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Het is een beetje een cliché, maar het einde van het jaar is en blijft 
een mooi moment om de balans op te maken. In dit nummer 
moeten we helaas weer stilstaan bij het overlijden van enkele men-
sen, die in de geschiedenis van omroep en muziek een bijzondere 
rol hebben gespeeld. Met één van hen, die beide werelden zo nauw 
met elkaar verbond en mede daardoor zelf legendarisch werd, Skip 
Voogd, bleken we achteraf het laatste interview van zijn leven te 
hebben gehad. 
De vernieuwing van ons blad gaat intussen onverminderd door en 
dat geldt ook voor de redactie. Tot ons grote genoegen is Liselotte 
Doeswijk onlangs bereid gebleken om de redactie te komen 
versterken.
Zij onderzoekt en beschrijft de vormgeving van de Nederlandse 
televisie. Een zeer groot deel van het beeld dat dagelijks de 
schermen is speciaal bedacht, ontworpen en gemaakt door een 
groot aantal mensen, die veelal onderbelicht zijn gebleven. Met 
haar boek vorm van vermaak richtte zij, samen met Roy van 
Vilsteren, de schijnwerper op deze artistieke en ambachtelijke 
vaklieden, die het beeld dat het publiek thuis ziet in hoge mate 
bepalen. Zij houdt verder nauwgezet de historie bij van de afdeling 
die vanaf het prille begin van de televisie voor decors en andere 
vormgevingselementen verantwoordelijk was. Oplettende lezers 
van Aether zagen in het verleden al bijdragen van haar hand over 

onder meer decorontwerper van het eerste uur Peter Zwart en de vele gedaanten van de VARA-haan. 
In dit nummer vindt u de eerste artikelen in haar nieuwe rol als redactielid. Maar u ziet haar ook op-
duiken in het verslag van onze talkshow Media Memories, waaraan zij als gast een bijdrage leverde.
Wij zijn verheugd over haar komst, die een welkome versterking van de redactie betekent. En bij het 
begin van het nieuwe jaar wensen wij alle lezers een voorspoedig en vooral gezond 2022.
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Presentator 

Ben Kolster (l) 

met vlnr. Huub 

Wijfjes, Liselotte 

Doeswijk, Han 

Peekel

NTS (later NOS) stond garant 

voor de nieuwsvoorziening. 

Bek onderstreepte het be-

lang van de betrouwbaarheid 

daarvan, in de huidige tijden 

van veel nepnieuws geen luxe. 

Bek brak dan ook een lans 

voor de blijvende waarde van 

journalistieke principes, zoals 

de bekende rij ‘wie-wat-waar-

waarom’-vragen.

De omroepverenigingen waren 

niet alleen vooruitstrevend in 

hun programmering, maar 

ook in hun vormgeving, vooral 

VPRO en VARA sprongen eruit. 

Eén van de bekendste vormge-

vers, Jaap Drupsteen, was meer 

kunstenaar dan ontwerper, 

Ook Wijfjes wees op de invloed 

van de televisie, die de sa-

menleving heeft ontzuild en 

gemoderniseerd. Tot 1964 

was er maar één tv-kanaal, 

iedereen zag alles. Inclusief 

de eerste interraciale kus op 

tv (ter wereld) in 1959, in 

Pension Hommeles (VARA) 

tussen Donald Jones en Roekie 

Aronds na het liedje Ik zou 

je in een doosje willen doen. 

Peekel sloot zich bij Wijfjes aan 

en wees nog op de impact van 

een actie zoals Open het dorp, 

waarmee volgens hem Mies 

Bouwman Nederland tot één 

natie smeedde.

De vele talkshows op tv brach-

ten uitgesproken meningen 

van allerlei groepen, die dankzij 

de pluriformiteit van het pu-

blieke bestel een stem en een 

gezicht kregen. De neutrale 

Nederlandse universiteiten be-

steden relatief weinig aandacht 

aan de geschiedenis van radio 

en tv. Opmerkelijk eigenlijk, 

want de media hebben een 

diepgaande invloed (gehad, en 

nog steeds) op ons dagelijks 

leven. Peekel beschreef hoe 

hij als kind in Rotterdam zijn 

vader met een stuk metaal in 

zijn armen zag bewegen bij 

het raam: de antenne van een 

van de eerste tv-toestellen in 

Nederland, die vader Peekel 

via het NatLab van Philips had 

gekregen. Zijn grootmoeder 

bracht het huis aan kant voor-

dat de uitzending begon, want 

de televisie moest je netjes 

ontvangen. En, zo betoogde 

Peekel, tegenwoordig is de tv 

een echte huisvriend, zeker nu 

we allemaal in verband met 

corona veel thuis zijn. 

Op 10 oktober organiseerde Aether samen 

met Beeld en Geluid Media Memories, een 

‘talkshow’ over het belang van de geschied-

schrijving van de media. Onder leiding van 

Ben Kolster (oud-programmamaker en 

bestuurslid van de stichting achter Aether) 

gingen Huub Wijfjes (mediahistoricus), Han 

Peekel (programmamaker), Liselotte Does-

wijk (geschiedenis van de tv-vormgeving) 

en Albert Bek (oud-radioman en hoeder 

van het erfgoed van de Wereldomroep) met 

elkaar en met de zaal in gesprek.

Huub Wijfjes, Liselotte Doeswijk, 

Han Peekel en Albert Bek gingen 

met elkaar en met de zaal in 

discussie

omroeperfgoed te behouden 

en te ontsluiten. Nico Steen-

bergen wees vanuit de zaal op 

het belang van de collecties 

van materiaal van de vroegere 

zeezenders. Bek vertelde hoe 

een deel van het erfgoed van 

de Wereldomroep kon worden 

gered en inmiddels aan Beeld 

en Geluid is overgedragen. 

Digitale opslag is gelukkig 

geen probleem meer, zodat 

ruimtegebrek op dat punt 

verleden tijd is. Maar er kan 

nog meer worden gedaan om 

oud materiaal te ontsluiten, 

zoals de interviews die onder 

andere wijlen Harrie Vossen 

met programmamakers heeft 

gemaakt. Oral history, hoe 

gekleurd dat ook kan zijn, is 

waardevol. Zoals Peekel zei: het 

is leerzamer en interessanter 

om Mies Bouwman te horen 

vertellen over haar mislukkin-

gen, dan over haar successen. 

Mogelijk kan dat bijvoorbeeld 

studenten stimuleren om een 

gebrek aan historische kennis 

bij te spijkeren. n

stelde Doeswijk. Hij dreef de 

mogelijkheden van de techniek 

tot het uiterste, zonder dat die 

technische hoogstandjes be-

palend werden voor het beeld, 

en liep daarmee ook internati-

onaal voorop. De Nederlandse 

televisie heeft ook in andere 

opzichten, zoals de ontwikke-

ling van programmaformats, 

internationaal een grote repu-

tatie verworven. Dat is volgens 

Wijfjes mede te danken aan de 

opzet van het publieke bestel, 

die hij dynamisch conservatis-

me toedichtte: het bestel wist 

zich aan te passen aan de ver-

anderende maatschappij, zon-

der van karakter te veranderen. 

Het bestel is erin geslaagd ver-

anderingen in de samenleving 

op te vangen en te verwerken. 

Iets om trots op te zijn, vond 

Peekel, die het dan ook graag 

uitlegt aan buitenlanders, die 

volgens hem vaak enthousiast 

reageren. De komst van de 

nieuwe omroepen ZWART en 

Ongehoord Nederland bewijst 

volgens hem de levenskracht 

van het bestel.

De afgelopen decennia zijn de 

media zelf niet erg zorgvuldig 

met hun verleden omge-

sprongen. Veel opnamen zijn 

bijvoorbeeld gewist, de serie 

Ja Zuster Nee Zuster is een 

bekend voorbeeld. Recent 

doken verloren gewaande 

fragmenten op in een Belgisch 

archief. Maar, zo bleek al gauw 

uit de discussie, aan dat archief 

hoeven we geen voorbeeld 

te nemen, want het is nogal 

ontoegankelijk. Peekel prees 

de rol van Beeld en Geluid in 

Nederland, een internationaal 

toonaangevend instituut, dat 

in elk geval de programma’s 

van de publieke omroepen 

nu uitstekend bewaart. De 

producties van de commerciële 

omroepen worden nog steeds 

niet automatisch opgeslagen 

door Beeld en Geluid, tot ver-

driet van het instituut zelf. Er 

zijn wel gesprekken over gaan-

de, maar rechten en kosten 

spelen nu eenmaal een rol.

De gasten en de zaal waren 

het er over eens dat er meer 

moet worden gedaan om het 

door Bas Nieuwenhuijsen

MeMories

“Er moet meer worden 
gedaan om het omroep- 
erfgoed te behouden 
en te ontsluiten”

Media
Media
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Ack van Rooyen 

bleef tot op 

hoge leeftijd 

spelen 

(foto: Van Laar 

Trumpets)

Boven: Als jon-

gen (links) met 

de flügelhorn

van 15 jaar. Ik zat in de tweede 

klas van de Aloysius MULO in 

Hilversum en was op woens-

dagmiddag vrij. The Ramblers 

hadden elke twee weken op 

woensdagmiddag een pu-

blieksopname voor de Wereld-

omroep in Ons Gebouw aan 

de Havenstraat in Hilversum. 

Het viel in die tijd niet mee om 

overdag publiek te krijgen tij-

dens een radio-opname, want 

iedereen moest werken en de 

onverwachts, doofde het licht-

je. Ack van Rooyen overleed 

op 18 november 2021, 91 jaar 

oud. Het was landelijk nieuws 

in het Journaal en in de kran-

ten. Facebook ontplofte bijna 

door de talrijke reacties uit de 

muziekwereld.

Ack speelde al in 1955 in 

The Ramblers van Theo Uden 

Masman. Ik weet dat want ik 

was erbij. Niet als muzikant na-

tuurlijk, maar als toeschouwer 

Ack van Rooyen 

in actie 

(foto: Van Laar 

Trunpets)

hem in 2006 tot Ridder van 

Ronneburg en een jaar later 

krijgt Ack de Singer Laren Jazz 

Award. Het zal nog tot 2020 

duren voordat hij de (BUMA) 

Boy Edgarprijs in ontvangst 

mag nemen.

Ack heeft veel trompettisten 

het vak geleerd. Hij doceert 

jarenlang aan de conservatoria 

in Hilversum en in Den Haag. 

Op 84-jarige leeftijd is hij nog 

solist tijdens een concert van 

de WDR Big Band in het Duitse 

Wipperfürth. Als hij vorig jaar 

negentig jaar wordt viert Ack 

van Rooyen dat in het Bimhuis 

met een concert. Tijdens dat 

optreden wordt Ack benoemd 

tot Officier in de Orde van 

Oranje-Nassau. 

Met het overlijden van Ack van 

Rooyen heeft de wereld een fe-

nomeen verloren. Een musicus 

die een grote stempel heeft ge-

drukt op de ontwikkeling van 

de jazzmuziek. Het Nederlands 

Jazz Archief heeft over Ack een 

prachtige productie gemaakt 

in de serie Jazzhelden. Kijk op 

internet, www.jazzhelden.nl. n

Nol van Bennekom is musicus, 

journalist en voorzitter van de 

Stichting The Ramblers 

wederopbouw van Nederland 

na de Tweede Wereldoorlog 

was nog niet voltooid. Dus de 

Wereldomroep was blij dat ik 

kwam om mee te helpen bij 

het applaus.

Ack en Jerry
Ack en Gerard van Rooyen, 

beiden toen dertigers, zaten 

naast elkaar op de achterste rij, 

samen met Ado Broodboom en 

trombonist Marcel Thielemans. 

Mijn gitaarleraar André van 

Hall had mij naar The Ramblers 

gestuurd voor mijn muzikale 

ontwikkeling. Bij de saxen 

zaten de broers Kees en Tinus 

Bruijn en natuurlijk de grappige 

Wim Poppink. Wat een feest.

Gerard, die zich later Jerry 

noemde, zou helaas embou-

chureproblemen krijgen en 

ontwikkelde zich als een zeer 

getalenteerde arrangeur en 

orkestleider, o.a. chef-dirigent 

van het Metropole Orkest en 

de big band van de West Deut-

sche Rundfunk. Maar Ack bleef 

spelen en hoe!

Zijn carrière maakte een enor-

me groei door. Hij was idolaat 

van Clifford Brown, de veel te 

vroeg door een auto-ongeluk 

overleden Amerikaanse trom-

pettist. Zó hoorde je trompet 

te spelen, mooi en zuiver, vond 

Ack. Zijn vertolkingen van I 

remember Clifford in The Sky-

masters tijdens het rechtstreeks 

uitgezonden AVRO-radiopro-

gramma Swingtime dropen van 

diepgemeende emotie.

Buitenland
Hoewel Ack en ook Gerard 

een klassieke conservatorium-

opleiding hadden gehad trekt 

de jazz beiden meer aan. Het 

vakmanschap en de mooie 

toon van Acks trompetspel 

wordt niet alleen in Nederland 

opgemerkt. Ook buitenlandse 

orkesten lijven Ack van Rooyen 

gretig in. Zo treedt hij in 1960 

toe tot het dansorkest van de 

Sender Freies Berlin, waar hij 

tot 1967 blijft.

In dat jaar gaat hij een lang 

dienstverband aan bij de band 

van Erwin Lehn in Stuttgart. 

Die verbintenis duurt wel 11 

jaar. Met de German All Stars 

trekt Ack door Zuid-Amerika 

en Azië. Ook krijgt hij een vast 

contract bij het orkest van Pe-

ter Herbolzheimer. Telkens als 

solist, naast sectiemuzikant. In 

1979 vragen Gil Evans en Clark 

Terry hem voor hun Europese 

tour. Bij het grote publiek, 

vooral in Duitsland, krijgt Ack 

van Rooyen grote bekendheid 

door zijn bugelsolo’s in het gro-

te orkest van Bert Kaempfert, 

die ook op de plaat zijn gezet. 

Er werden 80.000 exemplaren 

van verkocht.

Eerbetoon
Maar ook in Nederland zijn er 

tal van orkesten die aan hem 

trekken. Hij gaat spelen in het 

Metropole Orkest, The Skymas-

ters, The Netherlands Concert 

Jazz Band en het Dutch Jazz 

Orchestra. Tussendoor speelt 

hij ook nog in Duitsland. Zijn 

staat van dienst is enorm. 

Het wordt dan ook tijd dat 

hij niet alleen met gages 

wordt beloond maar ook met 

onderscheidingen. De Duitse 

edelman Wolfgang Ernst zu 

Ysenburg und Büdungen slaat 

Er zijn mensen die als zij 

overlijden een schokgolf 

teweegbrengen in een 

brede gemeenschap. 

Ack van Rooyen was 

zo’n mens. Tot het laatst 

bleef hij actief in de mu-

ziek. Dat was wonderlijk 

want welke trompettist 

speelt nog de sterren 

van de hemel op zijn 

negentigste? 

Ack van Rooyen, 
een trompettist 
van wereldklasse
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door Nol van Bennekom

“Ack bleef spelen en hoe!”WWijlen Tony Nolte, leider van de 

The Skymasters, vertelde mij ooit 

dat er niet veel oude trompet-

tisten zijn die nog mee kunnen 

in een orkest. Vaak krijgen ze 

gebitsproblemen en dan is het 

meestal gebeurd met je embou-

chure. Maar Ack van Rooyen 

ontsprong blijkbaar die dans. Tot 

op zeer hoge leeftijd was of leek 

hij een tamelijk fitte man voor 

wie als trompettist geen zee te 

hoog was. Maar toch, voor velen 
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De Marmer-

groeve

Peter Menneer: 

voorstel tot 

‘branding’ van 

tv-netten

ke factor in onze complexe 

samenleving en uitsluitend het 

uitvoeren van de voorgeschre-

ven inhoudelijke en program-

matische taken dient leidraad 

te zijn voor de publieke 

omroep.

Terug naar de Hilversumse 

problemen van eind vorige 

eeuw. Wat doet een organi-

satie als de druk toeneemt? 

Nadenken over de koers en 

proberen het tij te keren. Maar 

dat is met een pluriform bestel, 

dat bestaat uit een fors aantal 

autonome zendgemachtigden, 

nog niet zo eenvoudig. Som-

mige omroepen riepen op om 

de commerciële zenders met 

eigen wapens – entertainment, 

fictie – te bestrijden, terwijl 

andere juist een meer comple-

mentaire koers bepleitten, met 

vooral nadruk op informatie en 

diepgang. 

De NOS-top zette zwaar in op 

samenwerking, afstemming 

en (net-)coördinatie. De eerste 

netmanager werd benoemd 

en er kwam een coördinatie-

commissie met als taak het 

coördineren van de program-

mering van Nederland 1, 2 en 

3. In 1994 werd door Kijk- en 

Luisteronderzoek – het onder-

zoeksinstituut van de publieke 

omroep dat door de komst van 

commerciële omroep sterk aan 

gewicht won – Model 94 ont-

wikkeld. Een programmerings-

strategie voor de drie netten, 

die ervoor zou moeten zorgen 

dat het publiek op elk moment 

van de dag kon kiezen tussen 

verschillende type’s program-

ma, zonder overlapping. Of 

wel: maximale keuzemogelijk-

heden op elk moment. Zodat 

saties, maar bij wat nu NPO 

heet en toen nog onder de 

NOS-vlag opereerde, en ook 

wel werd aangeduid met de 

gezamenlijkheid, was er sprake 

van grote ongerustheid. Met 

name op twee punten. In de 

eerste plaats was er zorg over 

het gebrek aan samenwerking, 

coördinatie en afstemming tus-

sen het enorme aantal zendge-

machtigden dat het omroep-

bestel van dit land nu eenmaal 

kenmerkt. Eerder, tijdens de 

monopolieperiode zonder 

binnenlandse commerciële 

concurrentie, was dat geen 

probleem, want er was immers 

geen bedreiging van buitenaf 

en het bestel, met zijn kenmer-

kende ‘interne pluriformiteit’, 

kon het gemakkelijk af zonder 

enige vorm van coördinatie. De 

kijker had toch geen alterna-

tief, en naar buitenlandse zen-

ders werd maar mondjesmaat 

gekeken. 

Een tweede zorg was het ver-

van de publieke omroep af te 

meten aan kijk- en luistercij-

fers en marktaandelen, want 

daar draait het bij uitstek bij 

de commerciële omroep om, 

en de publieke omroep heeft 

heel andere uitgangspunten 

en taken. Maar feit was dat de 

sterke opkomst van commerci-

ele televisie en radio eind vori-

ge eeuw grote indruk maakte 

op Hilversum en bij sommigen 

in het hoofdgebouw van de 

publieke omroep, de beruch-

te Marmergroeve, tot paniek 

leidde. 

Dit gold zeker niet voor alle 

individuele omroeporgani-

Het Peter Menneer    
        tv-model Na tien jaar in

een stoffige lade 
werd het toch 
ingevoerd

Het was een langdurige strijd om de Nederlandse publieke 
omroepen zover te krijgen dat ze de gezamenlijkheid belangrijker 
zouden vinden dan ieders eigen belangetje. In 1996 werd BBC’s 
hoofd publieksonderzoek Peter Menneer ingehuurd. Hij kwam 
met een drastisch voorstel. Maar dat verdween in de la. 
Tien jaar later werd zijn plan alsnog ingevoerd en bepaalt het nu 
de indeling en kleuring van de publieke tv-netten. Wim Bekkers 
schetst de aanloop naar het ‘Peter Menneer-model’.

lies van de ‘jongere’ kijker. Dit 

lijkt een issue van alle tijden, 

want het speelt zowaar ook nu 

weer op, maar de oorsprong 

ligt in de jaren negentig, toen 

bleek dat het vooral jongere 

kijkers waren die afstemden 

op het entertainment en fic-

tie-aanbod van de commerciële 

zenders. Terwijl ‘oudere’ kijkers 

juist vaak trouw bleven aan de 

publieke zenders. 

Het is opvallend dat nu, zo’n 

dertig jaar later, het ‘probleem’ 

van de jonge kijker die maar 

niet genoeg naar de publieke 

omroep wil kijken, nog steeds 

een rol speelt in het denken 

van sommige omroepbestuur-

ders. Is het niet zo dat leeftijd 

de richting van het kijken 

stuurt? En dat veel jongeren 

‘nu eenmaal’ meer geïnte-

resseerd zijn in fictie – dat de 

commerciëlen per definitie 

volop bieden – omdat ze jong 

zijn? En dat ouderen zich met 

het vorderen van de leeftijd 

meer oriënteren op informatie 

in brede zin? Informatie waar-

voor je nu eenmaal het beste 

terecht kunt bij de publieke 

omroep? 

En is het niet zo dat het geen 

schande is ‘ouderen’ - nota 

bene een steeds groter wor-

dende groep in de samenle-

ving – programma’s te bieden 

waarin zij geïnteresseerd zijn? 

Wat is daar verkeerd aan? En 

waarom er niet gewoon voor 

uitkomen dat dit een goede en 

doodnormale zaak is? Wat is er 

verkeerd aan oud? 

En worden jongeren niet 

vanzelf ook ouderen, en kiezen 

zij vroeg of laat niet automa-

tisch massaal voor de publieke 

omroep? De cijfers wijzen 

duidelijk uit dat dit het geval is. 

Dus waarom dat voortdurende 

gejammer en gemekker om de 

‘jonge’ kijker (en luisteraar)? 

Het zal waarachtig toch niet 

te maken hebben met… de 

STER? Met het reclame-idioom 

dat alleen 20-  tot 49-jarige 

kijkers en luisteraars interessant 

zijn voor adverteerders, en dat, 

omdat de publieke omroep 

deels afhankelijk is van recla-

me-inkomsten, daarom coûte 

que coûte geprogrammeerd 

moet worden voor de 20- tot 

49-jarige kijker? Met als gevolg 

dat niet de eigenlijke taken van 

de publieke omroep leidraad 

voor programmeren zijn, maar 

STER-inkomsten. Als dit zo is, 

en ik vrees dat het zo is, en er 

de facto sprake is van een se-

mi-commercieel publiek bestel, 

is afschaffen van de STER een 

logische stap. 

Want de onafhankelijke jour-

nalistieke rol van de publieke 

omroep is een te belangrij-

door Wim Bekkers

De opkomst van commerciële 

televisie in de jaren negentig 

van de vorige eeuw bracht het 

onaantastbaar geachte bastion 

van de publieke omroep aan 

het wankelen. Van de do-

minante positie in de jaren 

tachtig was tien jaar later niet 

veel meer over. Konden de 

drie publieke netten tegen 

het einde van de tachtiger 

jaren nog beschikken over een 

marktaandeel van zo’n 85%, 

in 1995 was dit al gekrompen 

tot ca. 43%. En het zou nog 

verder dalen. 

Nu is het natuurlijk allesbehal-

ve verstandig om de positie 
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‘Ik ga nog liever 

kapot met de 

AVRO dan me 

ondergeschikt 

te maken aan 

de NOS!’

AVRO-voorzitter 

Gerard Wallis 

de Vries

‘Ik ben toch 

potverdo-

rie geen 

NCRV-voorzitter 

geworden om 

de zaak op te 

heffen!’

NCRV-voorzitter 

Ton Herstel

gemachtigde. Het belang van 

de publieke omroep als geheel 

was vers twee. Dat was althans 

de beleving bij de meeste om-

roepen. Bij de NOS werd daar 

heel anders over gedacht, maar 

men had het daar niet voor het 

zeggen. Hierboven maakten de 

letterlijke uitingen van omroep-

voorzitters alleszins duidelijk 

hoe hoog de emoties konden 

oplopen…

Het slot van het liedje was dat 

Hilversum op eigen houtje 

doormodderde en het Flags-

hip-model snel vergeten werd. 

Ofwel, Peter Menneer kwam, 

zag en… overwon nog niet!

Totdat in 2006 de Hilversumse 

geesten kennelijk rijp genoeg 

waren en het zogenaamde pro-

grammeringsmodel gelanceerd 

werd! Er moet, warempel, 

iemand geweest zijn die zich 

het rapport van de BBC-functi-

onaris uit 1996 herinnerde en 

het tevoorschijn gehaald heeft. 

Met de invoering van het 

programmeringsmodel werd 

het advies van Peter Menneer 

na tien jaar alsnog nagenoeg 

geheel uitgevoerd. Nederland 

1 – tegenwoordig NPO1 – 

werd exact het vlaggenschip 

zoals voorgesteld. Nederland 

2 ging verder als verdiepende 

zender voor 40+ en Neder-

land 3 moest vooral een jong 

publiek, 40-, aanspreken met 

onder andere experimentele 

programma’s. Het ‘Peter Men-

neer Model’ werd na tien jaar 

bureaula-leven gerevitaliseerd. 

Met het nodige succes, want 

de publieke omroep is sinds-

dien marktleider, voor wat dat 

dan weer waard is… n

En Gerard Wallis de Vries, 

AVRO-voorzitter van 1982 tot 

1997 en in 2018 overleden, 

sprak tijdens een turbulente 

vergadering van de omroep-

voorzitters: “Ik ga nog liever 

kapot met de AVRO dan me 

ondergeschikt te maken aan 

de NOS!”

De koers van de publieke om-

roep was dus geen uitgemaak-

te zaak, dat was duidelijk, er 

waren grote interne spannin-

gen en verschillen van inzicht, 

en er was geen partij die de 

macht had om te zeggen: zo 

gaan we het doen en niet 

anders!

Wat doen organisaties in zo’n 

lastige situatie? Inroepen van 

externe autoriteit en deskun-

digheid! En zo geschiedde. Via 

Kijk- en Luisteronderzoek werd 

contact gezocht met Peter 

Menneer, hoofd Audience 

Research van de BBC. De BBC 

stond, zeker toen, te boek als 

het voorbeeld van een kwali-

tatief hoogstaande publieke 

omroep, en Peter Menneer 

werd internationaal gezien als 

de expert. Met hem haalde de 

publieke omroep de beste des-

kundige van de beste publieke 

omroep in huis.

Menneer accepteerde de uitno-

diging en ging met hulp van 

data van Kijk- en Luisteronder-

zoek enthousiast aan de slag. 

In oktober 1995 verscheen het 

rapport The Structure of Public 

Broadcasting, Its Competite-

ness and Branding. Een advies 

voor de strategie van de drie 

publieke netten. In het rapport 

werd onder meer het volgende 

gesignaleerd:

PowerPoint-presentaties door 

externe en interne deskun-

digen, teneinde hen ervan 

te overtuigen dat maximale 

samenwerking en afstem-

ming in de ‘strijd’ tegen de 

commerciële ‘vijand’ abso-

luut noodzakelijk en daarom 

onvermijdelijk was. Althans, 

dat was de bedoeling. Maar dit 

proces verliep niet zonder slag 

of stoot, want de sluimerende 

spanning tussen de inzet van 

de NOS (de ‘gezamenlijkheid’) 

en een deel van de individuele, 

autonome omroeporganisaties 

kwam soms tot uitbarsting. 

Het kon hoog oplopen. Zo riep 

de in 2019 overleden voor-

malige NCRV-voorzitter Ton 

Herstel, die bekend stond als 

een uiterst aimabele en verbin-

dende persoonlijkheid, na weer 

een bosdag-sessie in Garderen 

wanhopig uit: “Ik ben toch 

potverdorie geen NCRV-voor-

zitter geworden om de zaak op 

te heffen!”

iedereen voortdurend terecht 

kon op één van de drie publie-

ke netten, en niet hoefde uit te 

wijken naar de commerciëlen. 

In goed Hilversums jargon de 

breed - midden - smal pro-

grammering genoemd, wat 

inhield: dagelijks een net met 

programma’s voor een min of 

meer breed (groot) publiek, 

een net voor een middelgroot 

publiek en een net met (verdie-

pend) programma ‘s voor een 

smal (klein) publiek. Model 94 

was een matig succes, niet alle 

(autonome) zendgemachtig-

den hielden zich eraan, maar 

het was een eerste poging tot 

rationeel programmeren.

Om de publieke omroep te 

behoeden voor verder verval en 

afkalving van het aantal kijkers 

organiseerde de NOS bosda-

gen, onder meer in Garderen. 

Daar werden de voorzitters 

en directeuren van de omroe-

porganisaties getrakteerd op 

De kern van het advies van 

Menneer was: ga de netten 

branden. Maak er merken 

van. Branding was in die tijd 

sowieso het modewoord in 

marketingkringen, en ook in de 

publieke omroep werd er door 

menigeen driftig op gehamerd: 

dit is onze redding! Maak van 

de televisienetten merken. Een 

net met een echt merk – zoals 

RTL4 beschouwd werd – is 

sterker dan de som van zijn 

producten i.e. programma’s. 

Maak van de drie netten drie 

verschillende merken, waarbij 

kijkers zich thuis voelen, en 

een ‘mijn net’-gevoel kunnen 

ontwikkelen. In het verlengde 

hiervan adviseerde Menneer 

het zg. Flagship-model. 

In dit model wordt Nederland 

1 het vlaggenschip, met een 

selectie van programma’s 

waarmee een breed en groot 

Marktaandelen 1994

N1: 16% N2: 17% N3: 15%

RTL4: 28%  RTL5: 6%  Overig: 18%

publiek aangesproken wordt; 

kortom, een mandje met de 

best scorende titels. Daarnaast 

Nederland 2 en 3, elk met een 

complementair programma 

voor respectievelijk het 40+ en 

een 40- publiek. 

Peter Menneer kwam naar 

Hilversum en presenteerde zijn 

advies begin 1996 voor een 

gezelschap bestaande uit de 

NOS-top en de voorzitters en 

directeuren van de omroepen. 

Er werd instemmend en met 

waardering kennis van geno-

men, hij kreeg een dankbaar 

applaus, en… de omroepen 

legden het rapport in een 

diepe bureaula en gingen 

over tot de orde van de dag. 

Dit was – toen – duidelijk een 

brug te ver, want waar zou 

het individuele omroepor-

ganisatie-merkgevoel, waar 

elke zendgemachtigde met 

zijn eigen tv-avonden zo aan 

hechtte, blijven? Overleven 

was belangrijk, natuurlijk, maar 

dan wel als individuele zend-
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Oud-journaalverslaggever en oud-politicus Marijn de Koning is op 

78-jarige leeftijd overleden. Zij was de eerste vrouwelijke verslaggever 

van het NOS Journaal. De Koning kwam in 1978 in dienst bij de NOS. 

Ze hield zich onder meer bezig met justitie, kunst en volksgezondheid. 

Ook deed ze verslag van de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 

en maakte ze reportages in bijvoorbeeld Libanon, Suriname en Tanza-

nia. Ze werkte ook onder meer bij het Utrechts Nieuwsblad, Het Parool 

en de AVRO en was communicatieadviseur en mediator. Daarnaast zat 

ze van 1994 tot 1998 in de Tweede Kamer voor D66. Ze hield zich daar 

onder meer bezig met media en defensie.

Bas Nieuwenhuijsen
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Het is zondagavond, eind jaren vijftig. In huis is men druk 

bezig. Over vijf minuten moet het klaar én stil zijn. Dan 

moeten de pelpinda’s op tafel liggen en moeten de fl esjes Joy 

klaarstaan om ingeschonken te worden. Om tien voor negen 

begint namelijk het hoorspel, waar je je de hele dag al op hebt 

verheugd en waar je weer in spanning naar zult luisteren: Paul 

Vlaanderen.

Hoe zal het straks verder gaan? Is Ina echt ontvoerd? Wie heeft 

er op Paul geschoten? Van wie was die stem door de telefoon?

 

Dan is het zover. De omroeper van dienst (Lex Braamhorst, Henk van den Berg of Jan Boots) 

kondigt het hoorspel aan: “Dan kunt u nu luisteren naar Paul Vlaanderen en het Milbournemys-

terie, een hoorspelserie in tien delen, geschreven door Francis Durbridge. Vertaling: Johan Bennik. 

Muziek: Koos van de Griend. Spelleiding: Kommer Kleijn. Derde episode: Waar ben je, Paul? De 

rolverdeling is als volgt: 

Paul Vlaanderen: Jan van Ees. Ina, zijn vrouw; Eva Janssen. Charley: Donald de Marcas. Sir Graham 

Forbes: Louis de Bree. Stem door de telefoon: Nora Boerman...”

Na een kleine drie kwartier spanning met Paul en Ina is het tijd voor het volgende hoorspel. Pal 

na AVRO’s Paul Vlaanderen zendt de KRO op de andere zender het geheimzinnige Sprong in het 

heelal uit. Bijkans nog spannender dan de belevenissen van Paul en Ina.

Heerlijk, die zondagavond...

Jan Visser

Paul Vlaanderen

In de vorige afl evering van deze rubriek met 

foto’s waarover weinig of niets bekend is uit 

het archief van Spreek’buis, hadden we twee 

foto’s: eentje in zwartwit van een redactie, en 

eentje in kleur van een groep mensen in en bij 

een boot. Over die laatste foto zijn we helaas 

niets wijzer geworden, maar over de eerste wel. 

Dat blijkt namelijk de redactie te zijn geweest 

van de VARAgids. De staande man 

met wit overhemd is de inmiddels 

helaas overleden Bert Kamphorst, 

de vrouw rechts naast hem is 

vermoedelijk Vlasta van Pelt. De 

foto is genomen in de burelen van 

de redactie, zoals te zien is aan de 

inrichting en de apparatuur.

Ditmaal hebben we wederom 

een foto van een groep. Fietsen, 

waaronder een tandem op de 

voorgrond, en wielrenpetjes zijn 

prominent aanwezig, net als NCRV-

logo’s. Maar wie zien we hier? We 

horen het weer graag! Stuur uw in-

formatie naar de beheerder van het 

Spreek’buis-archief, Josje Franken: 

info@fotografi ejosjefranken.nl.

Bas Nieuwenhuijsen

f o t o r u b r i e k

p de korrel

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n

Marijn de Koning

In memoriam 
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Het prille medium televisie, officieel gestart op 2 oktober 1951, 

bracht met Kerstmis en Oud en Nieuw uiteraard een speciale 

programmering. Wat was er 70 jaar geleden te zien?

Kerst en 
Oud en Nieuw 
1951

D e  b r u i l o f t  v A n 
Kloris en roosje

door Bas Nieuwenhuijsen

H
In Kermisvolk op Kerstmis 

strijkt een gezelschap toneel-

spelende zigeuners neer in een 

klein plaatsje. Omdat iedereen 

zich opmaakt voor de mis op 

kerstavond, lijkt het de leider 

van de troep gepast om het 

kerstverhaal na te spelen. 

De KRO koos in 1951 voor 

een uitvoering van Ghéons 

werk door een Gooise toneel-

groep, De Ghesellen van de 

Spelewei uit Bussum. Onder 

nog niet. Maar die werd wel 

gegrondvest in 1951, met een 

kerstspel, een jaaroverzicht en 

amusement op Oudjaarsavond 

en een voorafschaduwing van 

de eindejaarsconference op 

Nieuwjaarsdag.

Op Eerste Kerstdag mocht de 

KRO uitzenden. De rooms-ka-

tholieke omroep koos voor een 

toneelspel van de Franse au-

teur Henri Ghéon (pseudoniem 

van Henri Vangeon, 1875-

1944), Kermisvolk op Kerstmis 

(oorspronkelijke titel Le Noël 

sur la Place). Dit werk uit 1935 

was vertaald door Kees Spie-

rings (1898-1972), die naast 

auteur van jongensboeken en 

toneelstukken ook regisseur 

was. Spierings vertaalde meer 

werken van Ghéon, maar Ker-

misvolk op Kerstmis behoorde 

tot zijn succesvolste prestaties. 

Het stuk werd meteen door en-

kele gezelschappen uitgevoerd 

en groeide uit tot een kerst-

klassieker.

Het toeval wilde dat 25 decem-

ber 1951 en 1 januari 1952 

dinsdagen waren. Dat kwam 

bijzonder goed uit, want dins-

dag was destijds, samen met 

vrijdag, de vaste uitzendavond. 

Op beide avonden liep de 

programmering van 20.15 tot 

21.45 en stond de zendtijd ter 

beschikking van één omroep, 

al waren er ook programma’s 

die als ‘gezamenlijk’ werden 

aangeduid, zoals het weer-

bericht van het K.N.M.I. In 

de begintijd van de televisie 

kwam de weerman, de eerste 

was Hans de Jong, zelf niet in 

beeld. Alleen zijn arm en hand 

waren te zien, waarmee hij 

een kaartje intekende, dat hij 

van commentaar voorzag: de 

eerste infographic op tv.

Kermisvolk 
Terug naar de programme-

ring met kerst en Oud en 

Nieuw. Het medium televisie 

was fonkelnieuw, een tradi-

tie op dit punt bestond dus 

De bruiloft van 

Kloris en Roosje 

was volgens cri-

tici “rommelig”

Muziek met het 

Ray Ellington 

KwartetFo
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was een geheel nieuw vak, veel 

ging nog experimenteel of ge-

improviseerd. Van planning of 

organisatie was amper sprake. 

Toeval of niet, in de eerstvol-

gende vergaderingen van het 

dagelijks bestuur van de NTS 

en de vergaderingen van de 

Televisie Coördinatie Commis-

sie komen allerlei organisato-

rische verbeteringen aan de 

orde. Voorgesteld wordt een 

‘programma voor-coördinatie’ 

in te stellen: de omroepen 

moeten hun programmaplan-

nen zes weken van tevoren 

indienen. Verder komt er een 

decorwerkplaats onder leiding 

van Peter Zwart. Eerste, niet 

onbelangrijke stappen op weg 

naar professionalisering. n

leiding van Anton Sweers had 

dit gezelschap het stuk al vaak 

opgevoerd. Sweers kwam uit 

de wereld van het parochiepa-

tronaat, was betrokken bij het 

amateurtoneel en had succes 

met stukken van Ghéon. Hij 

introduceerde in Nederland 

het lekenspel, dat uit Duitsland 

kwam, en begon ook een uit-

geverij (Ons Leekenspel). Met 

Kermisvolk op Kerstmis was de 

avond volledig gevuld.

Jaaroverzicht 
Drie dagen later, vrijdag 28 

december 1951, was de beurt 

aan de AVRO, die een nieu-

we traditie startte met een 

jaaroverzicht. Van het eigen 

Televizier welteverstaan, het 

NTS-Journaal zou pas in januari 

1956 voor het eerst op de buis 

komen. Presentator van het 

jaaroverzicht was H. M. Koe-

mans, die voor het programma 

ook het buitenlandse nieuws 

bijhield. Als ‘gezamenlijk pro-

gramma’ stond die avond ook 

een film op het menu, welke 

dat was heeft de redactie 

niet kunnen achterhalen. De 

uitzending werd besloten met 

Au salon des variétés, licht 

amusement dat op een lange 

winteravond welkom zal zijn 

geweest. Een ‘echte’ oude-

jaarsavond was het nog niet, 

het was per slot ook niet de 

31ste, maar zeker het jaar-

overzicht is nog altijd een heel 

herkenbaar element.

Thomasvaer 
De VARA mocht het nieuwe 

jaar inluiden. Zij deed dat met 

onder meer met De bruiloft 

van Kloris en Roosje, onder 

regie van Willy van Hemert. 

Peter Zwart, de beeldend 

kunstenaar die Van Hemert 

naar de tv-wereld had gehaald, 

ontwierp het decor. Dit toneel-

stuk kende een nog respecta-

beler traditie dan Kermisvolk 

op Kerstmis van Ghéon. Dirk 

Buysero schreef het tegen het 

einde van de 17de of aan het 

begin van de 18de eeuw, en 

vanaf 1707 is het steevast op-

gevoerd rond Nieuwjaarsdag. 

Onderdeel van het stuk is een 

Nieuwjaarsrede van Thomas-

vaer, vader van de bruidegom, 

waarin op een vrolijke manier 

terug- en vooruitgekeken 

wordt. Een voorloper, zou je 

kunnen zeggen, van de latere 

oudejaarsconference, die met 

name door Wim Kan een vast 

onderdeel van de eindejaars-

programmering is geworden.

Het nieuwe jaar 1952 kreeg 

vervolgens een vrolijk be-

gin met muziek van het Ray 

Ellington Kwartet. Ellington, 

die eigenlijk Henry Pitts Brown 

heette, was een Britse jazz-

drummer, zanger en compo-

nist. Hij werd vooral bekend 

door optredens voor de BBC in 

The Goon Show, een humoris-

tisch radioprogramma.

Professionalisering 
Op de uitzending van De brui-

loft van Kloris en Roosje kwam 

kritiek. Zo vond de recensent 

van De Telegraaf (16-2-1952) 

dat het programma “een 

ietwat rommelige, slordig 

voorbereide indruk” maakte. 

Televisieprogramma’s maken 

De Ghesellen 

van de Spelewei 

in Kermisvolk 

op Kerstmis

“Televisie was fonkelnieuw, 
een traditie bestond dus nog 
niet”
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KRO-studio 

oktober 1941.

- Advertentie 

van de studio

- Eén van de 

opnamen, 

gemaakt door 

GTB

deel worden van de geschied-

schrijving van GTB. Want ook 

dat heeft Tim in de zin. Een 

groot aantal artiesten zal daar-

in figureren, vooral in de jazz, 

de ‘Hawaiiaanse’ muziek (die 

vooral rond de Tweede Oorlog 

populair was), kleinkunst en 

de Haagse beatmuziek. Er 

zitten ook curiosa tussen, zoals 

Nederlandse optredens van 

Marlène Dietrich en Edith Piaf. 

Gé Bakker verzorgde namelijk 

ook vaak de zaalversterking 

van concerten en liet dan ‘een 

bandje meelopen’ voor eigen 

gebruik.

Tim: “Bijzonder aan Gé was 

dat hij niet alleen uitblonk in 

het uitvinden en bouwen van 

opname-apparatuur, maar dat 

hij ook een groot muzieklief-

hebber was. Als er weer eens 

een jubileum van de studio 

moest worden gevierd, huurde 

hij gewoon het Gebouw voor 

Kunsten en Wetenschappen in 

Den Haag af. Hij liet daar de 

fine fleur van Nederland op-

vanwege de rechten nog de 

vraag hoe breed de versprei-

ding zal kunnen zijn.

Het wordt volgens Tim een 

spannende speurtocht, want 

lang niet al het materiaal is 

al beluisterd. “Er zullen zeker 

verrassingen zijn. Gé was 

bijvoorbeeld een zuinig man. 

Een lakplaat met een mislukte 

opname had natuurlijk nog een 

achterkant. Die kon worden 

gebruikt voor experimenten of 

opnames in huiselijke kring”. 

En onder die ‘mislukte’ opna-

mes bevinden zich juweeltjes. 

Zo is er een met zanger Max 

Woiski, die midden in een 

opname stopt en ruzie maakt 

over akkoorden. “Waarom 

stop je?”, hoor je een van de 

musici zeggen. “Het ging niet 

goed”, antwoordt Max. De 

musicus: “Denk je dat iemand 

dat hoort?” Samen met de vele 

demo’s die bewaard zijn geble-

ven, moeten die ‘ongelukjes’ 

het ontstaansproces van mu-

ziek gaan weergeven en onder-

A
l tijdens zijn studie 

in de jaren tachtig 

is Tim de Wolf (60) 

kind aan huis bij 

oprichter en naamgever van de 

studio Gerard (Gé) Theo Bakker 

(1910 - 1989), die formeel Ge-

luids Technisch Bureau als ver-

klaring van het acroniem voert. 

“Ik moest in die tijd vaak in het 

Nationaal Archief in Den Haag 

zijn”, zegt Tim. “Als dat sloot, 

stak ik het Malieveld over naar 

de Jan van Nassaustraat, waar 

de studio toen gevestigd was, 

voor een borrel met Gé. Toen 

heb ik al de eerste lakplaten 

van hem gekregen.”

Tien weken luistertijd
En nu heeft hij het beheer over 

zo’n beetje alles wat van GTB 

resteert: in totaal tien weken 

luistertijd op tal van geluidsdra-

gers: banden, handelsplaten, 

lakplaten, glazen Simplexpla-

ten en cassettebandjes. Er zijn 

ook filmopnamen en foto’s 

meegekomen, zoals ze op 

deze pagina’s zijn afgedrukt. 

In 2023 moet al dat materiaal 

zijn gedigitaliseerd, beschreven 

en toegankelijk zijn gemaakt 

voor publiek en onderzoekers 

via Muziekweb en het Haagse 

Gemeentearchief - al is het 

Tim de Wolf heeft zijn agenda voor de komende twee jaar al leegge-
maakt voor de taak die hem te wachten staat: het ontsluiten van de 
nalatenschap van de befaamde Haagse GTB Studio. Het enige wat 
nog geregeld moet worden, is de financiering. Maar daar heeft hij 
twee hete ijzers voor in het vuur.  Medio 2023 moet de studio in his-
torisch opzicht herrijzen uit zijn as: in geluid, tekst en beeld. Aether 
spreekt Tim als eerste over zijn initiatief.

Tim de Wolf laat iedereen 
meeluisteren bij GTB Studio Links: - Dollen 

in de KRO-stu-

dio, oktober 

1941; Jaap 

Meyer, Gé Bak-

ker gevloerd en 

Jopie Koopman 

op de achter-

grond.

Rechts: 

- Willy Derby en 

zijn maîtresse 

Teddy Schaank, 

die vlak voor de 

opname Willy’s 

strikje losmaakt 

zodat hij beter 

kan zingen. 

is nu grotendeels compleet. 

Een ‘Haags’ deel huist in het 

Haagse Gemeentearchief. 

Mocht u als lezer echter be-

schikken over bijzonder materi-

aal of kennis van GTB, mail Tim 

dan via tdewolf@ziggo.nl.

Om zijn project op te zet-

ten heeft Tim de Wolf een 

omvangrijk comité van aan-

beveling samengesteld, met 

onder anderen Roland Vonk, 

radiomaker en medemuziek-ar-

cheoloog te Rotterdam, die in 

het projectplan over dit project 

zegt: “Conservering, digitali-

sering en ontsluiting lijkt me 

niet minder dan een daad van 

beschaving”. n

Highlights opnamen GTB Studio
Kilima Hawaiians, Lou Bandy, Willy Derby, Toon Her-

mans, Wim Ibo, Wim Kan, Paul van Vliet, Marlène 

Dietrich, Edith Piaf, Pia Beck, John de Mol, Charlie 

Nederpelt, The Ramblers, Count Basie, Dutch Swing 

College Band, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, 

Boyd Bachman, Metropole Orkest, Glenn Miller 

Orchestra, Lee Towers, Martine Bijl, Eddy Christiani, 

Winston Churchill, Joseph Luns, Golden Earring, Hu 

and the Hilltops, Rob de Nijs, Sandy Coast, Bonnie 

St. Clair, Wally Tax, The Tielman Brothers, Wim 

Sonneveld, Albert West, Max Woiski jr.

Van veel andere artiesten hebben de labels alle 

opnames gekregen. Op basis van het archief zijn 

recentelijk platen en cd’s uitgegeven met Count 

Basie (bij Doctor Jazz) en Haagse beat (Diggin’ In 

The Goldmine bij Centertainment).

treden. Daar moest je dan wel 

een kaartje voor kopen.” 

GTB is zijn activiteiten begon-

nen in 1929. Vanaf 1932 ko-

men er methodes op de markt 

om zelf platen op te nemen, 

met bijbehorende blanco dra-

gers. Rond 1935 start Gé met 

het opnemen van geluid.  “Gé 

weet zich door zijn inventiviteit 

al snel een positie te veroveren. 

Hij had ook een commerci-

eel instinct. Op een verloren 

zondagmiddag, dat stel ik me 

ten minste zo voor, pakt hij de 

figuurzaag en modelleert hij 

zijn logo voor boven op de mi-

crofoon. Dat had hij natuurlijk 

uit Amerika, waar zenders als 

CBS en NBC dat ook deden.”

Geen dag te vroeg
De conservering van het 

GTB-materiaal zoals Tim die 

initieert, komt volgens hem 

geen dag te vroeg. “Veel 

dragers lopen op hun einde. Je 

ruikt hier en daar zo’n grie-

zelige zure lucht.  Vooral de 

glazen Simplexplaten gaan snel 

bladderen. Gelukkig was Gé 

zelf ook een goed conservator 

en heeft hij kopieën gemaakt 

als hij doorkreeg dat de dra-

gers niet het eeuwige leven 

hadden.” Behalve het digitali-

seren van geluidsopnames wil 

Tim ook de oorspronkelijke 

drager behouden. Waarom? 

“Er kan een moment komen 

waarop je die wilt onderzoe-

ken, bijvoorbeeld om te kijken 

naar het productieproces of 

om een matrijsnummer te 

zoeken.”

Tim de Wolf is geen nieuwko-

mer op dit terrein. Zo is hij in 

1994 mede-oprichter van de 

Stichting Geschiedenis Geluids-

registratie, die als rechtsper-

soon voor de GTB-ontsluiting 

functioneert. Voor zijn con-

serveringswerk ontving Tim in 

2007 de Muziekprijs van het 

Prins Bernhard Cultuurfonds, 

een van de beoogde subsi-

dieverstrekkers. Ook was hij 

betrokken bij het conserveren 

van 630 historisch waarde-

volle banden van Radio Hoyer 

op Curaçao, die deels onder 

water hadden gestaan. En hij 

runt het Bureau voor Audio 

Archeologie.

Van de voor het project begro-

te e70.000 is e 35.000 toege-

zegd door het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Het Mondriaan 

Fonds heeft een aanvraag 

afgewezen, maar Tim zal een 

tweede poging ondernemen in 

gewijzigde opzet. Op de aan-

vraag bij de Stichting Gansoord 

heeft Tim nog geen reactie 

ontvangen.  

Beschikt u over 
GTB-materiaal?
Eind jaren zeventig heeft GTB 

zijn activiteiten gestaakt, nadat 

Gé’s zoon Erik als opvolger lan-

ge tijd ook veel popmusici voor 

opnames wist te interesseren. 

Het archief is daarna deels in 

andere handen gekomen, zoals 

bij Peter Koelewijn en via een 

opkoper bij particulieren, maar 

door Peter de Ruiter

“Gé was uitvinder en een 
groot muziekliefhebber”
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2021; samen 

met Nol van 

Bennekom 

(links), voorzit-

ter van Stichting 

The Ramblers, 

werkte Skip 

Voogd (rechts) 

mee aan het 

boek Maarrrr 

wij komen 

terug over The 

Ramblers

In België 

spreekt Skip 

met Paul 

Anka, die zich 

van tienerster 

ontwikkelde tot 

een crooner á la 

Frank Sinatra
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van Skips brede muziekkennis, 

hij vroeg hem het programma 

Swing Expres samen te stellen 

en te presenteren, samen met 

Roel Balten. Voor dezelfde 

omroep maakte de in 1933 

in Den Haag geboren Voogd 

een nieuw tienerprogramma, 

Tussen Tien+ en Twintig -. 

Daarmee ging hij de concur-

rentie aan met VARA’s Tijd voor 

Teenagers van Herman Stok en 

Co de Kloet, en won hij door 

zijn relatie met grammofoon-

platenmaatschappijen glansrijk 

de strijd om primeurs van 

nieuwe singles (Cliff Richard en 

tal van andere, nieuwe rock-

groepen). Niet zo vreemd: Skip 

was sinds de zomer van 1955 

ook redacteur van het tiener-

tijdschrift Tuney Tunes, immens 

populair door de vele song-

teksten. In 1965 werd Voogd 

Toen bekend werd dat 

Skip Voogd de NCRV 

had verlaten en zou 

gaan genieten van een wel-

verdiend pensioen, werd hij 

benaderd met de vraag of hij 

zijn medewerking zou willen 

verlenen aan een ziekenom-

roep. Vriendelijk maar gedeci-

deerd antwoordde hij: “Nee, 

dat moet ik niet doen, ik ben 

zojuist vertrokken bij een zieke 

omroep…!” 

Vanaf het radioseizoen 1958-

1959 presenteerde Skip Voogd 

met Netty Rosenfeld voor de 

VARA het radioprogramma 

Muziek Kiosk, met nieuws 

en actualiteiten uit de wereld 

van de lichte muziek. Gijsbert 

Nieuwland, in 1959 aangesteld 

als hoofd amusement van de 

AVRO, was onder de indruk 

Op 8 december is muziekjournalist en radioman Skip Voogd 

overleden, hij was 88 jaar. Kort voor zijn overlijden blikte 

hij nog terug op zijn lange loopbaan met zijn vriend Cees 

Mentink. Het zou zijn laatste interview zijn.

Rechts: 1963; 

Willem van 

Kooten (Joost 

den Draayer, 

staand links) 

en Rob Out 

(staand) te gast 

bij Jos Brink 

(zittend links) 

en Skip Voogd 

in het program-

ma Tussen 10+ 

en 20-

Gramophone House Nieuws). 

In 1952 werkte Skip ook mee 

aan Platen Nieuws, een blad 

voor de platenwinkels. Nooit 

maakte hij er zich van af met 

“50 woorden”, het advies van 

Van Haaren (“Dat maakt het de 

lezers niet te moeilijk”). Hij liet 

zich ook regelmatig uitbetalen 

in etentjes bij vooral de met 

2 Michelinsterren bekroonde 

Bokkedoorns in Overveen. 

Skip was een lekkerbek hors 

concours. Taartjes en pralines 

en andere chocolaterie en 

confiserie kwamen alleen van 

Huize Van Wely in Amster-

dam. Hij huldigde namelijk het 

door Calvinisten verfoeide 11e 

gebod: Gij zult genieten. Vaak 

nodigde Skip mensen bij hem 

thuis uit om een door hem 

bereide maaltijd te gebruiken.

De laatste tijd werd helaas op 

doktersadvies minder gesmik-

keld en gesmuld dan voorheen. 

De 88-jarige presentator, pro-

ducent en radiomaker, kampte 

aan het einde van zijn leven 

met enig fysiek ongemak, 

dat hem aan huis kluisterde. 

Tijdens ons gesprek schatte hij 

zelf zijn lichamelijke constitutie 

op 60 procent. Bezoek ontving 

hij mondjesmaat, maar voor 

Aether maakte Voogd graag 

een uitzondering.

Muziek Expres
Skip Voogd was een aimabel 

mens, dat zal eenieder die met 

hem te maken heeft gehad, 

beamen. Ik voorop, ik leerde 

hem rond 1960 kennen, sinds 

die tijd hebben wij altijd con-

Auteur is Skip (eigenlijk Jan 

Cornelis) niet geworden, maar 

wel journalist, muziekjourna-

list. Doordat er zich begin jaren 

’50 een schreeuwend tekort 

aan onderwijzers aandiende, 

bezocht hij de christelijke 

kweekschool, slaagde en stond 

onder andere voor de klas van 

de Prinses Ireneschool in Lei-

den. Voordeel van deze dienst-

betrekking: hij werd vrijgesteld 

van de militaire dienstplicht. In 

die tijd wist Skip al “alles” van 

en over het jazzy dansorkest 

The Ramblers en de soft swing 

van The Millers. Hij schreef 

brieven aan orkestleider Theo 

Uden Masman en aan gitarist 

Ab de Molenaar, die een voor 

de hand liggende Engelse 

naam voor zijn combo had 

gekozen. 

Al snel leverde Voogd bijdra-

gen aan Tuney Tunes. “Dat 

deed ik tussen de middag”, 

zegt hij, “wanneer de kinderen 

aan het spelen of thuis aan het 

eten waren.” De in Eindhoven 

gevestigde uitgever van Tuney 

Tunes, Jan van Haaren, die 

elke maand wel een brief met 

kritiek op de inhoud van Skip 

ontving, nodigde hem uit eens 

kennis te komen maken. Het 

gesprek in de stationsrestaura-

tie mondde uit in het verzoek 

om hoofdredacteur van Tuney 

Tunes te worden en samen met 

Anton Kop van het jazzmaand-

blad Rhythme. Paul Acket, die 

onder meer tot dan toe die 

functie had vervuld, was na 

een aanvaring met de histori-

sche woorden: “Reken er maar 

op dat ik terugkom, maar dan 

om Tuney Tunes over te ne-

men”, abrupt vertrokken. Skip, 

al enigszins gepokt en gema-

zeld bij de Haagse afdeling van 

AVRO’s Jeugdomroep Minjon, 

wist niet wat hem overkwam. 

Vanaf nu kon hij zijn idolen als 

Theo Uden Masman, Annie 

de Reuver, Eddy Christiani, 

Frans Poptie, die subliem kleine 

formaties leidde, en The Millers 

naast aandacht via de radio 

ook een podium in een veel 

gelezen tijdschrift geven. Een 

vele decennia omspannende 

carrière in de muziek had een 

vliegende start genomen.

Ontelbare hoesteksten
“Hij heeft een prettige schrijf-

stijl”, vond men. “Hij weet veel 

van muziek”, werd er gezegd 

en Paul Acket sprak bewon-

derend zelfs van “een gouden 

pen”. Omdat er nog geen in 

louter lichte muziek gespecia-

liseerde journalisten waren en 

de vraag naar informatie met 

de dag groeide, namen bladen 

als Wereldkroniek contact met 

hem op. Skip, kind aan huis bij 

Bovema, Phonogram, CNR, Ar-

tone/CBS, de vooraanstaande 

grammofoonplatenmaatschap-

pijen, zat eerste rij waar het 

nieuwe releases betrof, kreeg 

voorrang bij interviews en foto-

sessies. Kortom, bij de label-

managers stond hij op num-

mer één, met stip. Diezelfde 

platenfirma’s vroegen hem ook 

hoesteksten te schrijven voor 

ep’s, lp’s en later ook voor cd’s 

(vergoeding: respectievelijk 10, 

15 en 25 gulden), ook artikelen 

voor hun huisorganen (Disco 

Discussies, De Platenjager, 

Skip    Voogd“ik had niet de personality voor 
een loopbaan op de televisie”

I N  M E M O R I A M  S K I P  V O O G D

“Een presentator bereidt 
zijn programma’s voor, 
script zijn teksten”

door Cees Mentink

door Lex Karsemeijer gevraagd 

bij de NCRV in vaste dienst te 

komen om de programmering 

van het dat jaar te starten 

Hilversum 3 voor de NCRV te 

verzorgen. Presenteren had 

niet zijn voorkeur, produceren 

en samenstellen waren hem 

op het lijf geschreven. Tot zijn 

pensionering bleef Skip Voogd 

verbonden aan de christelijke 

omroep. 

Redacteur Tuney Tunes
“Als jochie wilde ik schrijver 

worden”, vertelde hij in zijn 

met smaak ingerichte flat in 

het Gooi, die hij deelde met 

levenspartner Henk Mouwe. 

“Wanneer kinderen in mijn 

straat aan het spelen waren, 

schreef ik krantjes vol en deed 

die in de brievenbussen in de 

Johannes Camphuijsstraat, 

waar ik woonde. Op school 

bleef mijn liefde voor het 

schrijven van verhaaltjes niet 

onopgemerkt. Klasgenoten 

vroegen mij hun opstellen te 

maken.” 
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Een wens gaat 

in vervulling: 

Skip zingt 

Chickery Chick 

met Sanny Day, 

zijn favoriete 

vocaliste van 

The Millers

Praag), van Jos Brink en Henk 

Mouwe. De stem van de toen-

malige hoorspelspeler Brink 

viel Skip op. Hij introduceerde 

Brink bij de AVRO waar hij het 

programma Tussen Tien+ en 

Twintig– samen met Skip tot 

het populaire halfuurtje van 

de week voor jongeren. Skip 

bezorgde Jos een talenten-

jachttournee met supermark-

torganisatie Co-Op. Op Voogds 

advies liet Paul Acket Jos Brink 

in 1964 het allereerste con-

cert van The Rolling Stones 

in Europa presenteren in het 

Kurhaus te Scheveningen. Het 

optreden van The Stones, met 

André van Duin en The Foury’s 

in het voorprogramma, duurde 

nog geen kwartier. Het jeugdig 

publiek brak de zaal af, de 

schade was enorm. Skip had 

toen het Kurhaus al verlaten, 

hij vond het verschrikkelijk. 

Sloot Theo Uden Masman de 

Ramblers-uitzendingen en 

optredens af met “Maarrrr we 

komen terug”, zo bedacht Skip 

een zwoel uitgesproken “Pas 

goed op jezelf” voor Brink. 

“Op Radio Luxemburg hoorde 

ik “Take care of yourself”, dat 

vond ik leuk. Daar maakte ik 

een versie in het Nederlands 

van. Heel veel tieners pikten 

die kreet op.” Aan de relatie 

met Jos bewaarde Voogd niet 

de warmste herinneringen. 

“Los van de kwaliteiten die hij 

ontegenzeglijk bezat, had hij 

maar één doel: Jos Brink voor-

uit. In dat streven wist hij feil-

loos de mensen te vinden en te 

bespelen die hem hogerop op 

de ladder konden parachute-

ren. En ze daarna hard te laten 

vallen.” Mensen die hem dóór 

hadden, zeiden: “Die jongen is 

niet ècht.” 

kreeg de opdracht van me-

vrouw Jos Acket – “Zij had de 

broek aan” - om elke week de 

vuilnisbak buiten te zetten en 

die ook weer, maar dan leeg, 

op zijn plaats terug te zetten. 

Voor deze bezigheden stond 

Skip niet op de loonlijst. Toen 

Skip bemerkte dat er naar de 

drukkerij in Hilversum werd 

gebeld, waar hij foto’s en kopij 

moest brengen of om zetwerk 

te corrigeren, met de vraag of 

hij al gearriveerd was en ook 

regelmatig in de ochtend werd 

gecontroleerd of hij stipt op 

tijd achter de typemachine zat, 

was de maat vol. Hij was het 

zat en nam ontslag. Na het 

overlijden van Paul Acket (Skip: 

“Een harde werker, bedenker 

van het North Sea Jazz Festival, 

een van de grootste jazzevene-

menten ter wereld. Chapeau.”) 

is een boek uitgegeven waarin 

de ervaringen en samenwer-

kingen met Acket door talloze 

musici, vrienden en kennissen 

werd verwoord. “Ze hadden 

mij ook gevraagd”, aldus Skip, 

“ik heb dat niet gedaan. Met 

als reden: het zou een zwarte 

pagina worden.”

Stones
De sinds die tijd naar het Gooi 

– dicht bij Hilversum - ver-

huisde Skip Voogd heeft aan 

de wieg gestaan van diverse 

carrières, onder meer die 

van Chiel van Praag (Marga 

beschreef die eerste schreden 

in radioland in de door haar 

en Ad van Liempt geschreven 

biografie van Jaap en Max van 

tact onderhouden. Dat ging zo 

ver dat Skip toen hij in dienst 

trad van de NCRV nieuwe 

redacteuren voor Tuney Tunes 

zocht die het poptijdschrift, zijn 

“kind”, op zijn wijze zouden 

voortzetten. Hij koos voor mij 

en mijn broer Anton. Daarmee 

ging voor ons een wens in 

vervulling die te vergelijken 

is met die van Skip toen Van 

Haaren hem aanstelde het blad 

te runnen. Een aantal num-

mers hebben wij Tuney Tunes 

inhoud en vorm gegeven. Toen 

verscheen Paul Acket ten tone-

le, hij herinnerde Van Haaren 

aan zijn woorden van inmid-

dels lang geleden. Acket deed 

een bod op Tuney Tunes dat 

de uitgever niet kon weigeren 

en lijfde het eerste tienertijd-

schrift van ons land in, naast 

het succesvolle Muziek Expres. 

“Je weet dat ik een jaar voor 

Acket heb gewerkt”, aldus 

Skip. “Van september 1961 tot 

voorjaar 1962. Niet de geluk-

kigste periode van mijn leven.” 

Vervolgens vertelde Voogd, 

dat van hem werd verwacht 

van half negen tot vijf uur op 

kantoor te zijn, om teksten te 

schrijven voor Muziek Expres. 

Dat deed hij in de achterkamer 

aan de Theresiastraat, waar 

Paul vanuit de voorkamer 

zicht had op zijn productieve 

journalist. Ook schreef Skip 

de teksten voor Veronica’s 

Teenager Muziek Expres, dat 

gepresenteerd werd door Bob 

en Brenda, pseudoniemen 

van Rob Out, later door Krijn 

Torringa en Freda Keuker. Skip 

In de jaren 

’50 heeft Skip 

Voogd (midden)

onder meer 

op de Leidse 

Prinses Irene 

School voor de 

klas gestaan 

waardoor hij de 

militaire dienst 

ontliep

Hij pauzeerde, liep met de 

rollator naar de wc: “Daar 

heb je geen QR-code voor 

nodig.” Dan wilde Skip nog 

benadrukken dat hij presen-

tator is geweest, beslist geen 

disc-jockey: “Een presentator 

bereidt zijn programma’s voor, 

script zijn niet te lange teksten. 

Een disc-jockey juist is iemand 

die bij wijze van spreken van 

de straat geplukt wordt en wat 

á l’improviste in de microfoon 

schreeuwt, vaak ook nog 

onverstaanbaar en daar een 

ministerssalaris of meer voor 

krijgt. Dat geldt overigens niet 

voor elke disc-jockey. Voordat 

ik mocht presenteren moest 

ik op spraakles en iets doen 

aan mijn r en mijn s.” Skip 

Voogd was geen brombeer, 

keek niet om in wrok. Hij was 

een “huismus” geworden. Tijd 

om afscheid te nemen. Ik laat 

mezelf uit, op de achtergrond 

hoor ik The Millers, heeft Skip 

met de afstandsbediening 

aangezet. My Blue Heaven. Dat 

swingt! n

Vergeetboek
Onlangs zat Skip Voogd televisie te kijken, er kwam 
een programma voorbij, met als titel Namen van 
vroeger. Werd er gevraagd: “Wie was Mies Bouw-
man?” Geen hond reageerde. De presentator hield 
aan, waarna er een vinger omhoogging. “Ja, zeg 
het maar.” Antwoord: “Was dat een zwemster?” 
Skip: “Op zo’n moment merk je hoe gauw je in het 
vergeetboek terecht komt.”

Pensioen
In 1995 verliet Skip de NCRV, 

hij gaat met pensioen. Dat zou 

een vertrek “zonder meer” zijn 

geworden, wanneer niet het 

hoofd van de afdeling Lichte 

Muziek en Jongeren had inge-

grepen. Skip had zijn bureau 

opgeruimd, zijn tas ingepakt 

en haar de hand geschud. 

Geen receptie in de kantine? 

Geen hartelijke woorden van 

de directie? Daar had men niet 

stil bijgestaan. Zij ondernam 

actie en zorgde ervoor dat 

Skip met een aantal intimi een 

stukje konden gaan eten in 

een restaurant van de pensio-

nado’s keuze. Dat werd – niet 

verrassend – de Bokkedoorns. 

De spijzen waren exquise, de 

begeleidende wijnen met zorg 

gekozen (dat kon je wel aan 

Skip overlaten) en de taxi’s 

die het uitgelezen gezelschap 

hadden gebracht, zorgden ook 

voor een veilige en comforta-

bele thuisreis. Bij de NCRV brak 

de hel los, toen de gespecifi-

ceerde factuur van de Bokke-

doorns per post werd bezorgd. 

“Oplichting” en “fraude” 

schalden het door het gebouw. 

Men was kennelijk uitgegaan 

van een eenvoudige, voedza-

me maaltijd, stamppot met een 

kuiltje jus, misschien, en een 

bal gehakt, en – vooruit, laten 

we niet te bescheiden doen – 

een glaasje wijn en een kopje 

koffie tot besluit. De rekening 

is voldaan en van de ach- en 

wee-roepende directe van toen 

is niemand meer werkzaam 

bij deze omroep. “In feite”, 

aldus Skip, “was dit de niet 

plezierige apotheose van mijn 

laatste jaren bij de NCRV.” 

De omroep had hem in staat 

gesteld langlopende series te 

maken over The Ramblers, The 

Millers, Marcel 

Thielemans en The 

Kilima Hawaiians. 

Series platen uit 

te brengen op het 

NCRV-label. Alle-

maal waar. Maar 

er werden ook 

programma’s van 

hem, en later ook 

van Henk Mouwe, 

afgenomen. Dagblad Trouw 

wijdde daar een fors artikel 

aan. Zo verdween Skip meer en 

meer richting uitgang, tot zijn 

pensioen.

Televisie
Heeft hij nooit de ambitie 

gehad carrière te maken bij de 

televisie? Een prompt ant-

woord: “Nee, in het geheel 

niet.” Sporadisch maakte hij 

zijn opwachting in de jury van 

een televisieprogramma, onder 

andere Nieuwe Oogst (1964), 

waarin hij een meisje vroeg of 

zij voor haar plezier zong. “Ja, 

meneer”, gaf zij als antwoord. 

Daarop kreeg zij van Skip het 

advies “dat vooral te blijven 

doen”. In die Nieuwe Oogst 

kon Nederland voor het eerst 

kennismaken met André van 

Duin. Ook voor de televisie 

(Top of Flop? Skip weet het 

niet meer) kraakte hij Elvis Pre-

sley af. Lik op stuk kreeg Skip 

toen hij Johnny Kendall & the 

Heralds aanraadde een ander 

beroep te kiezen. Dat pikte de 

zanger niet en liet dat duidelijk 

blijken. Eenmaal bij de NCRV 

was Skip te zien in televisie-

programma’s van Eddy Becker. 

Voogd blikte daar met een 

glimlach op terug en bekende: 

“Ik had niet de personality voor 

een loopbaan op de televisie, 

was niet likeable. Volle zalen? 

Ik ril ervan.” 
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Leo Boudewijns 

(rechts) ont-

vangt Bernard 

Haitink (links) 

tijdens een Edi-

son-uitreiking, 

op de achter-

grond rechts 

pianist Vladimir 

Ashkenazy

Fo
to

: L
eo

 B
ou

de
w

ijn
s

dat ik Bernard Haitink voor het 

eerst ontmoette. Ik kende hem 

natuurlijk van de concerten die 

we regelmatig in het Concert-

gebouw bijwoonden, maar dit 

was onze eerste persoonlijke 

kennismaking. Vanzelfsprekend 

was Bernard vooral geïnte-

resseerd in de presentatie van 

zijn Mahler symfonieën, zoals 

later bleek één van zijn meest 

succesvolle Philips-opnamen, 

maar ik herinner me goed 

dat ook een opvallende serie 

in het belendende koetshuis 

bevond zich de kunstzinnige 

afdeling waar de hoezen en 

albums werden geprodu-

ceerd, waarvoor een keur van 

Nederlandse en internationale 

ontwerpers werd ingeschakeld. 

Margreet Korsman leidde deze 

operatie soeverein en ik mocht 

al snel haar collega worden. 

Soms toonden ook musici 

interesse in het beeld dat hun 

nieuwe opnamen zou gaan sie-

ren. Het is bij zo’n gelegenheid 

Men hoeft de Philips-platen-

catalogus van de jaren vijftig 

maar door te bladeren om 

te ervaren hoeveel nationa-

le en internationale musici 

het label in vrij korte tijd had 

geëngageerd teneinde hun 

uitvoeringen van de klassieke 

meesterwerken vast te leggen 

en in een groot deel van de 

wereld aan het gretige publiek 

aan te bieden. In de antieke 

Baarnse villa ‘Hoog Wolde’ was 

het hoofdkantoor gevestigd en 

Denkend aan Bernard Engelse publiek bekeek ons na 

de pauze met andere ogen… 

En Bernard keek met pretoog-

jes om zich heen; hij had niet 

alleen op het podium maar 

ook on the lawn, zonder een 

noot te spelen, grote indruk 

gemaakt.

Kritiek 

Bernard Haitink had soms 

moeite met de publicitaire kant 

van zijn beroep. Hij haatte 

overdreven en naar zijn mening 

onterechte ‘heiligverklarin-

gen’ van journalisten, maar hij 

reageerde nog veel feller op 

de naar zijn idee onterechte 

‘veroordelingen’ door critici in 

kranten en tijdschriften, die 

‘geen idee hadden’ van het-

geen het orkest en hij hadden 

getracht over te brengen, in 

opdracht van de componist. 

Niet alleen ‘zijn orkest’ behoed-

de hij voor onterechte kritie-

ken, ook reageerde hij soms fel 

wanneer niet de muziek of de 

uitvoering werd bekritiseerd, 

maar hijzelf stevig werd aan-

gepakt. Dan kon de in wezen 

zo minzame en zachtmoedige 

maestro fel uithalen. 

Gelukkig hebben we zijn 

talloze langspeelplaten en cd’s 

nog; ze zullen zijn live-concer-

ten misschien niet helemaal 

kunnen vervangen, maar zeker 

wel een goede en dankba-

re plaatsvervanger vormen. 

Haitink’s Bruckner- en Mahler- 

interpretaties zijn nog altijd 

onvervangbaar en zullen dat 

nog decennia blijven. Het was 

een voorrecht hem te kennen, 

met hem te hebben gelachen 

en vooral van zijn ongelooflijk 

mooie muzikale interpretaties 

te mogen genieten. n

jazzhoezen, ontworpen door 

Emmerich Weninger, zijn grote 

belangstelling had. Later werd 

me duidelijk dat Bernard zijn 

eigen werk wel heel kritisch 

beoordeelde. In zijn ogen loze 

complimenten van muzikale 

buitenstaanders haatte hij en 

dat kon hij dan moeilijk voor 

zich houden. 

Ogenschijnlijk stroef
Toen mijn vrouw en ik en onze 

twee zonen kort daarna een 

concert van hem bijwoonden 

-we hadden ook onder zijn 

voorganger Eduard van Beinum 

al een abonnement op de 

belangrijkste concerten- gin-

gen wij Bernard na afloop even 

gedag zeggen en uiteraard 

namen wij onze twee jongens 

mee. Het was druk in zijn ka-

mer en hij keek over ons heen 

en zei tegen Melle en Guido: 

“Zo mannen, dat was een hele 

zit, hè?” De jongens vonden 

hem meteen aardig en vertel-

den het verhaal ook veertig 

jaar later nog vol trots. 

Bernard Haitink had in eigen 

land, zeker in het begin van 

zijn carrière, een wat stroeve 

verhouding met de pers en hij 

haatte het societygebabbel in 

de pauze van zijn concerten; 

hij liet zich dan ook meestal 

niet zien. Rust is wat hij zocht 

om ook na de pauze weer op 

zijn best te kunnen zijn. Mede 

daardoor is ook bij een groot 

publiek de gedachte ontstaan 

dat hij ontoegankelijk en stroef 

zou zijn. Wij hebben hem zo 

niet meegemaakt, misschien 

omdat we accepteerden dat hij 

alle recht had op een moment 

van rust en stilte tijdens de 

pauze van een concert van 

twee indrukwekkende Mahler 

symfonieën.

De ogenschijnlijk stroeve man 

overviel ons compleet tijdens 

een concert in het Britse Glyn-

debourne, tijdens het Festival 

van die naam. Bernard was 

daar als dirigent uitgenodigd, 

een grote eer, en mijn collega 

Jan Rubinstein en ik zouden 

hem begeleiden, althans aan-

wezig zijn als vertegenwoordi-

gers van zijn platenlabel. Het 

viel ons op dat alle bezoekers 

voor het concert begon hun 

plek op het grasveld al hadden 

gereserveerd, door daar een 

laken of deken uit te spreiden. 

In de pauze zou daar dan 

worden geluncht. Ook wij 

hadden op deze idyllische wijze 

een plek gemarkeerd. Het was 

een gezellige drukte, er werd 

natuurlijk bewonderend ge-

sproken over het deel voor de 

pauze, ondertussen kauwend 

en drinkend onder de heerlijk 

warme zon. Opeens viel er een 

stilte. De zaaldeuren werden 

geopend en daar verscheen, 

in vol ornaat, Bernard Haitink, 

die, ernstig kijkend, de pleister-

plaats opstapte, zoekend naar 

zijn begeleiders. Hij zette zich 

haastig naast ons op het kleed, 

ervoor zorgend dat zijn kos-

tuum redelijk in de plooi bleef. 

De Engelsen waren perplex, 

maar wij niet minder. Dit zou 

hij in Nederland nooit hebben 

gedaan, dat was wel zeker. Het 

“Zo mannen, dat was 
een hele zit, hè?”

door Leo Boudewijns
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SST Afk. Van Spreekstudio, ruimte waar b.v. de dominee of pastoor zijn bijdrage kon leveren

Staand slot  Eindigen met een slotakkoord 

Stationcall  (Ook wel afgekort als ‘call’) kort tekstje of muziekje waarin de naam van de zender duidelijk vermeld wordt.  

 Tegenwoordig vaak als jingle (zie daar)

Sterbandje Analoge band met 2 reclameblokken

Sterkte geven Testsignaal op bepaald volume om verbinding te testen

SVEM Studio in voormalige VARA-studio, afkorting van Studio voor Verbosonica en Elektronische Muziek

Tegenfase Audio waarbij het linkerkanaal t.o.v. het rechterkanaal niet gelijkvormig is waardoor een deel van het signaal  

 bij monoweergave wordt opgeheven

TOTH Top Of The Hour, beginjingle van een programma

Stille start  Op tijd instarten van een slotmuziekje zodat een uitzending met een slotakkoord wordt afgerond

Teken Vanuit de technische ruimte geeft de regisseur of geluidstechnicus met bijvoorbeeld een handzwaai aan dat de  

 presentator mag beginnen. In het Engels ‘cue’

Touwtje  Verbindingskabel

Trad Afkorting van Traditioneel, standaard afkondiging van een correspondent: “Wim Kootstra, Veronica   

 Nieuwsradio ... Londen”

UCL Uitgaande Communicatie Lijn, zie ICL

Uitzendlijst Digitale opvolger van de spreeklijst

Valse start Begin van een opname niet bedoeld voor uitzending, werd soms vergeten te wissen

Verkeer Verkeersinformatie, bijdrage vanuit de ANWB voorheen vanuit Verkeerscentrale Driebergen

VC Verbindingscentrum, centrale ruimte waar alle verbindingen met de studio’s samen komen voordat ze naar de  

 zenders worden verstuurd

Vertaalplankje Kleine behuizing met verschillende soorten connectors

Vierdraadskast Analoge regiekast waarmee een regisseur verslaggevers en presentatoren afzonderlijk kan uitluisteren en  

 toespreken

Vijf tellen Teken van regisseur of dirigent voorafgaand aan een opname, volledig: “Opname vijf tellen na nu!”

Wagen Afkorting van Radioreportagewagen

Weksper Eenvoudige schakeling om een weksignaal te onderdrukken

Wispot  Sterke magneet om van banden en cassettes het geluid te wissen, zodat ze nogmaals gebruikt konden  

 worden

Wit geven Signalering met klein wit lampje ter indicatie dat uitzending kan beginnen

WPM  Werkplaats Programma Medewerkers – kleine studio waar zonder hulp van technicus gewerkt kan worden

XY Stereo microfoonopstelling waarbij de kapsels van de microfoons in een hoek van 90 graden staan opgesteld

Zakje  In een muziekstuk wordt het geluidsniveau verlaagd om een presentator ‘eroverheen’ te laten spreken

ZK Afkorting van Zingende Kerk, analoge band op NAB-kern met opname van geestelijke liederen, stonden bij de  

 AVRO

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 laatste  deel.

Radio
    woor
 den
boek

Radio
    woor
 den
boek










Brunssum, 1933. Het Zuid-Limburgse dorp is 

op zondag 28 mei helemaal een KRO-dorp. De 

omroep presenteert zich op allerlei manieren en 

de bewoners en verenigingen van het dorp doen 

dapper mee. Het is een voorbeeld van de wijze 

waarop de nog jonge publieke omroepen (de KRO 

bestaat pas acht jaar) de band met hun publiek 

aanhalen.

Dagblad De Limburger schrijft de dag tevoren dat 

de KRO-demonstratie “werkelijk iets grootsch 

belooft te worden. Er blijkt meer en meer sympa-

thie met het werken en streven onzer jonge KRO.” 

Centraal die zondag staat een grote optocht van 

bevolkingsgroepen en praalwagens “die druk 

bezig zijn om zoo goed mogelijk voor den dag 

te komen.” De krant drukt de route af en de lijst 

van maar liefst 44 deelnemende organisaties. 

Daaronder zijn fanfare Kunst en Vriendschap, de 

huishoudschool, de mandolineclub, de mijnwer-

kersbond, voetbalverenigingen Vitesse en BSV, 

diverse Poolse verenigingen (vanwege Poolse 

mijnwerkers), de Sloveense harmonie, de midden-

standsvereniging, de groep ‘patronaat en jonge 

werkman’, een fi etsgroep, en diverse scholen. 

Er zal voor de KRO gecollecteerd worden en er 

worden KRO-speldjes verkocht. De krant beëindigt 

de aankondiging op een manier zoals kranten dat 

vandaag niet meer zouden doen: 

“De bewoners worden beleefd verzocht te vlag-

gen. Allen óp voor onzen R.K. Radio-Omroep, leve 

de KRO!”

Een paar dagen later constateert de krant “dat 

de grootsche en massale betooging schitterend 

geslaagd is.” 

Zó’n lange stoet is er nog nooit door Brunssums 

straten getrokken. 

Het is een lust voor het oog van de duizenden 

toeschouwers. KRO-bestuursleden kijken vanaf het 

balkon van hotel L’Ortye met trots toe. En binnen 

enkele dagen zullen propagandisten hun arbeid 

beginnen.

In het archief van de KRO ligt een klein boekje met 

foto’s van deze happening in Brunssum. Daaruit 

zijn bijgaande foto’s. Een blik terug in de tijd: zo 

ging dat toen… n

door
Willibrord 
Ruigrok
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Jan Keja, geboren in 1937, was 

aanvankelijk werkzaam als zelf-

standig mode- en reclamefo-

tograaf. In 1966 werd hij door 

TROS-directeur Joop Landré 

aangetrokken en volgde de 

regiecursus van de NTS in het 

opleidingsinstituut Santbergen. 

Zijn eindexamen werd door 

Gijs Stappershoef afgenomen. 

Als regisseur maakte hij zijn 

debuut in 1967 met het door 

hemzelf geschreven televisie-

drama De Pianostemmer. Later 

zou de talentvolle regisseur 

toegeven, dat “het angstige 

stapjes waren op de weg der 

Jan Keja

DeVlieg
en

Hij was de eerste Nederlander 
die een Emmy Award won, 

de belangrijkste internationale prijs
in de tv-wereld: Jan Keja. Dat was in 1978, 

        toen hij de prijs kreeg voor De Vlieg, een afl evering      
       in de TROS-serie met verhalen uit de wereld 
     van Guy de Maupassant. Uniek, maar erg veel 

           opwinding veroorzaakte het niet. Jan is 
              inmiddels bijna 85, en thuis staat nog 

steeds dat gouden beeldje dat hij 
indertijd in New York kreeg uit 

handen van actrice 
Lyn Redgrave.

Jan KejaJan Keja

DeVliegDeVliegDeVliegDeVliegDeVliegDeVliegDeVliegDeVlieg
enen

in de tv-wereld: Jan Keja. Dat was in 1978, in de tv-wereld: Jan Keja. Dat was in 1978, 

door Arno Weltens

Links:

‘Jan Keja en 

Teuntje’:

De Vlieg, 

1977: regisseur 

Jan Keja en 

hoofdrolspeel-

ster Teuntje de 

Klerk.

‘Jan Keja en 

Fien:

Jan Keja in een 

van zijn latere 

projecten: de 

tv-musical ‘Fien’ 

met Jasperina 

de Jong

was de terugkomst van Keja in 

Nederland. Op Schiphol stond 

slechts één journalist, namelijk 

iemand van De Telegraaf. Was 

de geringe interesse wellicht 

gelegen in het feit, dat de 

TROS, als grootste familie van 

Nederland, de zendgemachtig-

de was?

Decamerone 
Twee jaar na de internationale 

erkenning besloot Keja om 

zich geheel op regisseren te 

concentreren. Als plaatsver-

vanger werd Ted Mooren naar 

voren geschoven. Aangespoord 

door het Emmy-succes besloot 

Keja meerdere dramapro-

ducties te maken. Daaronder 

Lessen in Liefde met verhalen 

uit Decamerone. Maar van de 

twaalf afl everingen werden er 

maar zes gerealiseerd: te duur. 

In 1979 stelde hij zijn functie 

hoofd drama ter beschikking. 

Warry van Kampen, een van 

Nederlands omroeppioniers, 

zag de kwaliteiten van Keja om 

hem naast John van de Rest en 

Willy van Hemert voor de KRO 

in te zetten. Daar regisseerde 

hij o.a. Titaantjes, de jeugdse-

rie Dubbelspion en tv-musical 

Fien. Maar ook bij diverse 

andere omroepen maakte hij 

een veelheid aan heel diverse 

programma’s. Kortom, een 

veelzijdig regisseur, die nog 

steeds uitkijkt op dat gouden 

beeld voor De Vlieg. n

dramaregie”. Daarna volgde 

zijn benoeming tot hoofd 

jeugdzaken en aansluitend 

hoofd drama van de TROS. In 

die hoedanigheid regisseerde 

hij o.a. bewerkingen van verha-

len van Tsjechov en Roald Dahl.

TV-drama op locatie
In 1976 maakte de TROS 

een begin met het omwer-

ken van de korte verhalen 

van de Franse schrijver Guy 

de Maupassant. De eerste 

afl evering werd door Massimo 

Götz geregisseerd, alle andere 

afl everingen door Jan Keja. Eén 

van de afl everingen, genaamd 

De Vlieg, naar een scenario van 

Anton Quintana, zou internati-

onaal bekroond worden. 

Voor de titelrol trok Keja de 

26-jarige Teuntje de Klerk 

aan, verbonden aan Zuidelijk 

Toneel Globe. Later zou deze 

actrice nog op het tv-scherm 

verschijnen in Hollands glorie, 

Kant aan mijn broek, Willem 

van Oranje en Vrouwenvleu-

gel. Van de vijf mannelijke 

tegenspelers in De Vlieg was 

die van Derek de Lint de meest 

bekende. De productie werd 

verzorgd door Nel de Clercq; 

het decor was in handen van 

Richard Heidentrijk en Irene 

Uneputty was de regie-assis-

tente. Als locatie viel de keuze 

op het Zuid-Limburgse Elsloo, 

gelegen aan de Maas. Volgens 

Keja vertoonde dit dorp de 

meeste gelijkenis met het vroe-

gere Argenteuil uit Maupas-

sants verhalen. 

Anton Quintana bewerkte het 

verhaal. De vertelling ging over 

vijf jonge mannen. Tijdens 

hun vakantie nam één van 

hen een vrouw mee en ook de 

rest raakte in de ban van haar 

charmes. De uitzending was op 

15 november 1977.

emmy Award
Het resultaat werd door de 

TROS ingezonden voor de 

Emmy Award. Van de 61 

ingezonden programma’s 

werd door de internationale 

jury Keja’s productie met goud 

gehonoreerd in de categorie 

‘fi ction’. Keja ontving in New 

York uit de handen van actrice 

Lyn Redgrave de onderschei-

ding. Het was de eerste keer in 

de geschiedenis van de Neder-

landse televisie dat een produc-

tie uit ons land deze trofee 

bemachtigde. Het beeldje stelt 

een gevleugelde vrouw voor, 

met een uitvergroot atoom in 

haar opgeheven handen. De 

TROS verkocht door deze prijs 

onder andere drie afl everingen 

aan het Amerikaanse Public 

Broadcasting Service. Vele 

andere geïnteresseerde partijen 

zouden volgen. In totaal toon-

den 25 landen belangstelling. 

Overigens was de omroep 

drie jaar eerder al dichtbij een 

Emmy geweest. Eveneens een 

verhaal van De Maupassant en 

wederom geregisseerd door 

Keja. Toen kwam De Verrassing 

niet verder dan een nomina-

tie. Later zouden meerdere 

Nederlandse producties met 

een Emmy bekroond worden. 

Bijvoorbeeld een special rond 

cabaretier Hans Liberg of de 

reportage van Peter R. de 

Vries over de verdwijning van 

Natalee Holloway. Ondanks 

het internationale succes en de 

lovende recensies in dagbladen 

bleef de aandacht voor Keja’s 

prestatie beperkt. Typerend 
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een stemgeluid en later muziek 
liet vastleggen. meerdere malen 
wist hij onze lezers te boeien 
met facetten uit het leven van 
edison.

Met Co de Kloet
de serie Zeg Co… zeg Leo, een 
polemiek met radiopresentator 
Co de kloet senior (1932-
2020), was een logisch gevolg 
van een eerdere samenwerking. 
Het tweetal schreef eerder een 
vijftal boeken Diep in mijn hart 
(1999), Geef ons maar Amster-
dam (2000), Tijd voor Teena-
gers (2001), Ik heb het lied al 
honderdmaal gezongen (2003) 
en Het wonder van Baarn 
(2005). Gingen de eerste vier 
nog over muziek, de laatste was 
een jeugdroman. in de serie 
voor Aether wisselden de kloet 
en Boudewijns meningen uit. 
de tegenstellingen in karakter 
kwamen in deze reeks uitge-
breid aan bod. Helaas werd 
om redactionele redenen de 
serie (april 2010-januari 2014) 
beëindigd. 

de veelzijdige Boudewijns 
werd nooit benaderd voor de 
eindreactie van het kwartaal-
schrift. wel stopte hij officieel 
in januari 2016 als redactielid. 
Zijn afscheid werd in select 
gezelschap gevierd in Groot 
kievitsdal, een gemeentelijk 
monument tussen Boudewijns 
woonplaats en Hilversum. 
inmiddels zijn alweer 4 jaar 
voorbijgegaan en sindsdien 
werd menig nummer nog 
immer gevuld met een bijdrage 
van de veelzijdige inwoner van 
Baarn. n

was minder waar. Boudewijns - aanvankelijk werk-
zaam voor de platenindustrie van philips - vond in 
zijn hoedanigheid als directeur van de nederlandse 
vereniging van producenten en importeurs van 
beeld- en geluidsdragers (nvpi), dat Aether niet 
zonder bijdragen over muziek zou kunnen. per slot 
van rekening bestond de programmering van de 
nederlandstalige radio-omroepen voor een groot 
gedeelte uit muziek net als in het buitenland. Hij 
meldde zichzelf aan in Hilversum. Hiermee was het 
contact gelegd en bij de opzet van het nederlands 
omroepmuseum aan de oude amersfoortse-
weg speelde Boudewijns achter de schermen een 
belangrijke rol. Hij wist museumdirecteur Jan vos 
te overtuigen van het feit, dat de collectie van het 
voormalige phonografisch museum in Utrecht 
een geïntegreerde plek moest krijgen bij de opzet. 
Uiteindelijk resulteerde een en ander in het herge-
bruik van de karakteristieke vitrineopstellingen in 
Hilversum.

voor het schrijven van zijn artikelen in Aether 
bediende Boudewijns zich veelal van lange koptek-
sten. toen ik hem tijdens een vraaggesprek hiermee 
confronteerde, moest hij het antwoord schul-
dig blijven. daarentegen was de aanhef van zijn 
column (ook een eigen suggestie van Boudewijns) 
kort en krachtig. veel van zijn onderwerpen waren 
gewijd aan de figuur van Thomas alva edison 
(1847-1931), een dankbare personage. deze ame-
rikaanse uitvinder was tenslotte de eerste mens die 

menig boek over bijvoorbeeld 
platenhoezen is eveneens van 
zijn hand. minder bekend bij 
het grote publiek is zijn werk 
als graficus. Zo illustreerde 
hij een reeks in eigen beheer 
uitgebrachte boeken. 

lezers van het kwartaalblad 
Aether kennen zijn naam 
vanwege zijn multidisciplinai-
re achtergrond. Hierbij toont 
Boudewijns zich een ware ‘om-
nivoor’. Gedurende een kwart 
eeuw schreef hij recensies over 
boeken, langspeelplaten en cd’s. 
tevens verzorgde hij jarenlang 
voor ons periodiek een column, 
schreef hij talloze artikelen (de 
meeste van alle onbezoldigde 
medewerkers!) en voerde hij 
een briefwisseling met vriend 
en mederedactielid Co de 
kloet, die in ons tijdschrift 
werd afgedrukt.

Proactief
normaliter zou je verwachten 
dat toenmalig eindredacteur 
Cees Cabout hem zou hebben 
benaderd voor deelname. niets 

De fonografische collectie van 
het voormalige Omroepmuseum
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Uit een terugblik op de ac-
tiviteiten van de inmiddels 
90-jarige grijze eminentie 
blijkt dat hij een veelzijdig 
mens is. Wellicht dankt hij 
zijn faam aan zijn rol binnen 
de fonografische wereld in 
Nederland, hoewel hij ook ac-
tief was als radiopresentator 
van onder andere Langspeel-
plaats (NOS), Aubade (KRO), 
Diskotabel (NOS). Bij het 
wekelijkse zaterdagochtend-
programma Een goedemorgen met … (TROS) op Radio 4 fungeerde 
musicologe Aukelien van Hoytema als producer en was Boudewijns 
een graag geziene gastpresentator.

Is ’t een cadeautje, vroeg de verkoop-

ster? Jazeker, maar wel voor mezelf, 

u hoeft het niet in te pakken. Ik ben 

een bewonderaar van André van Duin. 

Al lang, van lang voor de tijd dat de 

volkskomiek salonfähig was in elitaire 

kringen of de grachtengordel. Een 

nieuwe revue van hem was voor mij 

wat een nieuwe film van The Beatles 

voor hun fans betekende. 

Een nieuw, zoveelste boek over André 

van Duin. In gezwinde spoed naar 

huis, bordje ‘niet storen’ ophangen, 

me nestelen in de fauteuil onder de 

schemerlamp en – gegarandeerd – ge-

nieten. Zo stelde ik mij Gewoon André 

voor. Het omslag zag er uitnodigend 

uit, de achterflaptekst veelbelovend. 

De auteur: Bert Kuizenga, die kan 

terugkijken op een lange, afwisse-

lende televisie- en toneelcarrière. De 

beloften: spraakmakend naslagwerk, 

exclusieve interviews en bijzondere 

onthullingen.

Veel van wat er door vrienden en ken-

nissen in Gewoon André wordt verteld 

is bekend. André van Duin (pseudo-

niem van Adrianus Kyvon) legde de 

basis van zijn imposante loopbaan met 

de hilarische bandparodie, leerde de 

eerste lessen van het Vak van confe-

rencier Frans Vrolijk, die in dit boek 

niet voorkomt. Ook niet genoemd 

worden de allereerste managers 

van André van Duin, Theo Rekkers 

en Huug Kok, beter bekend als De 

Spelbrekers. Het tweetal is gepokt en 

gemazeld in het schnabbelcircuit. Van 

het begin af aan heeft de geboren 

Rotterdammer zich omgeven met 

mensen die het beste uit hem naar 

boven haalden. Joop van den Ende 

is altijd zijn betrouwbare mentor ge-

weest. Hij heeft hem behoed voor fou-

ten en verkeerde beslissingen. Welke? 

Kuizenga vraagt niet door, hij laat de 

lezer in het ongewisse. Van den Ende 

verklaart in Gewoon André dat André 

zeker Hamlet en Richard III kan spelen. 

Frans Mulder van cabaretgroep Purper 

brainstormt wekelijks met en bij Van 

Duin over teksten, liedjes en sketches. 

Het blijft bij deze mededeling, verder 

niets. Terwijl men graag wil weten 

hoe zulke sessies plaats vinden. Acteur 

Kees Hulst, met wie André van Duin 

The Sunshine Boys met veel succes 

speelde, vertelt dat “hij (André) niets 

van toneel begreep” en “dat het goed 

is gekomen”. Over hoe dat tot stand 

kwam: geen woord. Zo is er verder 

veel uit de mond van andere artiesten 

die met hem hebben gewerkt, wat 

al bekend was. Over André’s timing, 

zijn improvisatievermogen zijn kunst 

om conflicten te vermijden en dat hij 

– aldus Hennie Huisman – “gewoon 

een saaie man” is. Van Duin zelf 

onthult dat de tijd van hoedjes, petjes 

en scheve bekken voorbij is. Het is 

genoeg geweest. Het ‘zondagskind’ 

ontmoet op precies het goede mo-

ment MAX-voorman Jan Slagter, door 

wie hij acteert in de serie Het geheime 

dagboek van Hendrik Groen, in Heel 

Holland Bakt rolt, gevolgd door Den-

kend aan Holland, helemaal passend 

bij zijn huidige 75 jaar. Slow television, 

waaraan in Gewoon André nauwelijks 

aandacht wordt besteed. Wat in het 

boek naar mijn mening ook ontbreekt: 

waarom is er geen hoofdstuk gewijd 

aan de aangevers in de revues, zonder 

wie de kolderkoning de zalen niet plat 

zou krijgen? Frans van Dusschoten, 

René van Vooren, Ron Brandsteder, 

Bert Kuizenga die in 2005 tijdelijk 

inviel voor de zieke Brandsteder, en 

duo-aangevers Hans Otjes en Hans 

Leendertse. Waarom acteurs als Frans 

Kokshoorn en Allard van der Scheer, 

die gelikt leken voor die rol, niet uit de 

verf kwamen. 

Her en der, ook in Gewoon André, 

wordt er van ‘biografie’ gesproken. 

Ten onrechte. Dat geldt wel voor: 

André van Duin – De glans van de 

eenvoud (Arnhem – 2006) en De 

komiek – 50-jarig jubileumboek André 

van Duin (Zeist - 2014). Ze zijn via 

Marktplaats nog te verkrijgen. Trou-

wens, Gewoon André ook al.

Cees Mentink

Bert Kuizenga, Gewoon André, FC 

Klap, ISBN 9789085677345, € 22,50.

AfSCHEID VAN DE HOEDJES, PETJES, BRILLETJES EN ANDERE ZOTTIGHEIDLeo Boudewijns revisited

door Arno Weltens

Gewoon Andre
‘
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Vooral de editie uit 1972, Het Landjuweel geheten, baarde veel opzien. Tien dieren 

kwamen tegen elkaar uit met hun liedjes. Juffrouw Ooievaar zat (uiteraard) als enige 

dierenbosbewoner in de jury en gaf elke deelnemer spontaan een negen plus. Geluk-

kig dus maar dat vooraf was besloten dat de kijkbuiskinderen ook mochten meestem-

men. Welnu, dat hebben de makers geweten…   

Meneer de Uil: “Wel wel lieve kijkbuiskinderen. Vandaag is het zover. De lente is in het 

land en heden begint ons Landjuweel.”

De Fabeltjeskrant, naar een idee van schrijver Leen Valkenier en producent Thijs 

Chanowski en begonnen op 29 september 1968, is begin 1972 nog altijd een enorm 

succesvol kinderprogramma. Elke avond twee tot drie miljoen vaste kijkers, waaronder 

vele honderdduizenden volwassenen. Jacob de Uil leest in zijn krant de belangrijkste 

gebeurtenissen voor uit Fabeltjesland, een spiegel op het grote mensenbestaan. Het 

programma is dan al onderscheiden met de Televizierring (1969) en een Edison (1971), 

de serie heeft een avondvullende speelfi lm opgeleverd en kent inmiddels vele interna-

tionale versies. 

Het dagelijks in zijn eentje schrijven van een nieuwe fabel is auteur Leen Valkenier ech-

ter niet in de koude kleren gaan zitten. In goed overleg wordt besloten het program-

ma te beëindigen. Een tijdje rust zal de schrijver vast goed doen. De bedoeling is dat 

De Fabeltjeskrant vlak voor de zomervakantie van 1972 na ruim 920 afl everingen van 

het scherm zal verdwijnen. 

Om de succesvolle periode feestelijk en vooral muzikaal uit te luiden bedenkt Valkenier 

samen met vaste componist Ruud Bos een liedjeswedstrijd. Het is een knipoog naar 

het Eurovisiesongfestival. Het duo gaat aan de slag met het schrijven en compone-

ren van tien verschillende liedjes. Valkenier schrijft de scenario’s van Het Landjuweel, 

een zangwedstrijd waaraan zowat alle bekende dieren een muzikale bijdrage zullen 

leveren.
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In 2021 werd voor het eerst in 45 
jaar het Eurovisiesongfestival in 
Nederland georganiseerd. 
De Europese liedjescompetitie is in ons land al 
decennialang ontzettend populair. Dat had zo zijn 
weerklank, ook in een kinderprogramma als 
De fabeltjeskrant. Maar liefst twee keer werd er een 
‘Dierenbos songfestival’ gehouden, in 1972 en 1988.

door Patrick Bremmers     Met speciale dank aan Irene Kunst en Remko de Kok

Foto’s: Beeld en Geluid/

De Levita Productions
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Foto 1: Zoef de 

Haas, mejuf-

frouw Ooievaar, 

Meneer de Uil 

en Ome Gerrit 

de Duif

Foto 2: Gezel-

ligheid in Het 

Praathuis

Foto 3: Zingen 

in Het Praat-

huis, geen 

beeld uit Het 

Landjuweel, 

maar uit een 

andere 

afl evering 

mers op: Meneer de Raaf, 

Lowieke de Vos en Momfer de 

Mol. Plus Stoffel de Schildpad, 

voor wie de Gebroeders Bever 

een speciale draadverbinding 

aanleggen zodat hij ondanks 

zijn vermoeidheid gewoon mee 

kan dingen naar de hoofdprijs. 

Bor de Wolf is natuurlijk van 

de partij. En zijn Buitenbosse 

vriendin Oléta Vulpecula, die 

van de jury “in aanmerking 

genomen dat zij de Dierenbos-

se taal niet geheel machtig is” 

eveneens een negen plus krijgt. 

Ome Gerrit zorgt tenslotte 

voor een klinkende fi nale met 

zijn feestelijke nummer Het 

Landjuweel.

Zoals te verwachten komt 

Juffrouw Ooievaar er met het 

jureren van de liedjes uiteinde-

lijk niet uit. Dat kon ook niet 

anders, gniffelt Meneer de 

Uil, met al die negen plussen. 

Het bekritiseerde jurylid is diep 

teleurgesteld wanneer ze hoort 

dat iedereen zo loopt te jam-

meren en te klagen. “En dan 

“Zangfeestgeval”
Op 1 maart 1972 wordt de 

eerste aankondiging gedaan 

in fabel nr. 806. Stralend weer 

brengt Juffrouw Ooievaar op 

het idee om op 21 maart, de 

dag dat de lente begint, een 

zangwedstrijd te organise-

ren. “Een gróót landjuweel”, 

verklaart ze plechtig “Een 

grote feestelijke bijeenkomst 

op onze Speelweide waarbij 

wij allen blijk zullen geven van 

ons kunnen. Een blij en vrolijk 

zangfeest.” “Oh, nú snap ik 

het”’ roept Ome Gerrit de 

Postduif. “Het wordt gewoon 

zo’n “zangfeestgeval” zoals 

dat elders ook wel gehouden 

wordt.” 

Wanneer de andere dieren 

vragen wie uiteindelijk mag 

uitmaken wat het beste lied 

is, laat Ooievaar er geen gras 

over groeien: “Ík, natuurlijk. En 

let op… de kijkbuiskinderen. 

Zij kunnen naar Ome Gerrit 

de Duif schrijven wie van ons 

dieren zij het beste vinden.” De 

eigenaar van het Dierenbosse 

Post- en Opduifkantoor begint 

meteen te zuchten. “Piereme-

tijd”, klaagt hij. “Dat wordt me 

vlérken vol werk.” De makers 

van De Fabeltjeskrant zullen 

er snel achter komen dat Ome 

Gerrit gelijk heeft…

De eerste 
voorbereidingen
Al snel vinden de eerste 

voorbereidingen plaats. De 

Gebroeders Bever gaan aan de 

slag met het bouwen van een 

“weldoortimmerde muziek-

tent”, het fabriceren van de 

stoeltjes waarop iedereen kan 

zitten en het aanbrengen van 

“speciale elektrieke verlich-

ting”. Ome Gerrit zet alvast 

eigenhandig een grote postbus 

in elkaar. Op 21 maart is het 

dan eindelijk zover: het grote 

zangfestijn kan in al zijn glorie 

van start gaan. 

Jufffrouw Ooievaar: “Lieve me-

dedieren. We zijn hier tezaam 

verenigd voor ons grote fees-

telijke landjuweel. Ons eerste 

Dierenbosse zangfestijn.”

Negen plus
Martha Hamster mag het spits 

afbijten. Op gevoelige wijze 

brengt ze haar liedje, Onder 

zusters zachte handen, ten 

gehore. Het openingsnum-

mer wordt door de andere 

dieren met een luid applaus 

ontvangen. Juffrouw Ooievaar 

beloont Martha’s optreden met 

een negen plus. 

Daarna maken respectievelijk 

Droes de Beer en zijn huis-

genoot Jodokus de Marmot 

hun opwachting. Ook deze 

optredens ontvangen van het 

kritische jurylid een negen plus.

In de daaropvolgende afl eve-

ringen treden in willekeurige 

volgorde de overige deelne-
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reacties. Van Marian uit Heeze, 

die het “echt stom vindt dat 

Juffrouw Ooievaar iedereen 

een negen plus heeft gege-

ven”, tot aan Hank Bakermans, 

die het jurylid “erg hip vond 

met haar paarse hoed en een 

donderbruine zonnebril”.  De 

meeste reacties komen uit de 

leeftijdsgroep vijf- tot negen-

jarigen, maar er zijn volgens 

de journaliste ook reacties van 

oudere kijkers, een huisvrouw 

en een dame van zestig. 

Ome Gerrits grote zus 
de PTT
Het vormt allemaal nog maar 

het begin van de grote stroom 

reacties. Want enkele dagen 

later bericht onder andere Het 

Vrije Volk dat er inmiddels al 

meer dan 100.000 brieven en 

briefkaarten binnen zijn. Het 

liedje van Ome Gerrit lijkt op 

kop te gaan, aldus de RTV-re-

dactie. Ook Momfer de Mol 

maakt veel indruk. “Maar 

voordat we alles geteld heb-

ben”, zegt Loek de Levita in de 

krant van 6 april, “gaan er nog 

dagen heen.”

“Het is gewoon kolossaal uit 

de hand gelopen”, aldus jour-

nalist Wim Kuipers op zaterdag 

8 april 1972 in onder andere 

het Eindhovens Dagblad. De 

teller staat dan op 140.000 

reacties. “Niet alleen zijn er 

brieven en kaarten voor de 

winnaars van het Songfestival 

binnen gekomen”, noteert 

Kuiper. “Maar ook honderden 

paaswensen voor de dieren van 

De Fabeltjeskrant, een stapeltje 

officiële felicitatiekaarten voor 

Greta Bontekoe, Teun Stier en 

hun op Eerste Paasdag gebo-

ren kalfje Greta II, cadeautjes 

voor de kleine Greta, zelfge-

gekomen. Brieven, kaarten, 

tekeningen en pakketjes van 

kijkbuiskinderen. Fraaie knut-

selwerken van vilt, karton en 

papier. Klassikaal gemaakt, of 

met de club of vereniging. En 

soms wel meer dan twee meter 

in lengte. De PTT heeft er de 

handen vol aan. Als de post-

zakken niet meer ‘gewoon’ 

kunnen worden afgeleverd 

wordt de platenmaatschappij 

erbij gehaald en worden extra 

mensen ingezet om de grote 

vracht brieven, briefkaarten en 

kokers met tekeningen in goe-

de banen te leiden. ‘Operatie 

Lawine’ is geboren.

In de Goudsche Courant van 

zaterdag 1 april 1972 doet 

Yvonne Parre verslag van 

de eerste grote stroom van 

reacties op het Dierenbosse 

Liedjesfestival: “Mócht De 

Fabeltjeskrant na 20 juni 

daadwerkelijk definitief van het 

scherm verdwijnen – en dat zit 

er echt in – dan zal de NOS het 

vertrouwen kwijt zijn van haar 

jongste kijkklanten”, schrijft 

Parre. “Want dat De Fabeltjes-

krant nog altijd een kleine vier 

jaar na het verschijnen van de 

eerste editie een van de meest 

populaire tv-programma’s blijkt 

te zijn is vorige week bewaar-

heid geworden.”

De verslaggeefster kijkt mee 

over de schouders van de sor-

teerders en noteert een aantal 

te bedenken”, huilt ze, “dat ik 

iedereen nou juist een negen 

plus heb gegeven omdat ik 

mijn dieren zo een warm hart 

toedraag.”

Gelukkig dus maar dat de die-

ren de hulp van de kijkbuiskin-

deren hebben ingeroepen. En 

er wordt meteen een nieuwe 

wedstrijd aan toegevoegd: 

onder de kijkersinzendingen 

zullen drie prijzen worden 

verloot.

De winnaars
Enkele fabels later kan de win-

naar bekend gemaakt worden. 

Dat gebeurt in een feestelijke 

uitzending op vrijdag 14 april 

1972, waarvan die ochtend 

zelfs de gewone ‘serieuze’ lan-

delijke media melding doen.

Oléta Vulpecula blijkt als 

derde uit de bus gekomen. 

Momfer de Mol is de nummer 

twee. Ome Gerrit de Postduif 

zegeviert met zijn nummer Het 

Landjuweel, dat de meeste 

inzendingen heeft gekregen. 

Vol overgave brengen de drie 

prijswinnaars aan het slot van 

die uitzending enkele fragmen-

ten uit hun liedjes nogmaals 

ten gehore.

In een speciale fabel de dag 

erna worden de drie namen 

van de winnende kijkbuiskin-

deren getrokken. De winnende 

briefkaartinzenders worden 

beloond met een echte Fabel-

tjeskrant-radio in de vorm van 

Meneer de Uil zelf. Maar wat 

weinigen zich realiseren is dat 

er achter de schermen heel wat 

aan vooraf is gegaan…

 

De eerste 50.000 
reacties
Want binnen een week zijn 

er al 50.000 reacties binnen-

Ook De Gooi- 

en Eemlander 

had destijds 

veel aandacht 

voor Het Land-

juweel

tot 2 december 1973 wachten 

totdat Meneer de Uil zijn krant 

weer openslaat. Tot en met 31 

augustus 1974 is de serie dan 

weer, eerst wekelijks en dan 

weer dagelijks, te zien. Om 

uiteindelijk plaats te maken 

voor nóg zo’n memorabele 

creatie uit de Chanowski/Val-

kenier-stal: Paulus de Boska-

bouter.

En toch… het Landjuweel uit 

1972 zullen de makers van 

De Fabeltjeskrant niet gauw 

vergeten. Het leek een beetje 

op een nationale gebeurtenis, 

zoals Hoefnagels zei toen hij er 

destijds over werd ondervraagd 

door een verslaggever van 

NCRV’s Hier en Nu. 

En de liedjeswedstrijd mag 

vijf decennia later dan wel in 

de vergetelheid zijn geraakt, 

De Fabeltjeskrant geldt nog 

altijd als een van de meest 

succesvolle en legendarische 

televisieprogramma’s uit 70 jaar 

Nederlandse televisiegeschie-

denis. n

maakte Meneren de Uil, riante 

Praathuizen en ga zo maar 

door.”

Wat moeten we ermee?
Hein Hoefnagels is door pla-

tenmaatschappij Phonogram 

aangesteld om het uitzoeken 

in goede banen te leiden. Loek 

de Levita zegt in de media dat 

“de lawine van reacties” wel 

een belasting is voor het team. 

“Wat moeten we ermee?” zo 

vraagt hij zich af. “We hebben 

een heel nieuw verantwoor-

delijkheidsgevoel gekregen. Je 

wíst natuurlijk dat De Fabeltjes-

krant populair was, maar exact 

was er niets bekend omdat de 

kijkcijfers van de NOS niet voor 

kinderen gelden. En nu dit!”

Nederland wil Fabeltjes-
krant nog niet missen
Uit de kranten die in aanloop 

naar de uitslag verschijnen is 

op te maken dat De Fabeltjes-

krant enorm leeft onder de 

Nederlanders. Onder ande-

re De Nieuwe Apeldoornse 

Courant slaat op 12 april 1972 

de spijker op zijn kop: Neder-

land wil Fabeltjeskrant nog 

niet missen. “Als de NOS over 

een paar weken zou besluiten 

dat De Fabeltjeskrant na dit 

winterseizoen niet meer op 

de buis komt, dan kunnen ze 

daar in Hilversum hun lol nog 

wel op”, aldus de RTV-redac-

tie. “Want óf er ontstaat een 

burgeroorlog óf er gebeuren 

nog vreselijker dingen.”

Emotioneel betrokken
Ook het Friesch Dagblad 

constateert dat tienduizenden 

mensen zeer emotioneel zijn 

betrokken. “Een vereniging 

van zeesportvissers vond nu 

de tijd gekomen om 

Chanowski te laten 

weten, dat alle leden van 

de vereniging zich met 

een dier uit het fabelrijk 

identificeren”, schrijft de 

krant. “Hetzelfde deed 

een groepje studenten. 

Men kondigde daarbij 

tevens alvast aan de studio’s 

in Hilversum te zullen gaan 

bezetten, wanneer onverhoopt 

mocht worden besloten om de 

serie stop te zetten.”

Verdere verloop
Nog lang na de bekendmaking 

van de winnaars op 14 april 

komen nog steeds nieuwe in-

zendingen binnen. “Misschien 

is dit de kick, die hij (Leen 

Valkenier - P.B.) nodig heeft 

om verder te kunnen”, zegt 

Phonograms Hoefnagels in De 

Leeuwarder Courant van 27 

april 1972. 

En inderdaad: aan het blad 

Televizier vertelt Valkenier op 

17 juni 1972 dat hij is te-

ruggekomen op zijn besluit. 

“Ik moet er met nadruk op 

wijzen”, zo vertelt de schrijver 

wat verlegen aan de verslag-

geefster, “dat het niet aan de 

NOS ligt als De Fabeltjeskrant 

ophoudt. Het ging van míj uit. 

Ik wilde ermee stoppen en 

niemand kon vermoeden dat 

ik er later op terug zou komen. 

Natuurlijk kan de NOS daar 

geen rekening mee houden, 

ik hoop alleen dat er nog een 

klein kansje is.”

De NOS heeft echter op dat 

moment al een opvolger voor 

De Fabeltjeskrant gevonden 

in het nieuwe kinderpro-

gramma Ti-Ta-Tovenaar. De 

kijkbuiskinderen moeten nog 

Misschien is dit de kick, 
die Valkenier nodig heeft 
om verder te kunnen”
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Frans van Lier, 
tv-recensent van 
bijna het eerste 
uur, kijkt om naar 
de beginjaren van 
de televisie, toen 
alles nog nieuw 
was.

Willem Duys en 

Mies Bouwman 

in 1969, n.a.v. 

de 50ste Mies 

en Scène

Foto: Eric Koch/

Anefo

Ger Lugtenburg 

gaf Mies Bouw-

man in 1972 

de Gouden 

Televizierring

Foto: Anefo

voor de radio Met het oog op 

morgen. 

Maar in de oertijd van het 

NTS-Journaal, toen het nog he-

lemaal van fi lm werd gemaakt, 

werden die fi lms buiten de 

studio ergens aan de overzijde 

van de spoorlijn Bussum-Hil-

versum gemonteerd en als een 

deadline niet werd gehaald, 

kwam dat doordat de spoorbo-

men net te lang dichtbleven. 

Gewichtig
Een van de allereerste nieuws-

lezers van het NTS-Journaal 

was - naast de bronsgevooisde 

Pier Tania - de joyeuze Coen 

van Hoewijk, met Haagse 

allure uit zijn vroegere dagen 

bij Associated Press, notoi-

re anglofi el (hij reisde naar 

Londen om een regenjas te 

kopen) en gretig verspreider 

van bon mots (“televisie is ons 

avondzonnetje”). Hij vertelde 

me ooit hoe gewichtig de 

beginnende televisie voor de 

Pioniers 
Wie waren ze, die pioniers die 

hun nek uitstaken om dromen 

waar te maken? Ik denk aan 

de bezielde Ger Lugtenburg, 

voormalig radio-omroeper, 

die de stuwende motor was 

van de AVRO-televisie en die 

Willem Duys en Mies Bouw-

man ‘uitvond’. Hij bracht Toon 

Hermans op televisie en liet 

voor het eerst een Ameri-

kaanse tv-show zien, de Perry 

Comoshow, wekelijks.

De veelzijdige Gijs Stappers-

hoef, lachgraag, 

afkomstig van de 

RONO, lokale 

radio in Gronin-

gen, zette bij 

de VARA een 

joyeus stempel op amusement 

en presentatie. Milo Anstadt, 

de tengere, zachtsprekende 

erudiet van de drama- en 

kunstprogramma’s, ontdekte 

Tom Manders als tv-talent. Joes 

Odufré pionierde met ballet 

als fascinerend televisiemateri-

aal. Leen Timp, de analytische 

opleider van menige camera-

man en regisseur, ontdekte de 

fenomenale kunstpromotor 

Pierre Janssen en maakte met 

diens extatische bezieling 

en beeldvullende trilhanden 

onvergetelijke beeldende kunst 

belevenissen.

Aan de dynamische journalist 

Carel Enkelaar dankt de tele-

visie niet alleen een professi-

oneel Journaal maar, toen hij 

later programmachef van de 

NOS was, ook de voorloper 

van Buitenhof, toen nog Het 

Capitool geheten, evenzo de 

jeugdserie Floris, stimulerend 

gebruik van Eurovisie, alerte 

nieuwsprogramma’s en ook 

Televisie

Eth ermet er

O
L A N G S  D E 

door frans van Lier

“Er ging nogal iets mis”

O, al die bevlogen mannen (en een paar vrouwen) die vanaf het begin, nu zeven-

tig jaar geleden, de televisie in dit land uit het niets lieten oprijzen - ik gedenk ze 

met warmte en dankbaarheid. Dankbaar dat ik ze leerde kennen en de bezieling 

heb gevoeld waarmee ze in weerwil van de knijpende tekorten - aan geld, ruimte, 

ervaring, techniek - hun talenten uitbuitten om te creëren wat nog niet bestond.

In 1957, zes jaar na het begin, mocht ik, 23 jaar oud, in het Algemeen Handels-

blad, waar ik tot dusver beginnend verslaggever was geweest, een dagelijkse 

televisierubriek gaan maken. Ethermeter noemde ik het, twee gestrekte kolommen 

broadsheet inclusief het radioprogramma van de volgende dag. Naar mijn huur-

kamer op tweehoog aan de Stadhouderskade werd het kolossale tv-toestel (grote 

kast, klein scherm) omhoog gesleept van mijn veel oudere voorganger die vóór zijn 

verscheiden tv-recensies had geschreven. Omdat hij ook rechtbankverslaggever 

was, kon men af en toe in zijn recensies passages tegenkomen als: “In het caféde-

cor meenden wij de art-déco wandlamp te herkennen uit de meervoudige kamer 

van het oude rechtbankgebouw te Alkmaar.”

Vlieg aan de muur
Voor ik aan de rubriek begon had hoofdredacteur Planten bij zijn buurman in 

Naarden, studiofunctionaris bij de NTS (Nederlandse Televisie Stichting), voor elkaar 

gekregen dat ik een maand mocht rondkijken in de tv-fabriek om een beetje te 

leren waarover ik het zou gaan hebben. Ik was een vlieg aan de studiowand tijdens 

studiorepetities, zat in regie- en montagekamers en rook de inspanning bij het 

maken van ondertitels toen ik in de kleine ruimte waar twee of drie man werkten 

een evidente zweetlucht begon op te snuiven.

Zo leerde ik dus direct al de makers kennen van die tovenarij en hun beviel het wel 

deze nieuwe halfwas bij de hand te nemen om tenminste in één krant misschien 

minder onkunde aan te treffen die, huns bedunkens, menige recensie ontsierde. 

1 2



40 41

Weerman Joop 

den Tonkelaar

Technisch onvolmaakt
Er ging nogal iets mis in die 

technisch onvolmaakte om-

standigheden. Dan moest er 

even worden gepauzeerd om 

de brokken te lijmen en dan 

verscheen het pauzedia op 

het scherm met een diagona-

le zendmast waarboven NTS 

stond en eronder Pauze. Ik zie 

Tom Manders (Dorus) nog in 

de studiokantine uitleggen wat 

die woorden eigenlijk beteken-

den: Niet Tegen Stoten, Paal Al 

Uit Zijn Evenwicht.

Omdat er aanvankelijk nog 

geen registratietechniek be-

stond, was alles live televisie 

totdat de telerecording werd 

geïntroduceerd: de tv-beelden 

geregistreerd op fi lm. Je zou 

schrikken als je het nu zou 

zien: groezelig, vlekkerig beeld, 

maar, alla, we wisten niet 

beter. 

Natuurlijk gingen er dingen 

mis in die live uitzendingen: ik 

herinner me een oudere actrice 

die, verblind door een studio-

lamp, in een bak hondenvoer 

trapte die bij het toneelstuk 

hoorde. “Allez, nondeju”, 

hoorde men haar vloeken: ze 

was van Vlaamse origine. Ik 

weet nog dat ik, beroepshalve, 

ernaar zat te kijken, samen 

met Peter van Straaten, net 

van de Kunstnijverheidsschool 

(nu Rietveld Academie). Hij was 

nog onbekend maar ik had 

hem ontdekt - ja, ik heb Peter 

van Straaten ontdekt - als car-

toonist voor mijn rubriek om-

dat in die jaren ’50 geen kran-

tenrubriek kon bestaan zonder 

cartoons.  Zijn allereerste: een 

jongetje dat, wijzend op een 

tv-toestel, vraagt: “Mam, mag 

het nieuwe medium aan?” 

anonieme hand op een van zijn 

panelen alvast een voluptueuze 

blote dibbes had gestift, die 

dus tevoorschijn zwiepte toen 

de zon voor de volgende dag 

naar het zenit moest stijgen. 

Met zijn weggehikte lach, 

geëchood door studiogeproest, 

haalde hij het einde.

Overigens was het NTS-Jour-

naal bloedig bevochten op de 

weerstand van de omroepen 

die iedere zelfstandige pro-

grammering van het overkoe-

pelende orgaan als gevaarlijke 

concurrentie beschouwden. 

Dat de NTS enorm scoorde 

met Eurovisie-successen als de 

riante opera’s uit Duitsland van 

tv-maker Kurt Wilhelm, vorst 

van de Beierse omroep, was 

iedere keer een wespensteek 

in het vlees van de ‘zuilen’. 

Het kostte tenslotte de veel te 

ambitieuze Eurovisiechef Jack 

Velleman zijn baan.

Nieuws was vóór het bestaan 

van het Journaal een fl odder-

klusje voor de omroep van 

dienst in dwarrelrubriekjes 

met wat nieuwsfi lmpjes. 

De omroepster las dan het 

weerbericht voor. Toen Mies 

Bouwman, begonnen als 

tv-omroepster bij de KRO, 

ontdekte dat ze de weersver-

wachting niet had, riep ze in 

de camera: “Wacht even” en 

holde ze de trap af naar buiten 

en rende terug en riep: “Het 

regent!” 

evenzo beginnende carrière 

van de toenmalige minister 

Luns (Buitenlandse Zaken) was. 

“Ik moest een interview doen 

bij hem thuis over een vloot-

incident bij Nieuw-Guinea. 

Toen ik bezig was de vragen 

en antwoorden met hem door 

te nemen (!) kwam mevrouw 

Luns binnen en vroeg: “Ach, 

meneer, kunt u me zeggen 

wanneer ik het diner kan laten 

opdienen?” Het duurde toen 

nogal even voor zo’n interview 

erop stond en het was aan 

ons om te bepalen hoe laat de 

minister zou tafelen.”

Blote dibbes
Het weerbericht kwam aan het 

eind van het Journaal van een 

lange opgewekte man met een 

fl inke donkere baard die Den 

Tonkelaar heette. Zijn meteo-

rologische presentatie stond 

op een ingenieuze constructie 

van drie panelen die in een 

driehoek aan elkaar waren ver-

bonden. Met een zwengel wist 

de heer Den Tonkelaar dan van 

het ene paneel naar het andere 

te zwiepen, waarop dan weer 

een vervolg op zijn weerkundig 

discours was verbeeld. Met lip-

penstift (effectief in zwart-wit 

weergave) tekende hij virtuoos 

isobaren en isothermen en 

hoe hij de H van hogedruk in 

schijnreliëf wist op te stiften 

oogstte alom bewondering. 

Maar wat hij op een avond 

niet had voorzien was hoe een 

Pier Tania 

ging na zijn 

periode bij het 

NTS-Journaal 

naar de VARA

Foto: Beeld en 

Geluid/VARA

Te pletter
Wat in de begintijd ook moest 

worden opgebouwd, was het 

rekwisieten-depot waaruit to-

neelbeelden moesten worden 

samengesteld: klokken, meu-

belen, lampen en al het andere 

wat in diverse interieurs moest 

passen. Veel hiervoor kwam uit 

boedels en uitdragerijen. Toen 

dan ook in een leeg pand twee 

fl inke kroonluchters vielen 

op te halen lieten de rekwi-

siteurs zich die niet ontgaan. 

René Coelho, cameraman/

fl oormanager van de eerste 

jaren, vertelde me hoe ze dat 

aanpakten.

“Die kronen waren met bouten 

vastgezet in het plafond en om 

die los te krijgen, moest een 

van de twee ophalers de bou-

ten losdraaien in de vloer van 

de bovengelegen etage. Als hij 

ze los had zou hij door het pla-

fond ‘ja’ roepen naar de man 

beneden die dan voorzichtig 

de zware kroon naar beneden 

zou tillen. Met zijn handen om 

het geval heen stond de drager 

klaar. ‘Ja’ hoorde hij en tegelijk 

donderde de andere kroon rin-

kelend en kletterend te pletter 

op de vloer.” n

Goed, er werd dan weleens in 

een bak hondenvoer getrapt 

maar dat was een ‘collateral 

damage’ bij de ongekende en 

voorgoed uitgestorven weelde 

dat iedere donderdagavond 

live een avondvullend toneel-

stuk werd aangeboden. Parels 

uit de toneelliteratuur werden 

elke week gepresenteerd, 

nieuw geënsceneerd met de 

bloem van Nederlandse acteurs 

met nieuw gemaakte decors 

(grijs voor zwart-wit televisie), 

geregisseerd door tv-coryfeeën 

als Walter van der Kamp, Willy 

van Hemert, Kees van Iersel, 

Eimert Kruidhof (Maigret-serie), 

Peter Koen, Jack Dixon, Luc 

van Gent e tutti quanti. Ibsen 

zag men de ene week, Anouilh 

de volgende, Pirandello, Tom 

Stoppard, Von Kleist, Pinter, 

O’Neill, Rattigan - ga maar 

door. Eenmalige uitzendin-

gen, live van negen tot elf of 

zo. Kom er ’s om. Televisie als 

opvoeder? Nou en of!

Er was een kern van acteurs 

die, zonder andere engage-

menten, veelal beschikbaar wa-

ren voor deze producties: John 

Soer, Frits Butzelaar, Mieke 

Verstraete en al die anderen. In 

allerlei komedies was de wat 

muizige acteur Herbert Joeks 

zo vaak te zien dat de televisie 

ook wel een Joeksbox werd 

genoemd.

“Ze kwetsen weer!”
Maar o, o, o, wat moest er op 

de woorden worden gepast! 

De tenen waren nog lang en 

de lontjes kort in het verzuilde 

Nederland en de ‘televisierel’ 

werd een nieuw standaardbe-

grip. Toen Simon Carmiggelt 

van een Vlaamse schrijver ci-

teerde “God schiep de vrouw, 

zag hoe het de man verging en 

bleef vrijgezel”, leidde dat tot 

kritische vragen in de Kamer 

met als gevolg een berisping 

door de dienstdoende staatsse-

cretaris, zo beschreef Henk van 

Gelder 45 jaar geleden in zijn 

smeuiïge boekje over 25 jaar 

televisie.

Het weinig gedweeë creatieve 

tv-gilde zocht graag de pro-

vocatie met de rel als Pavlov- 

gevolg. Peter van Straaten 

tekende een opgewonden man 

voor zijn tv die riep: “Marie, 

kom gauw kijken: ze kwetsen 

weer!”

Ook achter de camera’s ston-

den ongewone mannen. Ook 

zij leefden in de prikkelende 

sfeer van creatieve opbouw en 

animeerden elkaar in hun klei-

ne teams. Een hunner was de 

markante Fred Benavente, later 

‘performer’ in het satirische 

programma Farce Majeure. 

Een collega-cameraman had 

een relatie aangeknoopt met 

een niet onbemiddelde Gooise 

dame. Toen hij voor de studio 

verscheen in een van haar 

geleende Volvo sprak Benaven-

te met zijn sonore geluid: “Per 

vulva ad Volvo”.

Toen hij later regisseur was ge-

worden bij de NCRV maakte hij 

zich onsterfelijk met zijn variant 

op Knaapje zag een roosje 

staan door op de gereformeer-

de NCVR-voorzitter Roosjen, 

ook Kamerlid voor de ARP, te 

dichten:

Roosjen zag zijn knaapjen staan,

Zijn knaapjen tussen beide.

Hij is er snel mee heengegaan 

naar de Oude Zijde.
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Op 20 november jl. is voormalig tv-regisseur Ton Luiting 
op 85-jarige leeftijd na een korte periode van ziekte over-
leden. Luiting werkte vanaf zijn 16e in het bedrijfsleven, 
daarna bij de media. Hij startte zijn carrière in 1967 als 
omroepcorrespondent voor dagblad Het Vrije Volk. Tussen 
1968 en 1985 was hij werkzaam als journalist bij De 
Gooi-en Eemlander. Naast zijn werk was hij tussen 1969 
en 1985 werkzaam als tv-regisseur en producer voor NRU/
NOS, KRO en de VPRO. Luiting was ook auteur en debu-
teerde in 1964 als dichter met de verzenbundel Heldere 

Nevel, gevolgd door ruim vijftig publicaties in boekvorm. Hij speelde verder een belangrijke rol bij het ontstaan van 
de politieke partij Leefbaar Hilversum en was medeoprichter van Leefbaar Nederland. Enige tijd was hij perschef van 
Pim Fortuyn. Daarna werd hij actief bij ouderenpartij 50Plus. 

Bas Nieuwenhuijsen

“Ligt daar in dat bakje ook de hagelslag? En wil je me ook de 
roomboter en een wit bolletje geven?” Het traditionele begin van 
de tweemaandelijkse lunch van de Ouwe Jongens Club van de Pu-
blieke Omroep in Hilversum. Piet, lid van het eerste uur, schoof tot 
voor kort en op zeer gevorderde leeftijd aan. Dan kwam steevast 
ook eerst even de vraag of ik wel wist wie er altijd op mijn plaats 
naast hem zat. “Ja Piet, dat was onze Eef (Brouwers red.)” En dan 
onder de kroket en de krentenbol kwamen ze; de verhalen van 
vroeger. In Amsterdam met de vrachtwagens over de nauwe grach-
ten manoeuvrerend, de bron van zijn eeuwige liefde voor alles wat 
vier wielen bezit, technische nieuwtjes, zijn eerste werk voor de 
krant (De Telegraaf) en hoe het toeval hem daarna steeds vaker in 

zijn uiteindelijke werk -of moet ik zeggen zijn passie- deed belanden: de journalistiek. Eerst de krant en later ook 
de AVRO, het Radiojournaal en de talloze andere afnemers van zijn werk. Bekendheid kreeg hij vooral door het 
melden van de fi les. Hij vertelde over zijn verre reizen, zijn ‘klik’ met Cor Verolme de scheepsbouwer en de keren 
dat hij voorzien van de modernste en soms nog experimentele communicatieapparatuur van koelkastformaat in 
directe verbinding met Driebergen, de Rijkspolitie, langs de weg zat en daarbij op weg naar een klus ook wel eens 
een in de nacht gestrande minister oppikte en weer thuisbracht. Piet bleef decent en onthulde nooit de naam van 
de betreffende bewindsman. Hij vertelde hoezeer hij geboft had met al dat mooie werk dat hij deed in zijn mooie 
vakgebied. Tot op het allerlaatst, toen zijn lichaam niet meer wilde, schreef hij door. Getuige de afscheidswoorden 
op zijn rouwkaart: “….ik bedank jullie voor de waardevolle vriendschappen en ik kijk terug op een mooi leven in 
een interessant tijdperk. Daarvoor ben ik heel dankbaar. Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst. Dit was mijn 
laatste stukkie. Piet”

Goede reis Piet en behouden aankomst, rust zacht.
Albert Bek

Ton Luiting

Piet Grootendorst (1931 - 2021)

In memoriam 

In memoriam 

Jos Brink
Als je als biograaf de persoon wiens 

leven je beschrijft zelf hebt gekend, 

ligt het risico op gebrek aan kritische 

distantie voor de hand. In zijn boek Jos 

Brink weet Tom van den Oetelaar die 

valkuil knap te vermijden. 

Jos Brink (1942-2007) was een buiten-

gewoon getalenteerde en complexe 

man, die decennialang actief was als 

presentator, acteur, schrijver, producer 

en pastor. Hij bewoog in zijn veelzij-

dige werk van lichtvoetig amusement 

naar spirituele diepgang, voor een mil-

joenenpubliek op televisie tot persoon-

lijke ontmoetingen in de Amsterdamse 

kerk De Duif, waaraan hij vele jaren 

was verbonden. Van den Oetelaar, die 

Jos Brink en diens man Frank Sanders 

laat in hun carrière leerde kennen, 

belicht het in zijn boek allemaal.

Hij doet dat op een onderhoudende 

toon, die gevoelsmatig goed past bij 

zijn onderwerp. Maar waar Brink op 

het toneel en voor de camera schmie-

ren haast tot kunst verhief, gaat Van 

den Oetelaar effectbejag uit de weg, 

zoals het een kritisch biograaf be-

taamt. Ook in zijn beschrijving van 

Brinks sterfbed en uitvaart houdt Van 

den Oetelaar oog voor de theatrale 

elementen, die -soms bewust- daar-

in een rol speelden. Door het boek 

heen is de auteur open over zijn 

persoonlijke band met Brink en doet 

hij verslag van zijn gevoelens, wan-

neer hij de minder aangename of 

bewonderenswaardige kanten van zijn 

hoofdpersoon beschrijft. De werelden 

van televisie en theater hebben veel 

met elkaar gemeen, niet op de laatste 

plaats glitter and glamour, de schone 

schijn. Sterren schitteren en verdwij-

nen weer, maar waren natuurlijk ook 

gewoon mensen van vlees en bloed, 

Brink niet minder dan wie ook. Het 

blijft een dilemma in het boek: hoe 

valt de warme, empathische kant van 

Brink te rijmen met zijn onmiskenbare 

egocentrisme? Van den Oetelaar komt 

er niet echt uit, maar signaleert en 

benoemt het wel.

Het dichtst bij een antwoord, lijkt hij 

te komen dankzij een brief die Jos 

Brink in het begin van zijn loopbaan 

van zijn vader kreeg. ‘Jos, werk en 

denk aan je carrière. Je kunt iets moois 

van je leven maken en daardoor heel 

veel voor anderen betekenen. Nu 

beteken je voor een paar mensen iets. 

Breid dat uit tot duizenden, dan kun je 

na afl oop van je leven zeggen: “Ik heb 

het moeilijk gehad, maar het was niet 

voor niks. Ik heb voor anderen veel 

betekend.”’ 

Aan het einde van zijn boek probeert 

Van den Oetelaar de balans op te 

maken van Brinks leven en beperkt 

zich dan vooral tot diens oeuvre. Dat 

blijkt in de jaren na zijn overlijden 

vervaagd te zijn tot wat tv-fragmenten 

die nog wel eens voorbijkomen, zoals 

de beroemde kus aan de toenmalige 

koningin Juliana. De boeken, columns, 

musicals en alle andere producties zijn 

vrijwel vergeten. Alleen als boegbeeld 

van homo-emancipatie wordt Brink 

nog herinnerd, de rol dus waarin hij 

voor tallozen echt wat heeft betekend. 

Van den Oetelaar geeft Jos Brink met 

zijn boek ook de erkenning voor zijn 

vakmanschap, die hij verdiende. n

Bas Nieuwenhuijsen

Jos Brink, Tom van den Oetelaar, 

uitgeverij Spectrum, ISBN 

9789000375516, € 12,99 

(gebonden €  21.99)

Jos Brink



	  

	  

Bij ons in de 
Jordaan
Louis Noiret (eigenlijk Louis Simon 
Alphonse Leon Schwarz, Amster-
dam, 7 juni 1896 – 24 april 1968) was 
een zeer veelzijdig muzikaal talent 
en werkte niet alleen als pianist, maar 
ook als dirigent, componist, zanger, 
tekstschrijver en conferencier. 
Een entertainer dus die van veel 
markten thuis was.
Noiret studeerde aan het 
conservatorium in Amsterdam 
en begon zijn loopbaan als 
pianist in Cinema Parisien aan 
de Nieuwendijk, één van de 
fi lmtheaters van Jean Desmet, 
met een prachtig art deco-inte-
rieur (dat in 2014, Parisien was 
inmiddels gesloopt, opnieuw is 
opgebouwd in de filmhallen 
in Amsterdam). 

Noirets loopbaan kwam snel 
van de grond, hij was 
onder meer dirigent van 
de Wiener Operette in 
Amsterdam en begon een 
levenslange connectie 
met het cabaret. Vanaf 
1920 zou hij optreden met 
tal van cabaretgroepen, 
waaronder in het begin de 
gezelschappen van onder 
anderen Pisuisse en Adolf 
Bouwmeester. Ook werkte 
hij door vrijwel heel Europa 
als kapelmeester.

Zijn privéleven was aanvan-
kelijk minder gelukkig. Noiret 
trouwde in 1921 met de 
Hongaarse musicienne Elisabeth Margit Szilagyi, maar 
het huwelijk was geen succes. In 1931 scheidde het 
echtpaar van tafel en bed en in 1941, na een defi nitieve 
echtscheiding, hertrouwde hij met Maria Margaretha van 
der Poll, ook wel Polly genaamd (1910-1985). Met haar 
vormde hij een duo.

Noiret verwierf voor het begin van de Tweede Wereld-
oorlog al faam als liedjesmaker en schreef werk voor 
bekende artiesten zoals Willy Derby, Kees Pruis en Lou 
Bandy. Toen de Nederlandse strijdkrachten in 1939 
werden gemobiliseerd, ging Noiret voor de militairen op-
treden. Hij had meteen groot succes als Kobus Kuch, een 
joviale soldaat ‘uit Burgerbrug’. Hij trok door het land 
met tal van soldatenliedjes en komische nummers, die hij 
zelf schreef en uitvoerde. Populaire liedjes waren onder 
meer De jongens aan de grenzen, oh sergeant ze hebben 
m’n sokken gestolen en Het regiment gaat voorbij, ook 
bekend als De ki-ka-kolonel. Tijdens en ook direct na de 
bezettingsjaren bleef Noiret als Kobus Kuch optreden. 
In 1940 nam Noiret het liedje o kleine herdersjongen 

op, een oorspronkelijk Italiaans nummer, la Piccini-
na, dat Anton Beuving had vertaald. Veel later, in 

1987, werd dit als o kleine 
jodeljongen een hit voor 
volkszanger Manke Nelis. 
Het zou niet de enige 
voltreffer zijn van Noiret 
in dit genre. Vooral na de 
oorlog ontpopte Noiret 
zich tot meester in het 
‘Amsterdamse’ levenslied. 
In 1955 ontdekte hij bij 
een talentenjacht Johnny 
Jordaan (Johannes Hendri-
cus van Musscher). Johnny 
Jordaan won die wedstrijd 
met een ander liedje van 
Noiret, De parel van de 

Jordaan. Op de b-kant van de 
single die vervolgens met dat 
nummer werd uitgebracht, 
stond bij ons in de Jordaan, 
dat een grotere hit werd. 
Noiret zou meer successen 
met Jordaan beleven, onder 
meer De afgekeurde woning.

Noiret was niet alleen actief 
als musicus, hij zette zich 
ook in voor de belangen van 
zijn beroepsgroep en was 

jarenlang bestuurslid 
van de Vereniging van 
woord- en toondichters 
in de lichte muziek en 
van Buma en Stemra. 
Daarnaast had hij een 
eigen muziekuitgeverij. 
Tijdens zijn lange loop-
baan was Noiret vaak op 
de radio te horen. Zo trad 
hij op in AVRO’s bontedins-
dagavondtrein en was hij 
ook betrokken bij KRO-pro-
gramma’s. De collectie 
bladmuziek van de Stichting 

Omroep Muziek bevat dan ook veel werk van hem. 

De meeste uitgaven zijn niet voorzien van een omslag. 
Maar voor sommige edities gingen ontwerpers aan de 
slag. Zeker twee van hen hebben hun werk gesigneerd. 
Illustrator en schilder Jacob Jansma maakte onder meer 
de omslagen voor de taba-Marsch (een luchtig gelegen-
heidswerk voor de tabaksindustrie) en voor het krijgs-
haftige vaderland. Schilder, beeldhouwer, tekenaar en 
illustrator Karel van Seben maakte de voorkant van het 
nostalgisch-sentimentele Het ouwe nest.

bas nieuwenhuijsen

Kijk ook op: www.muziekschatten.nl
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