin de presentator en de gasten achter de microfoons zitten, met een  

 glazen wand gescheiden van het technische gedeelte

Spreeklijn Verbinding tussen locatie en studio voor communicatie, zie ICL

Spreeklijst Uitgebreide papieren lijst per zender voor programmamakers en technici

Het voormalig Muziekpaviljoen van architect 
Piet Elling, anno 1965, zoals het er nu uitziet: 
vernieuwd door Team 4 Architecten en 
huisvesting van mediaproductiebedrijf United. Nico Warnaar

In Aether 138 stond een ‘Radiowoordenboek’, een lijst met vaktermen 
op radiogebied, opgesteld door Nico Warnaar. Van enkele lezers 
kwamen tal van aanvullingen. In Aether 140 stond het eerste deel van 
hun bijdragen, en hieronder ziet u het tweede deel.

Radio
    woor
 den
boek
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Dankzij Thomas Alva

Edison
Toen in de jaren vijftig van de vorige eeuw de sterf-

dag van Thomas Edison wereldwijd werd gevierd en de 

NVPI, als pasopgerichte overkoepelende organisatie van 

de Nederlandse platenindustrie, plannen publiceerde 

teneinde deze grondlegger van ons vakgebied op passende 

wijze te eren, bleek dat daar bijzonder weinig belangstel-

ling voor bestond. De jongere medewerkers toonden een 

zeer gebrekkige kennis van zaken omtrent de historie van 

de geluidsdrager, en wie die ouderwetse schellakplaat 

had bedacht kon hen geen klap schelen. En de weinige 

ouderen in het vak bleken ook een chronisch gebrek aan 

eerbied te koesteren voor hun fonografisch verleden. Dat 

kostte maar geld en wat leverde het tenslotte op? Nee, 

historisch besef bleek een schaars goed te zijn binnen de 

Hollandse gelederen en de NVPI moest zich maar liever 

met commerciëlere zaken bezighouden, vond men.

door Leo Boudewijns

Voor mij persoonlijk was er indertijd een extra stimulans om 

Edison te eren, want kort daarvoor had ik bij toeval ont-

dekt dat ik was geboren op de dag en het jaar dat Edison 

stierf: 18 oktober 1931. ‘Nou èn?’ vroegen sommigen zich af; zij 

zagen helemaal niet in hoe dit toeval zou kunnen dienstdoen in de 

landelijke publiciteit voor het vakgebied dat de NVPI bediende. Maar 

ik was een jonge romanticus. Ik had het berichtje gelezen in de Te-

legraaf die op mijn geboortedag was verschenen, een geschenk van 

mijn lief, dat ik alleen daarom al waardeerde. Op de eerste pagina, 

rechtsonder, stond “dat de grote Amerikaanse uitvinder er slecht 

aan toe was, zijn dood was nabij.” En inderdaad stierf Edison dus 

later op die dag. 

Thomas Alva Edison

IJverig als altijd begon ik het 

leven van Edison te bestude-

ren en probeerde ik kennis 

te nemen van zijn vele, vaak 

bizarre vondsten, speciaal op 

het gebied van de geluids-

opname en -weergave. Zijn 

Edison Phonograph werd in 

korte tijd heel populair en 

zorgde voor een doorbraak in 

de muziekweergave die vanaf 

toen dus ook thuis kon worden 

genoten; niemand hoefde nog 

langer naar een concert van 

een geliefde zanger of orkest, 

de musici kwamen voortaan 

thuis. ‘Have you heard it?’ was 

de vraag die op vele Edison-af-

fiches werd gesteld. In de 

Kalverstraat, Amsterdam, werd 

de fonograaf gedemonstreerd 

door Maju, een indertijd 

geliefde goochelaar, tegen een 

toegangsprijs van 49 cent, een 

klein vermogen in die dagen. 

“Hij spreekt en doet verschil-

lende muziekinstrumenten 

hooren!” luidde de opwekken-

de tekst van de advertentie. 

Smakelozer was een grapjas 

namens de Gebroeders Willink 

te Amsterdam, die met zijn 

advertentie-opmaak de indruk 

wekte dat de uitvinder was 

overleden, terwijl er in werke-

lijkheid stond dat de uitvinding 

van Edison Dood-eenvoudig te 

gebruiken viel. Opgemaakt met 

een dikke zwarte balk om de 

wrange grap nog te versterken.

De advertentie van de firma Ph. 

Hakkert te Rotterdam was om 

weer andere redenen opval-

lend. De kopregel ‘Geen salon, 

huiskamer, serre, motorjacht is  

gezellig zonder Cantaphone’  

wordt geïllustreerd met een 

quasi ondeugende tekening. 

De salongramophone heeft 

geen hoorn, hetgeen als een 

Boven: Een affiche voor Edisons ‘Phonograph’ 

Onder: Een advertentie voor de ‘cantophone’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1917

Een niet zo fijngevoelige advertentie, 

kort voor Edisons dood

voordeel wordt aangeprezen. Maar de illustra-

tie erbij geeft wel aan dat er veel meer moge-

lijk is met of bij een grammofoon dan alleen 

luisteren naar muziek. De staande, dikke, kale 

man, ongetwijfeld de eigenaar, kijkt wel erg 

gretig naar de boezem van de naast hem zit-

tende dame. De hand van de man op de bank 

heeft ook iets ondeugends in de zin en het 

meisje naast de cantaphone onthult haar buste 

alsof dat gebaar het geluid zou verfraaien. En 

dat alles om een toestel ter waarde van 95 tot 

450 gulden aan te prijzen. Maar dan kreeg je 

ook -ik volg de tekst- “de beste, soliedste en 

duurzaamste Gramophone die tot heden werd 

gefabriceerd”. En wie wilde dat nou niet? 
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Ad Langebent, 

eerste Haagse 

redacteur van 

Brandpunt

persoonlijke en niet eenzijdige 

wijze van commentariëren. Het 

rapport concludeerde: “Zonder 

dat er van de vorming van een 

‘school’ sprake is, mag worden 

geconstateerd dat is gebleken, 

hoe de invloed van Brandpunt 

niet ongunstig is geweest voor 

een deel van Nederlandse 

televisiejournalistiek.” Dat was 

twee jaar voor de Nacht van 

Schmelzer. De in het juryrap-

port genoemde kwaliteiten 

lagen ook ten grondslag aan 

Vanavond in Nieuwspoort, dat 

in 1964 werd gestart.

Tot slot: het was de filmcamera 

van Brandpunt, die in die Nacht 

van Schmelzer bij de uitgang 

van de Kamer op wacht stond 

en premier Cals de gelegen-

heid bood onmiddellijk na 

afloop van het debat zijn gal te 

spuwen over zijn partijgenoten 

die hem in de steek hadden 

gelaten. De uitzending de vol-

gende dag zorgde voor nogal 

wat reuring. Ik sluit niet uit 

dat onze uitzending rond een 

teleurgestelde emotionele pre-

mier aanleiding is geweest voor 

meer aandacht bij de televisie 

voor de Haagse politiek.” n

Richard Schoonhoven, hoofdre-

dacteur Brandpunt 1961 - 1970     

HET VERLEDEN

GEDAAN
tekort

                          In Aether 
140, van juli j.l., stond 
het artikel over ‘radio- en 
tv-verslaggeving in de 
Tweede Kamer’. Van Richard 
Schoonhoven is onderstaan-
de reactie daarop.

“De parlementaire journalistiek 

op televisie is ouder dan de 

komst van de camera in het 

parlement. Dat in tegenspraak 

met hetgeen in het Aether-ar-

tikel wordt gezegd. Daar 

schrijft Arno Weltens dat pas 

na de Nacht van Schmelzer de 

omroepen vaste verslaggevers 

naar het Binnenhof gingen stu-

ren. Het verleden wordt hier te 

kort gedaan. Enkele jaren eer-

der had de rubriek Brandpunt 

al een eigen redacteur naar 

het Haagse circuit afgevaar-

digd: Ad Langebent, een jonge 

redacteur van de Volkskrant, 

die niet was opgesloten in een 

van de bubbels rond politieke 

partijen. Baanbrekend in die 

dagen, ook ver vòòr de Nacht 

van Schmelzer, was de rubriek 

Vanavond in Nieuwspoort, de 

maandelijkse editie van Brand-

punt, waarin 

vrijmoedig 

en onbe-

kommerd de 

politiek werd 

becommen-

tarieerd. Ad 

Langebent en 

Frits van der 

Poel waren 

de redacteu-

ren van het 

programma, 

dat recht-

streeks werd 

uitgezonden 

uit één van 

de vertrek-

ken van Nieuwspoort. Politici 

reageerden doorgaans wat 

terughoudend bij een uitnodi-

ging voor een interview of een 

discussie. Ik herinner me dat 

Barend Biesheuvel en Harm van 

Riel destijds als enigen open-

lijk hun waardering voor de 

rubriek hebben uitgesproken.        

Brandpunt werd in 1964 de Zil-

veren Nipkowschijf toegekend. 

In het juryrapport werd vastge-

steld dat de rubriek een nieu-

we vorm van televisie-journalis-

tiek heeft geïntroduceerd met 

als één van de kenmerken een 

Links: Zangers van de Mastreechter Staar voor de microfoon

Onder: 18-10-31’:Berichtje in De Telegraaf van zondag 18 oktober 

1931 over de toestand van Thomas Edison. Dezelfde dag zou hij 

overlijden én dezelfde dag werd Leo Boudewijns geboren.

En dát betekent dat Leo nú op 18 oktober negentig jaar 

wordt! De Aether-redactie feliciteert hem van harte met 

deze mijlpaal en wenst hem gezonde volgende jaren!

Ouwemannenpraat 
Op een leeftijd waarop menigeen zijn lier al lang aan 

de wilgen heeft gehangen, heeft Leo Boudewijns een 

nieuw boek uitgebracht: Ouwemannenpraat. Hij zet 

daarmee zijn negentigste verjaardag, later deze maand, 

luister bij. Heeft hij de dop nu definitief op de vulpen 

geschroefd? Het valt te hopen van niet.

Boudewijns houdt niet van complimenten van het slag “knap 

dat je dit nog kunt op jouw leeftijd”, maar een feit is het. 

In Ouwemannenpraat komen bekende thema’s terug, zoals 

muziek, zijn jeugd in Amsterdam en bovenal de liefde, maar 

hij snijdt ook nieuwe aan, zoals ouder worden, moderne 

elektronica en de dood. Het boek (hij heeft inmiddels meer dan dertig publicaties op zijn 

naam) is dan ook geen simpele herhaling van zetten, maar leest als het verslag van een 

man die, ook na negentig jaar, niet uitgekeken of uitgeleerd is. Alles natuurlijk op zijn eigen 

elegante, mild-spottende toon, wat bijvoorbeeld zijn beschouwing over het ontwasemen 

van zijn nieuwe auto een klein juweeltje maakt. Boudewijns blijkt wel degelijk ook uit zijn 

slof te kunnen schieten (nou ja, voor zijn doen dan), getuige zijn overpeinzing over de ‘pil 

van Drion’, maar nergens verliest hij zijn gevoel voor nuance en beschaving. Al met al is Ou-

wemannenpraat een openhartig, aangenaam leesbare en vooral ook ontroerende bundel 

verhalen en beschouwingen, die de veelzijdigheid van de auteur, die ook grafisch werk 

maakt en de omslag ontwierp, recht doet. Een fonkelend cadeau van de jarige. Gefelici-

teerd, Leo, en berg je geliefde vulpen nog maar niet op.

Bas Nieuwenhuijsen

Leo Boudewijns, Ouwemannenpraat, uitgebracht in eigen beheer, www.coolprinting.nl  

ISBN 978949254445 2, te koop bij Boekhandel Den Boer in Baarn voor € 17,50 en te 

bestellen via leoboudewijns@coolprinting.nl (excl. verzendkosten).

Hoeveel kaler en saaier is de 

laatste illustratie bij dit artikel, 

een echte foto uit 1922 van 

een geluidsopname van het la-

ter zo beroemde Mannenkoor 

De Mastreechter Staar. Ik heb 

het ensemble meegemaakt 

toen de bezetting was uitge-

dijd tot tachtig man en het 

een hele toer bleek om al die 

prachtige mannenstemmen tot 

een harmonieus geheel op de 

plaat te zetten. Maar dit luttele 

groepje staat er wat verloren 

bij, alsof ze er zelf ook nauwe-

lijks vertrouwen in hebben dat 

hun schone gezang uiteindelijk 

via de grammofoonplaat hun 

beroemdheid zal uitdragen tot 

in de uithoeken van ons land. 

De man die alleen staat zou 

een solist kunnen zijn of de 

toenmalige dirigent, maar ik 

kan me niet voorstellen dat hij 

dan zijn hand in zijn zak zou 

hebben gehouden. Ze zingen 

van blad, dus het repertoire 

zal niet al te vertrouwd zijn 

geweest. Er is nog een pikante 

bijzonderheid: deze opname 

werd gemaakt in  Berlijn, 1922. 

Dat was vier jaar na de Eerste 

en achttien jaar voor de Twee-

de Wereldoorlog. Het moet 

toch gemakkelijk zijn geweest 

om een dergelijke opname er-

gens in ons eigen land te laten 

maken… n



	  

	  

Joop de Leur

“Daar is het water, daar is de 
haven. Waar j’altijd horen kon: 
we gaan aan boord.” De Zui-
derzeeballade is een evergreen 
geworden, door de smartlappe-
rige tekst van Willy van Hemert, 
maar in niet mindere mate ook 
door de weemoedige accordeon-
muziek van componist Joop de 
Leur. Hoewel dit van sentiment 
doortrokken liedje over het 
vissersleven op de Zuiderzee, 
verdwenen door inpoldering 
en Afsluitdijk, behoort tot zijn 
grootste successen, was dit niet 
het genre waar De Leur groot 
in was geworden.

Joop, eigenlijk Johannes An-
tonius de Leur, werd geboren 
op 7 juni 1900 in Rotterdam in 
een bijzonder muzikale familie. 
Hij kreeg zijn eerste lessen van 
zijn vader en trad als 11-jarige 
jongen al op als pianist. Volgens 
het naslagwerk Persoonlijkheden 
in het Koninkrijk der Nederlanden 
in woord en beeld was de jonge 
De Leur “de eerste Nederlander 
die op jazzgebied naam maakte 
en met een jazzorkest naar het 
buitenland trok”. De Leur werk-
te onder meer in Zwitserland, 
Oostenrijk en, vooral, Duitsland, 
waar hij onder andere optrad 
met Paul Godwin, maar ook als 
solopianist bij de Haller-revue 
in Berlijn. Terug in Nederland 
(vanaf 1929) werkte hij veel 
samen met onder anderen Willy 
Derby. Hij componeerde tal van liedjes, waar-
voor onder andere Jacques van Tol teksten schreef. 
Tot de succesvolste behoorde Maruschka (1933), een 
tango, waarvan Van Tol de originele Duitse tekst 
van Jaschka Schmitt vertaalde. Van Tol schreef ook 
de teksten van nummers zoals We gaan van ‘t jaar 
niet naar Zwitserland en Wij gaan de wijde wereld 
in, die het goed deden. Een ander succesnummer was 
Mijnheer Dinges weet niet wat swing is (1938), met 
het jazzy duo Johnny & Jones. In de jaren ’30 van de 
vorige eeuw begon De Leur ook samen te werken met 
componist en tekstschrijver Jack Bess (pseudoniem van 
Jacques Hubertus Bes), met wie hij ook na de Tweede 
Wereldoorlog nog tal van liedjes uitbracht, van licht 
(zoals de tango Elisabeth Maria) tot vederlicht (zoals 
het swingende De Sheik Ali-Bey).

Na de oorlog zette De Leur 
zijn muzikale carrière voort, 
onder meer door een duo te 
vormen met Tonny Schiffer-
stein. In de schlagers die De 
Leur in die tijd maakte, komen 
vaak ‘Hollandse’ motieven voor, 
zoals de zee en het zeemansle-
ven. Succes had hij met onder 
meer Op de sluizen van IJmui-
den, Sijtje Boes van Marken, en 
bovenal dus de Zuiderzeeballa-
de. De Leur schreef het in 1959 
voor de VARA. Oorspronkelijk 
werd de ballade uitgevoerd 
door Sylvain Poons als opa en 
Godert van Colmjon als klein-
zoon. Omdat zij bij verschillen-
de platenmaatschappijen on-
der contract stonden, namen 
ze ook versies op met andere 
‘partners’. De uitvoering van 
Poons en Oetze Verschoor 
werd al gauw de meest po-

pulaire, en leverde in 1967 
een Gouden Plaat op. In dat 
jaar kreeg De Leur, gelijktij-
dig met Annie M. G. Schmidt 
en Harry Bannink, ook een 
Gouden Harp van stichting 
Conamus.

Op 3 september 1973 over-
leed Joop de Leur, 73 jaar 
oud, in Bielefeld (Duitsland). 
Enkele jaren eerder was hij 
hertrouwd (zijn eerste vrouw 
was in 1963 overleden) 
met een voormalige Duitse 
danseres, en had hij een huis 
in Bielefeld gekocht omdat 
haar familie daar woonde, 
aldus krantenberichten. 
In de collectie bladmuziek 
van de Stichting Omroep 
Muziek zitten tientallen 
werken van De Leur. De 
meeste daarvan hebben 

geen omslag, alleen handelsexemplaren werden van 
een voorblad voorzien. Die zijn vrijwel allemaal onge-
signeerd, zodat niet te achterhalen is wie er voor de 
ontwerpen tekenden. Uitzondering is Wij gaan de wij-
de wereld in, waarvoor Gé Hahn een omslag maakte. 
Hahn ontwierp wel meer covers van muziekuitgaven, 
maar illustreerde ook boeken. 
Zie ook www.muziekschatten.nl

Bas Nieuwenhuijsen


