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Wereldvenster

   Media bieden ons een venster op de wereld. Maar ook als je de 
 moeite neemt om naar buiten te kijken, weet je niet altijd wat je daar 
 nou eigenlijk ziet. Militaire oefeningen die zich dicht bij de grens 
 met een ander land afspelen, of voorbereidingen voor een groot-

scheepse invasie? 

Voor het eerst sinds het einde van de strijd in het voormali-
ge Joegoslavië (1991-2001) is er in Europa weer een oorlog 
uitgebroken. Het onderstreept nog eens, alsof dat in het licht 
van bijvoorbeeld een pandemie en mondiale klimaatver-
andering nog nodig was, dat we in een klein land met een 
groot buitenland wonen (vrij naar oud-minister Joseph Luns).

Journalisten brengen niet alleen het wereldnieuws in onze 
huiskamers, ze duiden het ook voor ons door het zelf van com-

mentaar te voorzien of door anderen aan het woord te 
 laten. Betrouwbaar, deskundig en veelkleurig, waardoor we 
 beter begrijpen wat we zien en horen.

  De Nederlandse omroepjournalistiek kent een lange en rijke geschiedenis, 
ook op het gebied van buitenlandverslaggeving. Overal in de wereld voorzien correspondenten de nieuwsru-
brieken van de publieke en commerciële omroepen van berichtgeving, laten documentairemakers achtergron-
den zien en zorgen commentatoren voor inzicht. 

Aether wil deze journalisten structureel eren voor hun inspanningen om ons venster op de wereld open te 
houden, een bijzonder belangrijke bijdrage aan de samenleving. We doen dat door elk jaar één van hen te 
onderscheiden met een nieuwe prijs, vernoemd naar een nestor onder hen: Klaas Jan Hindriks. Inmiddels 86 
jaar, maar onverminderd geboeid door het buitenlandse nieuws, dat hij zijn werkterrein maakte als corres-
pondent van de AVRO in Amerika, als eindredacteur van het NOS-actualiteitenprogramma Panoramiek dat hij 
omvormde tot de eerste aparte buitenlandrubriek op tv, als hoofd van Eurikon en Europa TV en als zelfstandig 
gevestigd mediadeskundige.

De Klaas Jan Hindriks Prijs voor buitenlandjournalistiek zal dit voorjaar voor het eerst worden toegekend. Aan 
de onderscheiding is geen materiële prijs verbonden, het is een eerbetoon in de vorm van een voorwerp uit de 
eigen verzameling van Klaas Jan, dat alles te maken heeft met het vak en de geschiedenis ervan: een histori-
sche microfoon uit de voormalige AVRO-studio. Natuurlijk leest u er meer over in onze volgende editie en op 
onze website www.aethermagazine.nl.

Bas Nieuwenhuijsen
eindredacteur
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YouTube, ooit opgezet als platform voor amateurvideo, is 

inmiddels uitgegroeid tot een alternatief audiovisueel archief. 

Opvallend vaak vind je er opnames en fragmenten die in de 

officiële instituten helemaal niet meer bestaan: omroepbeur-

ten, complete journaals, reclameblokken, stationcalls van 

omroepverenigingen en commerciële zenders. Wie zijn de 

mensen die dit materiaal uploaden, hoe komen ze eraan en 

wat drijft ze om dit te doen? Ik sprak met Michel van Dijk, 

sinds 1997 verzamelaar van video, die samen met Bas van der 

Heide ook bijdragen aan Aether gaat leveren (hun eerste 

artikel staat in deze editie).

Michel van Dijk,

verzamelaar 
        van video

door Liselotte Doeswijk

Michel van Dijk 

(Foto: Bas van der Heide)

Michel van Dijk liep 

aanvankelijk stage bij 

zo’n officieel archief: 

Beeld en Geluid in Hilversum. 

Daar deed hij onder meer 

research voor de beeldenge-

luidwiki.nl. De door Michel 

gemaakte overzichtspagina 

met alle omroepsters voerde al 

snel (en nog steeds) de ranglijst 

van best bezochte pagina’s 

aan. Dat bracht de redactie op 

het idee om van alle omroep-

sters een biografische pagina 

te publiceren. Daartoe werden 

alle omroepsters opgespoord 

en geïnterviewd, later volgden 

nog een boek en een publieks-

bijeenkomst.
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Aan Michel was de uitda-

ging om in het archief naar 

bewegende beelden van de 

omroepsters te speuren. Hij 

legt uit hoe dat ongeveer ging: 

“Eerst zocht ik in de catalogus 

op de namen van de omroe-

pers en omroepsters, daar 

kwamen een paar screentests 

naar boven en een enkele 

omroepbeurt die per toeval 

ook in de catalogusbeschrijving 

opgenomen stond. Maar dat 

hield al snel op. Het omroepar-

chief bewaarde programma’s, 

de stukjes ertussen werden 

lange tijd niet als erg belangrijk 

beschouwd. Dus daarna ben 

ik op goed geluk viewingtapes 

[kopieën op VHS van de origi-

nele dragers] gaan opvragen. 

De band in de speler stoppen 

en hopen dat er toevallig 

nog een omroepbeurt op de 

band staat. Zo vond ik ook 

veel mooie stationcalls van de 

omroepverenigingen.”

Na zijn vertrek bij Beeld en 

Geluid ging het verzamelen 

van deze videopareltjes door. 

Michel: “Heel wat mensen 

hebben dozen met oude 

videobanden op zolder staan. 

Advertentie 

voor de Philips 

Video Cassette 

Recorder in 

het Algemeen 

Dagblad van 

08-03-1973 

(Delpher)

Voor hen lijkt het waardeloos, 

want ze weten niet meer wat 

erop staat, ze kunnen het 

niet meer afspelen, dus: ‘weg 

ermee!’ Ik vind dat jammer, 

en denk; misschien zit er nog 

wat tussen.” Inmiddels weten 

mensen Michel te vinden met 

oude video-formaten en zelf 

speurt hij op internetfora naar 

interessante partijen banden. 

Op die manier raakte hij in con-

tact met andere videoverzame-

laars en liefhebbers. “Mensen 

met een brede interesse, maar 

ook mensen die bijvoorbeeld 

alles van specifieke artiesten 

of genres verzamelen, of zich 

juist richten op de technische 

kanten.” 

De laatste minuten
Michel: “Ik probeer in te schat-

ten wat er op de banden staat. 

Zijn het programma’s die ook 

beschikbaar zijn in het archief 

van Beeld en Geluid of een 

ander archief, dan doe ik er 

niets mee. Hoe vaker een band 

is overgespeeld, hoe slechter 

het eruitziet. In de regel kun je 

alleen nog een mooie digita-

lisering maken van een tape 

waar maar één opname op 

is gemaakt. Maar, omdat de 

banden met een uur opna-

melengte vaak langer zijn dan 

de gemiddelde duur van een 

programma, zijn zelfs bij de 

hergebruikte banden de laatste 

paar minuten nog van prima 

beeldkwaliteit. Dus ik spoel 

altijd even door naar het einde. 

En daar vind ik dan omroep-

beurten, stationcalls, reclames, 

of bijvoorbeeld stukjes NOS 

Journaal, waarvan ook maar 

weinig uitzendingen bewaard 

zijn gebleven.”



6

liseren.” Er zitten bijzondere 

programma’s tussen, zoals het 

feestelijke programma, speciaal 

opgenomen ter gelegenheid 

van de vijftigste verjaardag van 

Willy Alberti, uitgezonden door 

de TROS in 1976. Ook weer 

een programma dat tot dusver 

als verloren beschouwd moest 

worden. Michel: “Het gaat om 

ongeveer zestig banden dus 

ik ben er nog wel even zoet 

mee.” n

YouTube-kanaal TelevisieAr-

chief. Deze KRO-personality-

show met Jasperina de Jong, 

ingezonden voor Montreux, 

ontbreekt in het Beeld en 

Geluid-archief en stond op een 

zwaar beschimmelde en geoxi-

deerde VCR-tape. Michel: “Jef-

frey is een week bezig geweest 

om de band weer afspeelbaar 

te maken en na te bewerken, 

met fantastisch resultaat.” 

Herontdekte pareltjes
We kunnen de komende tijd 

nog veel herontdekte parels 

uit de televisiegeschiedenis 

verwachten, want Michel heeft 

onlangs een bijzondere collec-

tie VCR-banden overgenomen. 

“Het gaat om het videoarchief 

van de familie Alberti. Zij lieten 

vanaf 1974 alle programma’s 

opnemen waar vader Willy of 

dochter Willeke in optraden. 

Dat hebben ze tot begin jaren 

tachtig volgehouden, ver-

volgens lang bewaard en nu 

wilden ze er vanaf. Band voor 

band maak ik de afweging wat 

te bekijken en wat te digita-

Michel digitaliseert deze pa-

reltjes en uploadt ze naar zijn 

YouTube-kanaal MicaMediaNL. 

Daar vind je bijvoorbeeld aan-

kondigingen van muziekzender 

TMF, de stationcalls van Filmnet 

en de laatste 

omroepbeurt 

van Lisette 

Hordijk. In 

2016 had-

den hij en 

collega-verza-

melaars genoeg materiaal bij 

elkaar om een documentaire 

te maken over de omroepsters, 

die uiteraard ook op YouTube 

te zien is (zoek op De televi-

sie-omroepster: een verdwe-

nen beroep). Michel: “Daar-

naast beheer ik sinds 2013 

samen met mijn collega een 

online-muziekdatabase over 

nieuwstunes (zie nieuwstunes.

nl). Hier kan je tunes beluiste-

ren van verdwenen actualitei-

ten- en nieuwsrubrieken zoals 

AVRO Televizier, TROS Aktua 

en Achter het Nieuws.”

Uiteraard vinden Michel en 

andere videoverzamelaars 

bijzondere televisieprogram-

ma’s terug, programma’s die 

niet bewaard zijn in de officiële 

archieven. Zo uploadde Jeffrey 

Mackay onlangs Jasperina’s 

grote egotrip uit 1974 op zijn 

Philips N1500 Video Cassette Recorder

Videobanden met televisie-opnamen uit de vroege 

jaren zeventig zijn zeldzaam. In 1971 brengt Philips de 

eerste videorecorder voor consumenten op de markt. 

De Philips N1500 is de eerste videorecorder voor de 

consument die in kleur kan opnemen. De banden 

hebben een speelduur van 30, 45 en 60 minuten. De 

recorder kost meer dan 3.000 gulden en één video-

band is al snel 120 gulden. Een dure hobby dus. 

Helaas hebben deze VCR-tapes, meer dan andere 

videoformaten, last van het ‘sticky shed syndrome’: 

het afgeven van vuiligheid waardoor de band gaat 

gieren en vastloopt op de koptrommel. Na enkele 

decennia verandert de gladde structuur van de band 

in schuurpapier en plakt alles aan elkaar vast. Het 

‘bakken’ van de tape is het laatste redmiddel. De tape 

gaat langere tijd op lage temperatuur in de oven om 

zo uit te drogen. Succes is niet gegarandeerd. 

“Heel wat mensen hebben 
dozen met oude videoban-
den op zolder staan”

Foto van de collectie VCR-tapes 

van de familie Alberti 

(Foto: Michel van Dijk)
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Burgemeester 

Pieter Oud 

(rechts) voor 

het Stadhuis op 

de Coolsingel 

in Rotterdam in 

de meidagen 

van 1945, met 

verslaggever 

Koos Groene-

veld (links) van 

de Rotterdam-

se Reportage 

Dienst. 

https://soundcloud.com/

bas-romeijn-825305263/

de-eerste-radio-reporta-

ges-van-de-binnenland-

se-strijdkrachten-in-bevrijd-rot-

terdam?si=de7e45ebd91c-

4cd3938902290058b49b

Als fi lmhobbyist restaureert Bas 

Romeijn (1939) graag oude 

particuliere fi lmopnamen. Hij 

publiceert deze fi lmpjes bij 

elkaar op zijn website. Deze 

vormen zo een openbare 

beeldbank die voor iedereen 

toegankelijk is. Hij concentreert 

zich in zijn verzameling op de 

historie van de Maasstad en 

omgeving.

 

https://basromeijnfi lms.blogs-

pot.com/2021/04/de-gevechts-

wagens-van-de-binnenlandse.

html en via: https://basromeijn-

fi lms.blogspot.com/ 

                             Albert Bek

Twee jaar geleden be-
richtten we in Aether 
al over de unieke 

radio-opnames uit het 
Rotterdamse Stadsarchief 
over de eerste dagen na de 
bevrijding van Rotterdam. 
Er is goed nieuws voor de 
liefhebbers.

Opnieuw is fi lm-enthousiast 

Bas Romeijn in het archief 

bijzonder materiaal tegengeko-

men over die eerste dagen van 

de bevrijding van Rotterdam 

door de Canadese geallieerde 

troepen. Ook weer vastgelegd 

op gevoelige en krakende 

glasplaten. Op één daarvan 

trof Bas een relaas van een 

verslaggever van Herrijzend 

Nederland over zijn reis door 

bevrijd Nederland op weg naar 

Rotterdam. In een duidelijk 

geïmproviseerd verslag én in 

bloemrijke taal vertelt hij over 

de blijdschap en de verwoestin-

gen die hij onderweg tegen-

kwam. Volgens Romeijn gaat 

het hier om een piepjonge Arie 

Kleijwegt (1921-2001) die later 

in Hilversum carrière maakte bij 

de VARA-radio en -televisie en 

uiteindelijk directeur televisie 

bij de VPRO werd.

We horen ook een korte toe-

spraak op de trappen van het 

stadhuis door de net terug-

gekeerde Rotterdamse burge-

meester Pieter Oud voor de 

microfoon van de Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachten. 

Hieronder de link naar de blog 

van Bas Romeijn met de be-

treffende radioreportages. Via 

het zij-menu is een doorlink-

mogelijkheid naar de andere 

(fi lm-)bijdragen over historisch 

Rotterdam.

De omroep in
Bevrijdingstijd
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Stella Seemer 

Bron: Cinema & 

Theater nr. 130 

(1923) foto van 

Bernard Jacobs 

(collectie Ben 

Poelman). 

Stella Seemer werd hierbij 

aangekondigd als “Komische 

soubrette in haar liedjes en 

imitaties”. Ook had zij dat jaar 

een engagement van twee we-

ken in de Nieuwe Karseboom 

in Amsterdam. Hierbij werd zij 

aangekondigd als “cabaretière”.

Haar carrière ging nu pas goed 

van start. In de periode 1923-

1925 trad zij in grote theaters 

op zoals Rozentheater, Amster-

dam; Pschorr, Rotterdam; Flora, 

Amsterdam; Mille Colonnes, 

Stella trouwde op 26 juni 

1913 in Zaandam met Jonas 

Seemer (1890-1953), een 

diamantslijper. Het echtpaar 

Seemer-Groen kreeg een doch-

ter, Flora Clara (Florrie) Seemer, 

die op 27 december 1918 in 

Amsterdam werd geboren.   

                        

Toneel
Tijdens een feest van een 

vereniging dat in oktober 1915 

werd gegeven in Casino, in 

Amsterdam, had Stella veel 

succes met haar komische 

voordrachten. Dit is de eerste 

vermelding van een optreden 

van haar die ik heb gevonden 

in oude kranten. In de perio-

de 1920-1923 maakte Stella 

deel uit van diverse toneel-

gezelschappen, waarbij zij in 

drama’s, kluchten en andere 

toneelstukken een van de 

hoofdrollen speelde. Met het 

Genootschap Jeugd Amuse-

ment voerde zij de kinderstuk-

ken Dik Trom en Pietje Bell op.

In 1923 maakte zij ook deel 

uit van het Amsterdamsch 

Cabaret- en Operette-Gezel-

schap, impresario B. Gosschalk. 

Stella Seemer werd op 28 april 

1893 als Esther Groen in Am-

sterdam geboren. Haar vader, 

Emanuel Groen (1869-1943), 

was diamant slijper en -verstel-

ler en koopman. Haar moeder 

heette Klara Gobets (1867-

1926). Het echtpaar Groen-Go-

bets kreeg behalve Esther nog 

twee dochters: Elisabeth Groen 

(1896-1943) en Sarah Groen 

(1898-1943).

Toen Stella negen jaar oud was 

verhuisde zij met haar ouders 

naar Londen. Het gezin bleef 

een jaar of vijf in Engeland 

en Stella ging daar ook naar 

school. Terug in Nederland 

volgde Stella toen zij 14 jaar 

oud was een opleiding tot 

diamantbewerkster. Mogelijk 

was zij tot aan de geboorte 

van haar dochter in december 

1918 werkzaam als diamant-

bewerkster.

Maar als jong meisje had 

Stella al de wens om actrice te 

worden. Toen zij weer terug in 

Nederland was, werd zij dan 

ook lid van een amateurtoneel-

vereniging. 

V o o r d r a c h t k u n s t e n a r e s

Stella Seemer behoorde tot de bekendste nederlandse cabaretières en 
zangeressen van vóór de Tweede Wereldoorlog. Haar populariteit had zij 
voor een groot deel te danken aan haar jarenlange tournees met het 
ensemble van Kees Pruis en haar vele 
radio-optredens.

Stell aSee mer,

door Martin Maas
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Stella Seemer 

trad overal in 

het land op 

(collectie Jos 

Bex) 

“zolder-schuddend applaus 

oogstte”.

Gedurende haar carrière stond 

Stella Seemer in vele bekende 

theaters en cabarets in ons 

land. In veel bioscoopthea-

ters in Amsterdam en andere 

plaatsen fungeerde zij als 

pauzenummer bij de fi lms. 

Zij trad ook op ter gelegen-

heid van de kermis in diverse 

plaatsen, op tentoonstellingen, 

beurzen, tijdens feestavonden 

van verenigingen en ook voor 

goede doelen. 

Zij stond met veel prominente 

artiesten uit die tijd op de plan-

ken, zoals Louis Davids, ‘Lou 

Bandy’ e.a.

Film
In 1926 was Stella te zien in 

de fi lmversie van De Artisten 

Revue met als hoofdrolspelers 

Alex de Meester, die de rol 

van de directeur speelde, en 

Isidore Zwaaf in de rol van 

Flipje. Verder werkten o.a. mee 

Koos Speenhoff en zijn vrouw, 

Pauline Hervé en anderen. 

Deze fi lm draaide een aantal 

jaren in diverse bioscopen. 

Het was de verfi lming van een 

aloude klucht waarin Michel 

Solser in de periode 1887-1891 

de rol van Flipje meer dan 1000 

maal op het toneel meesterlijk 

speelde.

V o o r d r a c h t k u n s t e n a r e s

Amsterdam; Harmonie, 

Groningen. Zij werd daarbij 

aangekondigd als cabaretière, 

of (voordracht)soubrette.

Wat haar artiestennaam be-

treft: Seemer was natuurlijk de 

achternaam van haar echtge-

noot.

Stella betekent in het Latijn 

‘ster’ en wordt vaak als voor-

naam aan meisjes gegeven. 

Maar wie Esther Seemer-Groen 

zo genoemd heeft is mij niet 

bekend.

Ontdekt door Kees Pruis 
Op zekere dag werd ze bij een 

liefdadigheidsvoorstelling in de 

Diamantbeurs in Amsterdam 

“ontdekt” door Kees Pruis, 

een populaire zanger in die 

tijd. Het werd het begin van 

een jarenlange samenwerking. 

In de periode 1924-1929 trad 

het duo Kees Pruis & Stella 

Seemer regelmatig samen op. 

Een pianist zorgde voor de be-

geleiding. Het duo maakte ook 

veel opnamen die op 78-toe-

renplaten werden uitgebracht. 

In de periode 1930-1941 

maakte Stella deel uit van het 

Ensemble Kees Pruis, waarmee 

zij vele tournees door ons land 

en ook door Vlaanderen maak-

te. Het ensemble maakte ook 

VARA-tournées door ons land 

die een paar maanden duur-

den. Tijdens optredens werd er 

meestal aan het eind door het 

Ensemble een blijspel opge-

voerd. Kees Pruis schreef de 

tekst van Mijn Karel is agent, 

waarvoor Stella de muziek 

had gecomponeerd. Het 

werd Stella’s bekendste 

lied.

In de zomer van 1939 

maakten Stella Seemer 

en Kees Pruis deel 

uit van Bob Peters’ 

Nationale Revue. In 

verschillende steden van 

ons land voerden zij met 

dit gezelschap de grote 

kermis-revue Lach iederen 

dag op. De revue werd ook 

op de radio uitgezonden.

In het laatste kwartaal van 

1939 maakte Stella deel uit 

van Meijer Hamels cabaretge-

zelschap.

Optredens 
Tijdens optredens zong Stella 

vrolijke en gevoelige liedjes. Zij 

blonk ook uit in het imiteren 

van collega-artiesten en van 

verschillende typen mensen. Zij 

was een uitstekende zangeres, 

haar optreden was beschaafd, 

en ook als actrice stond zij 

haar ‘mannetje’. De kranten 

schreven dat als zij ergens 

optrad “de zaal daverde van 

het lachen” en dat Stella een 

Ensemble een blijspel opge-

voerd. Kees Pruis schreef de 

tekst van 

waarvoor Stella de muziek 

had gecomponeerd. Het 

werd Stella’s bekendste 

lied.

In de zomer van 1939 

maakten Stella Seemer 

en Kees Pruis deel 

uit van Bob Peters’ 

Nationale Revue. In 

verschillende steden van 

ons land voerden zij met 

dit gezelschap de grote 

kermis-revue 

dag op. De revue werd ook 

op de radio uitgezonden.

In het laatste kwartaal van 

1939 maakte Stella deel uit “De kranten 
schreven dat Stella 
een zolder-schuddend 
applaus oogstte”
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van een 78-toerenplaat. Het 

geluid bij de fi lms stond niet 

op de fi lmstrook zelf, maar 

op een grammofoonplaat die 

synchroon bij de fi lm werd 

afgespeeld. De artiesten die 

in de fi lms optraden waren 

o.a. Kees Pruis, Stella Seemer, 

Willy Derby, Lou Bandy en De 

Koninklijke Militaire Kapel. 

In de zomer van 1929 liet 

Hofstad Film uit Den Haag een 

twaalftal korte geluidsfi lms 

maken van bekende artiesten. 

De regie was in handen van I. 

Louis Cohen. De camera werd 

bediend door Henk Alsem. De 

fi lms hadden een maximale 

duur van 3,5 minuten, wat 

overeenkomt met de lengte 

Kees Pruis (Delpher.nl) met wie 

Stella Seemer veel samenwerkte

De fi lms hebben in 1929 in 

diverse bioscopen in ons land 

gedraaid.

In kranten werden deze fi lms 

al gauw “De eerste Nederland-

sche “sprekende” fi lms” ge-

noemd. Maar dit kon eigenlijk 

pas gezegd kon worden van 

de fi lm Willem van Oranje uit 

1934. 

Tweede Wereldoorlog 
en erna 
Nadat de Tweede Wereldoor-

log was uitgebroken trad Stella 

nog op tot eind maart 1941.

Vanwege haar Joodse afkomst 

is zij daarna ondergedoken in 

Utrecht. Haar vader Emanu-

el Groen en zuster Elisabeth 

Groen kwamen in Auschwitz 

om; haar zuster Sarah Groen 

werd in Sobibor om het leven 

gebracht. Andere familieleden 

kwamen eveneens om.

Na de bevrijding kwam Stella 

weer uit haar onderduikadres 

tevoorschijn en in juni 1945 

ging zij weer optreden. Maar 

in de decennia die volgden tot 

aan haar overlijden trad zij nog 

maar sporadisch op.

Stella Seemer overleed op 8 

januari 1985 in Amsterdam, 

91 jaar oud. Zij werd begraven 

op de Joodse Begraafplaats in 

Muiderberg. Haar echtgenoot 

Jonas Seemer die op 19-1-

1953 is overleden, ligt daar 

ook begraven. n



Een collectie van haar nummers (collectie Jos Bex)
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Voorkant bladmuziek Mijn Karel is agent (collectie Rinus Blijleven) 

Haar grootste hit

Radio 
Stella Seemer maakte haar radiodebuut op 31 

december 1927, toen zij meewerkte aan een 

Vooravondconcert door het A.N.R.O.-Orkest o.l.v. 

Nico Treep. Tot december 1939 was zij vaak voor 

de radio te horen, het meest voor de VARA; als so-

lo-artiest maar ook met het Ensemble Kees Pruis.  

Zij maakte met het Ensemble Kees Pruis ook 

VARA-tournees van een paar maanden. Dan 

traden zij in allerlei plaatsen in ons land op tijdens 

VARA-propaganda-avonden. Ter gelegenheid van 

het 10-jarig jubileum van de VARA werden overal 

in het land jubileumavonden georganiseerd voor 

de betreffende VARA-afdelingen. Ook daaraan 

werkte het Kees Pruis Ensemble mee in 1935 en 

1936.

Ook voor radio Brussel Vlaams (SAROV) en de 

Phohi (uitzendingen naar Nederlands-Indië) was 

Stella te horen.

Op 10 februari 1934 zong zij samen met Piet 

Hesse komische duetten voor de VARA-radio, met 

pianobegeleiding van Cor Steyn.

Na de bevrijding werkte Stella nog een aantal 

keren mee aan radioprogramma’s:

op 19 juni 1946 voor Hilversum I Radio Nederland, 

programma Liedjes van vroeger en nu; 

op 18 juni 1960 voor de VARA-rubriek Hoogge-

eerd publiek. Stella Seemer in gesprek met Henny 

Fontaine. Ook liet Stella horen hoe zij destijds zong 

en wat zij nog presteerde. Deze uitzending werd 

op 3 oktober 1960 herhaald in het programma 

Zestig minuten voor boven de zestig;                                                                                                                                    

op 28 april 1973 VARA–programma Z.O.: Herman 

Stok ontving haar en maakte een praatje met 

haar, ook werden er een of meer platen van Stella 

gedraaid;

en in 1979 Café Chantant met Conny Vink. Stella 

zong Mijn Karel is Agent.

78-toerenplaten
In de periode 1928-1930 maakte Stella tijdens een 

aantal sessies in Berlijn een hele serie duet-opna-

men met Kees Pruis, en ook een paar solo-opna-

men. De opnamen werden op Homocord-platen 

uitgebracht.

Op YouTube staat een solo-opname (De Jordaan-

moeder) en een serie opnamen van het duo Kees 

Pruis & Stella Seemer.
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Van Soest werkte 33 jaar bij RNW terwijl Thole er 
een jaar minder werkzaam was. Piet van Soest had, 
in de maand voor zijn afscheid, nog wat rekenwerk 
verricht en schatte dat hij in de daaraan voorafgaande 
zeventien jaren, dat hij het Nieuwsjournaal presenteerde, 
tussen de 40.000 en 50.000 berichten had voorgelezen. 
In het begin had dit programma een lengte van 12 
minuten per bulletin terwijl dit later stapsgewijs werd 
gekortwiekt tot 3 minuten per uitzending.

In die 3 minuten werden vooral items benoemd die 
te licht waren bevonden voor de meer zware bulletins 
met binnen- en buitenlands nieuws. Van Soest vertelde 
destijds dat hij, voordat hij in 1947 bij de Wereldom-
roep aan de slag ging, journalist was bij de Wageningse 
Courant met een weeksalaris van f  1,50 terwijl hij een 
eigen fiets, om zich te kunnen verplaatsen, diende mee 
te nemen. Thole, die vooral bekend werd door zijn 
sonore stemgeluid, kwam in dienst bij de omroep op 
aanbevelen van een vriend. Het was juist het sonore 
stemgeluid dat was opgevallen tijdens het zingen van 
zelfgeschreven liedjes, dat ertoe leidde dat hem werd 
geadviseerd naar Hilversum te schrijven en zijn baan 
als bankemployé op te geven. En het schrijven van een 
brief  was niet tevergeefs.

Schreeuwen 
Herinneringen kwamen er genoeg naar boven bij Tho-
le toen het op afscheid nemen aankwam. Bijvoorbeeld 
over de eerste keer dat hij voor radio mocht optreden. 
Hij had nogal een fors stemgeluid ingezet waarna de 
technicus van dienst hem meteen had gemaand niet zo 
te schreeuwen omdat de luisteraars hem ook zonder 
dat harde schreeuwen wel zouden horen. Uiteraard 
was Van Soest ook al voor 1962, toen het voornoemde 
Nederlandse Nieuwsjournaal voor hem als presentator 
begon, zeer actief  voor de Wereldomroep en daarbij 
kwamen vele facetten binnen het radiomaken aan bod. 
Zo werd hij assistent-redacteur van het programma 
Nieuws van en voor Overzee als assistent van Gé Hesseling. 

Watersnoodramp 
Hij deed echter nog veel meer ervaring op door samen 
te werken met collega’s als Rudi Simon Cohen, Jan 
Bakker Niemeyer en Piet Kummel, alsook met Jan 
Kinket. Bij het afscheid van Van Soest en Thole werd 
ook nog eens het gegeven gememoreerd dat beiden, zij 
het op hun eigen wijze, eenzelfde ernstige gebeurtenis 
hadden meegemaakt, namelijk de Watersnoodramp in 
1953. 

Grote namen van de 
Wereldomroep
Ruim 42 jaar terug in de tijd, even een vraagje. 
Wie vond je eind jaren zeventig van de vorige eeuw je favoriete 
presentator op de Nederlandse radio? Volgens een persbericht 
van Radio Nederland Wereldomroep in januari 1980 gingen 
tienduizenden vaste luisteraars van dit station vanaf  1 februari 
dat jaar twee zeer vertrouwde stemmen missen. ‘De verslagge-
ver Guus Thole en de samensteller/presentator Piet van Soest 
van het destijds populaire Nederlandse Nieuwsjournaal gingen, 
beiden om medische redenen, de Wereldomroep verlaten.’

door Hans Knot
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Het was Van Soest die voor de Wereldomroep, met 
anderen, het rampgebied betrad om reportages te kun-
nen maken. Het was Thole die op die trieste ochtend 
van zondag 1 februari de dienstdoende redacteur Piet 
Kummel adviseerde de toen uitgezonden kerkdienst 
via de Wereldomroep te onderbreken voor de actuele 
berichtgeving over de enorme ramp die de Nederland-
se bevolking vanaf  dat moment 
bezighield. Het dringende 
verzoek werd ingewilligd, 
waardoor de luisteraars in het 
buitenland via een speciaal 
nieuwsbulletin over de noodtoe-
stand in ons land op de hoogte 
werden gebracht.

Reacties 
Maar lang niet iedereen was blij met de onderbreking 
van de kerkelijke uitzending. Vooral de programma-
leiding van de Wereldomroep dacht er totaal anders 
over. Die was zeer ontstemd over het initiatief  van Van 
Soest om een kerkdienst op een zondag te onderbre-
ken. Hijzelf  herinnerde zich dat een vriend van hem, 
destijds woonachtig in Turkije, spontaan een hulpactie 
begon. Hij benadrukte dat het besef  werd bevestigd 
hoe belangrijk het medium radio was en diende te 
blijven. 

Maar ook de vele reacties uit de geestelijke hoek kwa-
men bij het afscheid van beide heren ter sprake. Zo 
waren er al die jaren vele reacties van paters, missiona-
rissen en andere in afgelegen oorden werkende mensen 
die Thole’s woorden hard maakten. De programma’s 

van de Wereldomroep waren vaak het enige contact 
dat men met ‘thuis’ had. 

Ander werk
Trouwens, er dient ook vermeld te worden dat beide 
heren andere activiteiten op radiogebied deden naast 
het werk bij de Wereldomroep. Van Soest werkte 

bijna twintig jaar mee aan het 
VARA-programma Z.O. van Joop 
Söhne en weer later Herman Stok 

en Letty Kosterman. Dat Z.O. 
stond voor Zaterdag Ochtend, een 
programma met een lengte van 
135 minuten, dat via Hilversum 2 
in de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw was te beluisteren. 
Ook was hij verantwoordelijk voor 

de screening van luisteraars die wensten mee te doen 
aan de quiz in het programma Je neemt er wat van mee 
met Theo Eerdmans en presenteerde hij ongeveer 15 
jaar lang de toeristische tips. 

Maar ook Guus Thole was, naast zijn werk voor de  
Wereldomroep, elders actief. Zo was hij met regelmaat 
bij de KRO in de televisiestudio actief  om filmteksten 
in te spreken. Wat hij als directe herinnering naar 
bovenbracht, was de scherpheid van de AVRO-luis-
teraars, want als er fouten werden gemaakt hing men 
direct aan de telefoon, wat natuurlijk in die tijd bij de 
Wereldomroep met de luisteraars in het buitenland 
niet het geval was. n

Guus Thole                                    Piet van Soest (rechts) met presentator John van der Steen

“Hij benadrukte hoe 
belangrijk radio was
en diende te blijven”



Mjoeziekul:
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van het duo. Dat resulteerde in 
een proefschrift (The Dutch Don’t 
Dance: The Musicals of  Annie M.G. 
Schmidt & Harry Bannink 1965-
1984, 2018), een publieksboek 
(Mjoeziekul. Hoe Annie M.G. Schmidt 
en Harry Bannink de Nederlandse mu-
sical vormgaven, 2021) en binnen-
kort ook een tentoonstelling.

Page turner
Het publieksboek is een ware page 
turner en moeilijk weg te leggen. 
Dat komt doordat Thierens 
zich niet beperkt tot Schmidt en 
Bannink, maar ook een aantal 
kleurrijke en cruciale figuren 

Klassiekers 
Het ideale cabaretliedje is 
tijdloos actueel. De laatste dans 
of  het ontroerende Het is over uit 
Heerlijk duurt het langst zijn van die 
klassiekers in het Nederlandse 
repertoire geworden. Maar de 
musicals waarvoor ze door Annie 
M.G. Schmidt geschreven en 
door Harry Bannink op mu-
ziek zijn gezet, zijn helaas wat 
minder goed blijven hangen in 
het collectieve geheugen. Jam-
mer en onterecht, vond Sanne 
Thierens en zij onderzocht de 
totstandkoming, uitvoering en 
ontvangst van de zeven musicals 

In de musical Foxtrot (1977) ver-
woordt slotnummer De laatste dans 
de uitersten van de jaren dertig 
van de vorige eeuw: een tijd van 
zorgeloze glitter en glamour, 
maar ook van economische 
crisis en oprukkend fascisme. 
In de woorden van Annie M.G. 
Schmidt, de auteur van lied en 
musical: “een bittere bonbon met 
een heleboel suiker er omheen”. 
In Foxtrot verwezen enkele regels 
in het lied naar het heden van 
1977, met de koude oorlog, werk-
loosheid, kernenergie en dictatu-
ren als bedreigingen. Afgelopen 
jaarwisseling zagen we het lied 
op televisie, uitgevoerd en op-
nieuw naar het heden gebracht 
door de makers van de satirische 
talkshow Promenade. Ditmaal 
waarschuwend voor de stijgende 
zeespiegel, de vluchtelingencrisis 
en Poetin. Nu die laatste dreiging 
inmiddels realiteit is, wordt het 
refrein nog pijnlijker actueel: 

Morgen zijn we er niet meer
dit wordt je laatste feest 
dus doe je mooiste kleren aan 
laten we nog een keer dansen gaan 
dansen op een vulkaan

De sirenes zijn al lang gegaan 
maar we trekken ons er niets van aan
het is altijd zo gegaan 
nooit iets anders gedaan 
dansen op een vulkaan 

page turner over de musicals 
van duo Schmidt & Bannink

door Liselotte Doeswijk
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ook het faalangstig uitstelge-
drag van Schmidt en de stabiele 
Bannink die als Haarlemmer 
smeerolie fungeert. Mjoeziekul is 
een spannend en sprankelend 
geschreven boek dat een grote 
lacune in de geschiedschrijving 
van de musical vult. 

Vanaf  8 april kun je de tentoon-
stelling Zeur niet! bezoeken in 
het Allard Pierson Museum in 
Amsterdam. Te zien zijn onder 
andere kostuums, scripts, blad-
muziek, decor- en kostuumont-
werpen en beeld en geluid van 
alle zeven musicals die Schmidt 
en Bannink maakten: Heerlijk 
duurt het langst, En nu naar bed, Wat 
een planeet, Foxtrot, Madam, De dader 
heeft het gedaan en Ping ping. n

Meer informatie over de tentoon-
stelling is te vinden op: https://
allardpierson.nl/bezoek/tentoonstellin-
gen/zeur-niet/
Op de website van Sanne 
Thierens (https://sannethierens.
wordpress.com/) is het Engelsta-
lige proefschrift te vinden over 
de musicals van Schmidt en 
Bannink. Ook vind je er links 
met meer informatie over het 
publieksboek en de tentoon-
stelling. Haar boek Mjoeziekul, 
verscheen in mei 2021 bij uitge-
verij Nijgh & Van Ditmar, ISBN 
9789038808321, € 25,99.

Links: Omslag Mjoeziekul 
Rechts: Campagnebeeld Zeur niet! 
De tentoonstelling Zeur niet! loopt van 
8 april tot 30 oktober 2022 in het 
Allard Pierson, te Amsterdam 

achter de schermen uitgebreid 
aan het voetlicht laat treden. 
Producenten John de Crane en 
Gislebert Thierens (familie van 
de auteur) en ook de Engel-
se choreograaf  Paddy Stone 
drukten een groot stempel op 
deze tweede bloeiperiode van de 
musical in Nederland. De mu-
sicalsterren (Willem Nijholt) en 
vedettes (Conny Stuart) vertolk-
ten overigens smakelijke bijrol-
len. Het is een boeiende mix van 
uitgesproken persoonlijkheden en 
al lezende bekruipt je regelmatig 
het gevoel dat het een klein won-
der mag heten dat zij ondanks 

schrijnend gebrek aan fi nanciële 
garanties, rammelende decors 
en allerhande productionele en 
persoonlijke tegenslagen toch 
maar liefst zeven musicals op de 
planken hebben gekregen. Niet 
allemaal doorslaande successen, 
maar wat beklijft is het doorzet-
tingsvermogen van De Crane, 
het talent van de heetgebakerde 
Stone, de tijdloze liedjes, maar 

“Het ideale 
cabaretliedje is 
tijdloos actueel”
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Opname van 

het hoorspel 

Schaduwen 

over Atlantis 

(1951, muziek: 

Karel Mengel-

berg), door 

leden van Groot 

Omroepkoor en 

Radio Filhar-

monisch Orkest 

o.l.v. Enrico 

Delamboye, 

21 mei 2021 

(Foto: Jan Jaap 

Kassies)

ma’s van zeer uiteenlopende 

aard uitgezonden. Duizenden 

radio-uren werden gevuld 

met opnamen van speciaal 

gecomponeerde/gearrangeer-

de veelal ‘lichte’ muziek die 

werd uitgevoerd door ensem-

bles – van duo’s tot orkesten 

– in dienst van een (of, zoals 

het Metropole Orkest, ‘de’) 

omroep. Talloze componisten 

en musici verwierven bekend-

heid door hun bijdragen aan 

radioprogramma’s. Ook veel 

tekstschrijvers waren actief in 

‘Hilversum’, onder meer op het 

gebied van het hoorspel. Klas-

sieke componisten schreven 

ook voor ‘de omroep’; in veel 

gevallen zijn deze werken niet 

in de ‘officiële werkenlijsten’ 

beland. Pas sinds enkele jaren 

wordt onderzoek gedaan naar 

bv. de muziek die voor hoor-

spelen is gecomponeerd.

Parels 
Hilversum was decennialang 

het belangrijkste muziekcen-

trum van Nederland. Helaas 

gingen talloze opnamen verlo-

ren, maar de meeste partituren 

zijn er nog. De in de podcast 

vertegenwoordigde werken 

(uiteraard slechts een topje 

van de ijsberg) behoren tot 

het genre ‘klassieke muziek’. 

Ze vullen het beeld van het 

Nederlandse muziekleven in 

namen zoals Ton de Leeuw 

en Jurriaan en zijn broer Louis 

Andriessen (van de laatste 

zijn twee onbekende ‘jeugd-

werken’ opgenomen), maar 

ook minder bekende of zelfs 

geheel vergeten namen zoals 

Els(e) van Epen-de Groot, wier 

hoorspel De avonturen van 

Alice in Wonderland (1946) 

een hoogtepunt in de serie 

belooft te worden. Ook van 

Karel Mengelberg – vader van 

Misha – is een bijzonder hoor-

spel te horen: Schaduwen over 

Atlantis (1951).

Omroepmuziek 
De serie biedt de luisteraar de 

kans om een aantal bijzondere 

vondsten, voorzien van con-

text, te horen die in de periode 

1925-1965 via de radio zijn 

uitgezonden. De ‘oude om-

roepverenigingen’ AVRO, KRO, 

NCRV en VARA hebben vanaf 

hun oprichting in of rond 1925 

decennialang muziekprogram-

Onlangs verscheen de (voor-
lopig) laatste aflevering van 
de podcast Hilversumse Mu-
ziekschatten. Hiervoor is ge-
put uit de grootste collectie 
bladmuziek van ons land: de 
omroepbladmuziekcollectie 
(www.muziekschatten.nl). 
Programmamaker Frans van 
Gurp heeft in overleg met 
collectiespecialist Jan Jaap 
Kassies en Radio Filharmo-
nisch Orkest-cellist Sebas-
tiaan van Eck een selectie 
gemaakt uit de talloze titels 
in de collectie. 

Het gaat in vrijwel alle gevallen 

om handgeschreven (onuitge-

geven) muziek, dus om uniek 

materiaal, dat na meestal 

eenmalige radio-uitzending 

tientallen jaren niet het dag-

licht had gezien. Leden van het 

Radio Filharmonisch Orkest en 

het Groot Omroepkoor hebben 

het afgelopen seizoen in hun 

thuisbasis, het Muziekcentrum 

van de Omroep in Hilversum 

– waar de collectie zich ook be-

vindt –, de opnamen gemaakt. 

Verschillende genres zijn ver-

tegenwoordigd in de selectie: 

van kamermuziek via orkest-

muziek tot hoorspelmuziek. Bij 

de componisten zijn bekende 

EEn TOPJE 
van DE 
IJSBERG

“Hilversum was 
decennialang het 
belangrijkste 
muziekcentrum 
van Nederland”

door Jan Jaap Kassies
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Klinkend eerbetoon 
aan dirigent Jan Stulen

Onlangs verscheen een 6cd-box 
(Jan Stulen – a tribute) met opna-
men die dirigent Jan Stulen tussen 
1979 en 1994 met verschillende 
nederlandse radio-orkesten heeft 
gemaakt. Stulen (1942-2017) nam 
in het nederlandse muziekleven een belangrijke plaats in, niet alleen als 
dirigent, maar ook als begenadigd pedagoog en auteur.

De naam ‘Jan Stulen’ is voor velen vooral verbonden met tv-programma’s als Jonge 

mensen op weg naar het concertpodium en Una voce particolare. Uit de opnamen in 

deze box blijkt dat hij een opvallend breed repertoire in zijn vingers had. Zijn opna-

men met het Metropole Orkest, die weer een ander deel van zijn kwaliteiten tonen, 

verdienen wellicht een tweede overzichtsuitgave. Naast bekende(re) werken van 

componisten als Schumann en Brahms zijn ook minder gangbare werken opgenomen, 

waaronder Nederlandse, van componisten als Hans Kox (diens Tweede symfonie, met 

het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), Willem Strietman (Les Présages) en Eduard de 

Boer (diens Blauwvingers, eveneens met het RFO). Het zijn cd-premières.

Bonus 
Behalve de eerste publicatie van deze muziek is er een bonus in de vorm van bijdragen 

van drie musici die ook hun sporen in het muziekleven hebben verdiend: alt-mezzo 

Sylvia Schlüter (soliste in genoemde cyclus van Strietman), violiste Theodora Geraets (te 

horen in Rudi Stephans Musik für Geige und Orchester) en pianist Matthijs Verschoor, 

die in zowel César Francks Les Djinns als Ravels Pianoconcert in G zijn kwaliteiten 

toont. Bovendien wordt met deze set prima klinkende opnamen een orkest in het 

zonnetje gezet dat van 1985 tot 2005 actief was: het Radio Symfonie Orkest (RSO). 

Aansluitend aan zijn periode als chef van het Promenade Orkest (1976-1985) was Jan 

Stulen tot 1992 chef van dit orkest, dat in het grootste deel (14 van de 20) van de in 

deze box opgenomen opnamen te horen is. Naast het RSO is het Promenade Orkest 

met één opname vertegenwoordigd, terwijl het RFO aan vijf opnamen heeft meege-

werkt, waaronder de Vijfde symfonie van Glazunov. 

Oud-Radio4-programmamaker Okke Dijkhuizen, die veel met Stulen heeft samenge-

werkt, ondernam een zoektocht in de radioarchieven van het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid die leidde tot een grote hoeveelheid opnamen. Bij de selectie van 

de uit te brengen opnamen speelden diverse criteria een rol, zoals de uitvoering, de 

betekenis van de composities, de onderlinge samenhang van de gekozen werken en 

de opnamekwaliteit. Het resultaat biedt de luisteraar een programma dat door zijn ver-

scheidenheid het belang van Stulen voor de Nederlandse muziekcultuur onderstreept.

Dijkhuizen, die al eerder belangwekkende uitgaven van radio-opnamen publiceerde 

(o.a. in een box met opnamen met de violist Theo Olof), maakt hiermee opnieuw 

belangrijk (omroep)materiaal toegankelijk.

Jan Jaap Kassies

Meer informatie over de cd-box: www.documuziekproductie.nl/cds/jan-stulen.

De Stulen-box (DOCUMENT* DOC 202102) kost € 39,95 euro (excl. € 7,25 euro 

verzendkosten) en is te bestellen via de website www.documuziekproductie.nl.

Jan Stulen
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‘de radiojaren’ aan. Ze tonen 

aan dat naast de ‘gewone 

concertpraktijk’ een ‘omroep-

muziekpraktijk’ bestond waarin 

dankzij het grote aantal voor-

treffelijke musici, ensembles, 

componisten en arrangeurs 

een grote hoeveelheid stukken 

is geproduceerd die het waard 

is opnieuw te worden gehoord.

Een groot deel van de (hand-

geschreven) bladmuziek van de 

voor de podcast opgenomen 

werken is te vinden op www.

muziekschatten.nl. Via het Mu-

ziekschatten-YouTube-kanaal 

(te vinden via ‘Radio Muziek-

schatten’) zijn verschillende 

opnamen te beluisteren in 

samenhang met de betreffen-

de bladmuziek. Op basis van 

de vele positieve reacties is de 

verwachting dat de komende 

tijd meer parels uit de Muziek-

schatten-collectie tot klinken 

zullen komen. n

Hilversumse Muziekschatten is hier 

te vinden: https://www.nporadio4.

nl/podcasts/verhaal.

EEn TOPJE 
van DE 
IJSBERG



Mieke Benda 

(links) en Ria 

Bremer op 

de cover van 

AVRObode, 

29 november 

1969

Mieke Benda was al bekend 

met jeugdprogramma’s, zo 

had ze de regie gedaan van de 

kinderserie Rikkie en Slingertje. 

De doelgroep van Stuif es in 

bestond uit leerlingen van de 

twee hoogste klassen van de 

lagere school. De eerste afl e-

vering van dit praatprogramma 

waar de jeugd centraal stond, 

werd nog gepresenteerd door 

actrice Annabet Tausk. Ver-

volgens werd haar rol over-

genomen door journaliste Ria 

Bremer. Vast onderdeel van dit 

favoriete programma was ‘de 

balk’ met brieven, zelfgemaak-

te werkstukken en tekeningen 

afkomstig van leerlingen van 

verschillende basisscholen. 

Oorspronkelijk was het een 

gespannen touwtje waar een 

pakketje aan hing. Met behulp 

van het aanwezige jeugdige 

publiek maakte Bremer een 

keuze. Vervolgens koos een 

kinderjury de winnaar, die 

vervolgens op het podium de 

Gouden Stuiver hangend aan 

een blauw/wit lint ontving. 

Aanvankelijk verscheen de 

rechtstreekse uitzending op 

elke zaterdagmiddag, later 

maandelijks op het scherm. 

Tenslotte werd de frequente 

gewijzigd in vijf of zes weken. 

Aan het slot van elke uitzen-

ding daalden tijdens Dit is het 

einde ballonnen naar beneden 

en bestormde het publiek het 

podium. De laatste uitzending 

van elk seizoen was extra lang 

en had als titel Stuif es uit. 

Medewerkers
Terwijl Benda vanuit de regie-

wagen aanwijzingen verstrek-

te, werd jarenlang de presen-

tatie door Ria Bremer verzorgd. 

Ad Visser, later beter bekend 

als mr. TopPop, was ook bij de 

Mieke Benda, dochter van de 

eerste hoofdredacteur van de 

damesbladen Eva en Vizier, was 

aanvankelijk HCK-regisseuse in 

Bussum. In die hoedanigheid 

werkte ze onder andere samen 

met regisseur Ger Lugtenburg. 

vervolgens werd ze ingezet als een van de eerste vrouwelijke 

tv-regisseurs in Hilversum. De gedachte voor Stuif es in kwam 

voort uit de bekende avRO-serie Voor de vuist weg van Willem 

Duys, waar Benda de productie voor verzorgde. Het idee om dit 

format te gebruiken voor de opzet, maar dan voor kinderen, 

werd bedacht door Benda.

Mieke Benda en 
                    Stuif  es in

door Arno Weltens
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In Stuif es in 

werden kin-

deren serieus 

genomen

zong De Munk zijn hit Ik voel 

me zo verdomd alleen. De 

AVRO bracht een bescheiden 

hoeveelheid merchandising, 

namelijk 5,5 cm grote metalen 

buttons, op de markt. In 1978 

gaf de Gooise Uitgeverij zelfs 

een boek uit.

Ria Bremer
De echtgenote van regisseur 

Bob Bremer ontving in de dag-

bladpers ten onrechte kritiek. 

Haar journalistieke aanpak 

werd door een groep oudere 

kijkers en ook tv-recensenten 

soms gezien als koel en afstan-

delijk. Haar serieuze benade-

ring werd echter door kinderen 

anders ervaren, getuige de 18 

jaar dat het programma op 

het scherm verscheen. Twee 

generaties groeiden op met het 

razend populaire fenomeen 

Stuif es in. In het AVRO-ge-

bouw was zelfs speciaal een 

kamer gereserveerd voor de 

binnenkomende post. Ooit 

duidde Bremer het programma 

als voorloper van de Mini-play-

backshow. Dit naar aanleiding 

van het feit, dat gedurende 

een seizoen ook kinderen als 

artiest konden optreden. Kort-

om, deze productie was een 

pleidooi om kinderen vooral 

serieus te nemen. In 2012 

opende Bremer als hommage 

de tentoonstelling Nog 1x 

Stuif es in in Dronten. Drie jaar 

later ontving ze vanwege haar 

omroepverdiensten de Beeld 

en Geluid Oeuvre Award. Ook 

werd haar beeltenis vereeu-

wigd in de Wall of Fame. n

productie betrokken. Hij was 

inval-presentator voor het ge-

val Bremer vanwege ziekte af 

zou haken. Voorafgaand aan 

de uitzending warmde Visser 

het jeugdige publiek (zon-

der ouders) op. De muzikale 

omlijsting was in handen van 

het combo Rudy van Houten 

(1934-2004). De compositie 

Het Gouden Stuiverlied was 

van Henk van der Molen, de 

ex-man van Martine Bijl. Dit 

nummer werd door verschillen-

de kinderkoren ook op de plaat 

gezet. Het decorontwerp was 

afkomstig van Ben Hulskamp 

en Noortje Kandt fungeerde als 

regie-assistente. Om het geheel 

levendig te houden bedacht 

Benda regelmatig nieuwe 

items. Op die wijze verscheen 

een jonge Karel van der Graaf 

als een soort assistent van Ria 

Bremer, zittend in een huisje, in 

de huiskamer.

Wisselende locaties
Aanvankelijk kwamen de 

uitzendingen uit De Meerpaal 

in Dronten, vervolgens ’t Spant 

in Bussum en later vanuit het 

Ponypark Slagharen. Ook was 

er zelfs een periode waarin met 

een enorme tent door het land 

werd gereisd. Om het transport 

te regelen werd begin jaren 

tachtig zelfs een speciale trein 

ingezet. Aan het eind van het 

programma werd het slotlied 

gezongen. De honderdste af-

levering in 1981 kwam vanuit 

theater Carré in Amsterdam. 

Sommige nu bekende Neder-

landers maakten hun opwach-

ting als jeugdige deelnemers: 

Anita Meyer, Jochem van Gel-

der en Wibi Soerjadi. Ook een 

piepjonge Heintje en Danny 

de Munk maakten ondanks de 

arbeidsinspectie hun opwach-

ting. Samen met Drukwerk 

“Om het geheel 
levendig te houden 
bedacht Benda 
nieuwe items’
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Links: De onge-

veer honderd 

jaar oude 

projector (foto 

E. Voorhaar)

Filmstrip rechts:

Fragment uit 

Der Mann mit 

dem Silberske-

lett met Margit 

Barnay en Hans 

Mierendorff

gen binnen van mensen die 

Beeld en Geluid iets willen 

schenken. Als specialist op 

objectengebied haalt men mij 

er dan meestal bij om even 

te bekijken of het iets voor 

de collectie is, d.w.z. of het 

binnen onze verzamelstrategie 

past en of het misschien niet 

al in de collectie aanwezig 

is. We hebben ondertussen 

zo’n 25.000 objecten in de 

verzameling... even nakijken 

kan dus vaak geen kwaad! Dit 

keer was dat niet nodig. De 

schenker uit Breda sprak over 

een fi lmprojector voor 35mm 

uit de jaren ’50. Dat zou voor 

thuisgebruik een fl ink apparaat 

moeten zijn, dus was er wat 

twijfel. Na het opvragen van 

een foto werd meteen duidelijk 

dat het ging om een veel ouder 

apparaat: een 35mm-projector 

uit ca. 1920-1923, handmatig 

of op de motor te bedienen 

en inderdaad voor thuispro-

jectie. In onze verzameling is 

de enorme collectie van het 

vroegere Smalfi lmmuseum van 

Henk Verheul opgenomen. 

Daarin was deze projector niet 

aanwezig. 35mm kennen we 

als bioscoopformaat, maar heel 

vroeger werd het ook voor 

thuisprojectie gebruikt. Het 

apparaat is een product van de 

fi rma Bing Werke uit Duitsland 

(Nürnberg), een fi rma die o.a. 

poppen, kwalitatief hoogstaan-

Commissariaat voor de Media 

en het Theaterinstituut. Buiten 

Beeld en Geluid ben ik veel 

bezig met..... beeld en geluid! 

Ik speel al sinds 1984 trompet 

en bugel, en heb dat o.a. voor 

Defensie gedaan. Het verzame-

len van militaire muziek doe ik 

al net zo lang. Tegenwoordig 

ben ik ook eindredacteur van 

een tijdschrift voor liefhebbers 

van dit genre, getiteld Défi lé 

(een uitgave van de Stichting 

International Military Music 

Society, afdeling Nederland). 

Beeld komt ook in mijn hob-

bies terug: ik ben hartstochte-

lijk fotograaf van alles wat zich 

op rails bevindt – maar vooral 

trams – en dat ook nog eens 

wereldwijd. .... maar voordat 

de ruimte die voor dit artikel 

beschikbaar is gevuld wordt 

met mijn eigen geschiedenis 

gaan we eerst een mooi, re-

cent bij het museum binnenge-

komen object belichten. Tussen 

de regels door vertel ik nog wel 

meer over mijzelf!

Projector 
Via een klein team van 

collega’s komen de meldin-

Graag heet ik alle lezers 

van harte welkom bij 

een nieuwe rubriek 

in Aether. Bij het Nederlands 

Instituut voor Beeld en Ge-

luid in Hilversum worden vele 

schatten aangeboden. Het 

gaat daarbij om fi lmmateriaal, 

videobanden, geluidsdragers in 

allerlei vormen, digitale bestan-

den, maar ook om objecten. Ik 

werk sinds juli 2009 bij Beeld 

en Geluid, en vanaf ongeveer 

2015 houd ik me bezig met 

het beoordelen van de aan-

geboden objecten voor de 

collectie. Mijn naam is Erwin 

Voorhaar (1974). Ik ben na de 

opleiding aan de Reinwardt 

Academie in Amsterdam aan 

de slag gegaan in de museum- 

en archiefwereld en heb o.a. 

gewerkt bij het Filmmuseum 

(Eye); het Rijksmuseum, het 

Het nederlands Instituut voor Beeld en Geluid krijgt elk jaar veel 

materiaal aangeboden. Erwin voorhaar (Manager vereeuwigen) 

beschrijft voortaan in Aether pareltjes die nieuw binnenkomen.

Nieuw binnen
Een oude projector 
           met uniek filmmateriaal
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Barnay 

mee. Voor-

al het feit 

dat er van 

deze laatste 

actrice ineens 

onbekend 

materiaal 

gevonden was, 

maakte nogal 

wat los, want er 

is (ook in Duits-

land) nauwelijks 

materiaal van deze 

actrice uit de vroe-

ge Duitse stomme 

film (Weimar-peri- ode) bewaard 

gebleven. Barnay heette in werkelijkheid Margot 

Jana Rosenstock en leefde van 1896 tot 1974. Ze 

was destijds behoorlijk bekend en werkte o.a. met 

regisseur F.J. Murnau. In 1927 was ze plotseling 

verdwenen uit de filmwereld. De Lucifer-producten 

waren spannende films voor het wat ‘bredere’ pu-

bliek. In Nederland werden ze door een distributie-

kantoor H. Kleinmann & Cie op de markt gebracht. 

Deze firma produceerde ook filmmontagetafels... 

en laten we nu net zo’n kleine montagetafel in 

onze Beeld en Geluid-collectie hebben! 

De projector krijgt een mooie plek in ons (smal-)

filmdepot, de film wordt verder bestudeerd en zal 

mogelijk in de nitraatcollectie van Eye of wellicht 

in Duitsland worden opgenomen als deel van een 

‘lost movie’ uit de zeer vroege stomme film-pe-

riode. Beeld en Geluid verzamelt immers alleen 

Nederlandse producties. Een van de eerste aanwin-

sten voor de collectie van het jaar 2022, en hoe 

kan je een jaar beter beginnen? n

Erwin Voorhaar 

Media Manager Vereeuwigen / selecteur 

objectencollectie / bruiklenen 

Met dank aan: Raymond Liefjes, vrijwilliger (smal-) 

filmcollectie. Bernhard André, media manager analoog 

– digitaal, filmdigitalisator. Bas Achterberg, conser-

vator. Elif Rongen, filmexpert Eye. Dr. Robert J. Kiss, 

filmexpert (onderzoek)

de modeltreinen en allerlei 

ander speelgoed vervaardigde. 

Gestart als familiebedrijf in 

1866 overleefde deze firma de 

beurskrach van 1929 niet en in 

1932 waren alle bedrijfsonder-

delen verkocht. 

Nitraat 
Nu is het vinden en krijgen van 

zo’n oud stuk natuurlijk erg 

leuk. Het apparaat is door de 

jaren heen wel wat aangepast 

(zo is er een moderne stekker 

gemonteerd...) maar we gaan 

met deze projector met Opti-

ca-lens terug naar een tijd ver 

voordat men videobanden ging 

huren om thuis te bekijken. 

Maar de grootste verrassing 

moest nog komen. Op de 

meeste projectoren die we 

binnenkrijgen zit nog wel een 

stukje film, of 

zelfs een hele 

rol. Ook bij 

deze prohector 

was dit het ge-

val. Eens kijken, 

even ruiken.... 

het zou toch geen nitraat 

kunnen zijn? Omdat nitraatfilm 

meestal een bepaalde geur af-

geeft, is dit wel te herkennen, 

maar dat was bij deze filmrol 

niet het geval. Een collega wist 

het toch te bevestigen: het 

bleek inderdaad nitraatma-

teriaal te zijn (getint) dat niet 

was aangetast. Eigenlijk een 

unicum voor iemand die privé 

de projector met film bijna 100 

jaar in zijn huis had gehad. 

Nitraat is materiaal dat, als het 

in brand raakt, niet door de 

brandweer kan worden ge-

blust. Vandaar dat grotere hoe-

veelheden nitraatfilm buiten 

de bebouwde kom (meestal in 

een bunker) worden opge-

slagen. Van nitraat kan men 

tegenwoordig makkelijk fraaie, 

scherpe scans maken om de 

film weer te laten herleven. 

Margit Barnay
En dan de film. Wat zou erop 

staan? Schenker dacht aan 

Laurel and Hardy. Voor mij als 

liefhebber van die twee erg 

leuk om te horen... maar op 

een dergelijke oude film en 

projector? Het zou vast iets an-

ders zijn. Ook hier schakelden 

we weer hulp in. Er werden 

enkele goede foto’s van de 

filmbeeldjes gemaakt, waar-

van hier rechts een voorbeeld 

wordt getoond. Met hulp van 

filmmuseum Eye én enkele 

buitenlandse kenners werd 

duidelijk dat het om iets unieks 

gaat. Het is een gedeelte van 

de productie Die Maske des 

Todes, een film uit 1920 van 

de Lucifer-Film Co uit Berlijn. In 

twee delen kwam deze drama-

tische thriller met ‘enge’ trekjes 

tot stand. Deel 1 (waarvan wij 

dus een fragment gevonden 

hebben) had de ondertitel Der 

Mann mit dem Silberskelett en 

deel 2 heette Das Geheimnis 

der Zisterne. Wie meer over 

de inhoud en het verhaal wil 

weten kan op internet meer 

gegevens vinden. Deze film 

was niet bekend (ook niet in 

de filmdatabase FIAF) en was 

volgens critici uit de tijd “zeer 

sterk gespeeld”, “spannend”, 

“van goede acteerkwaliteit”. 

Aan de productie deden o.a. 

Hans Mierendorff (hoofdrol), 

Maria Voigtsberger en Margit 

“Maar de grootste verras-
sing moest nog komen”
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Joop en Janine 

van den Ende

werd gekoppeld aan een po-

pulaire tv-titel of een geliefde 

tv-held (neem Batman, neem 

De Fabeltjeskrant), kon hij 

altijd rekenen op extra kaart-

verkoop. En dat bracht hem in 

de loop van 1972 op het idee 

een theatermusical te maken 

op basis van ’t Schaep met de 

5 Pooten – het grote tv-succes 

dat al na één seizoen door de 

KRO moest worden stopgezet 

wegens heftige heibel tussen 

de acteurs, de schrijver en de 

regisseur. Die theaterversie is 

er nooit gekomen, maar leidde 

wel tot iets anders. Eli Asser, de 

schrijver van ’t Schaep, bracht 

Van den Ende in contact met 

Warry van Kampen, toenmalig 

amusementschef van de KRO. 

“Als jij die mensen weer bij 

elkaar kunt krijgen”, beloofde 

Van Kampen, “dan laat ik hun 

nieuwe serie door jou produ-

ceren.”

Citroentje 
Dat bleek een baanbrekende 

toezegging te zijn. In die dagen 

produceerden de omroepen 

immers bijna alle programma’s 

in eigen huis – met de meeste 

producers en regisseurs als 

werknemers in vaste dienst. 

Bij hoge uitzondering kwam 

er weleens een filmpje van 

een zelfstandige documentai-

remaker voorbij, of een door 

René Sleeswijk geproduceerde 

E
en van de artiesten die hij aan de theaters 

trachtte te slijten, was Ted de Braak die in 

diezelfde tijd bij de NCRV bekend stond als 

presentator van het maandelijkse meezing-

programma Met liedjes het land in. En bij 

de organisatie van die rondreizende show 

kon producer Dick van den Ende (geen 

familie) wel wat hulp gebruiken – bijvoor-

beeld bij het zoeken naar bruikbare podia 

in alle uithoeken van het land. Zijn jeugdi-

ge achternaamgenoot wilde die taak graag 

op zich nemen. Jaren later vertelde Joop 

van den Ende hoe zijn speurtocht naar de goedkoopste locaties in 

zijn werk ging: “Ik ging dan met zo’n meestal kleinere gemeente 

praten, in de trant van: u hebt een nieuwe sporthal – als u daarin 

een podium kunt bouwen, dan komt de tv opnamen bij u ma-

ken.”

Met de NCRV sprak hij intussen af dat hij de opbrengst van de 

kaartverkoop op zo’n locatie in eigen zak mocht steken – door-

gaans enkele duizenden guldens. Maar nog veel belangrijker was 

het feit dat hij daardoor veel praktische kennis opdeed over het 

produceren van een tv-show: “Ik zag hoe zo’n programma opera-

tioneel in elkaar zat, leerde een draaiboekje maken, zag de opna-

meleider aan het werk en ging me er steeds meer mee bemoeien. 

Zo heb ik in de praktijk geleerd hoe een tv-show wordt gemaakt.”

Het televisiedebuut van de nu 80-jarige superproducent kreeg ech-

ter niet meteen een vervolg. De omroep vertoonde in die dagen 

alle trekken van een bastion dat zelden buitenstaanders toeliet. 

En dat gold eens te meer voor een jongen uit een Amsterdams 

arbeidersgezin die niet veel verder was gekomen dan de Lagere 

Technische School. Maar toch hield hij ijzerenheinig vol: “Ik wilde 

er bij horen, bij de tv, maar het lukte niet, heb overal gesolliciteerd, 

maar het ging gewoon niet.”

Schaep 
Het zou nog twee jaar duren voordat Joop van den Ende serieus 

emplooi bij de televisie kreeg. Dat vloeide voort uit zijn ervaring 

met het organiseren van kindervoorstellingen. Als zo’n voorstelling 

Zijn eerste televisiekarweitje dateerde van 1970, 

toen Joop van den Ende achterin de twintig 

was en aan het hoofd stond van een onaanzienlijk 

theaterbureautje. 

door Henk van Gelder
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Joop van den 

Ende heeft on-

geveer 60.000 

uur televisie 

geproduceerd 

(Foto: Beeld en 

Geluid)

plaats daarvan klopte hij aan 

bij Cees den Daas, amuse-

mentschef van de TROS, die 

nog maar enkele jaren eerder 

was opgericht als de omroep 

voor het grote publiek. Den 

Daas bekeek de beeldband 

met groot genoegen, bezocht 

een theatervoorstelling om Van 

Duins populariteit ook eens 

te ondergaan in een overvolle 

zaal met schaterlachend pu-

bliek, en nam de rechten voor 

een luttel bedrag over van de 

NCRV. De opname werd uitge-

zonden in het najaar van 1974 

en leverde al een jaar later een 

Televizierring op – de eerste 

van de elf ringen die Van den 

Ende in de loop der jaren in de 

wacht heeft gesleept.

Zo werden ’t Citroentje en 

André van Duin de eerste 

belangrijke pijlers van het snel 

groeiende bedrijf dat zich op 

registratie van een Snip & Snap-revue, maar verder was de buiten-

producent in Hilversum een goeddeels onbekend fenomeen. En 

dat ging nu veranderen. Met tomeloze geestdrift – en in jeugdige 

overmoed – wist Van den Ende bijna het hele Schaep-team weer 

op één lijn te krijgen en Van Kampen hield zijn woord. Het resul-

taat, de nieuwe serie Citroentje met suiker, verscheen in oktober 

1972 voor het eerst op het scherm.

van Duin
Aldus de eerste mijlpaal in de televisiecarrière van Joop van den 

Ende. De tweede kwam twee jaar later en had eveneens veel voe-

ten in de aarde. Sinds een paar jaar produceerde hij een theaterre-

vuetje met de aanstormende komiek André van Duin – een onstui-

mig groeiend kassucces dat volgens de producent hoognodig op 

de televisie moest komen. Net als Snip & Snap. De meeste omroe-

pen wilden er echter niets van weten. Veel te grof, veel te lawaaiig. 

Alleen de NCRV leek geïnteresseerd en kwam opnamen maken. 

Maar toen regisseur Dick van ’t Sant de montage aan de program-

maleiding vertoonde, bleek dat diverse kwinkslagen niet door de 

beugel zouden kunnen. Een zinnetje als “stop die slang maar bij 

die weduwe tussen de deur, die heeft er meer behoefte aan” zou 

de achterban van de NCRV ernstig tegen het hoofd stoten.

Van den Ende besloot hoog spel te spelen. In samenspraak met 

André van Duin en diens tegenspeler Frans van Dusschoten 

weigerde hij zulke toespelingen uit de montage te verwijderen. In 
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Te gast bij Karel 

van de Graaf 

(Foto: Beeld en 

Geluid)

60.000 uur tv
In totaal heeft Joop van 

den Ende volgens een ruwe 

schatting 60.000 uur televisie 

gemaakt. Het is onbegonnen 

werk al die programma’s te 

noemen. Zelfs een beknopte 

opsomming is al niet te maken. 

Zijn werk liep uiteen van grote 

dramaseries als Dagboek van 

een herdershond, De fabriek 

en Vrouwenvleugel, de politie-

serie Bureau Kruislaan en de 

vele verschijningsvormen van 

André van Duin tot glitterspek-

takels als de Playback Show, de 

Surprise Show, de 1-2-3 Show, 

de Honeymoon Quiz en het 

door Mies Bouwman gepresen-

teerde In de hoofdrol. En dat is 

nog maar een fractie van het 

onafzienbare tv-oeuvre dat hij 

op zijn naam heeft staan. De 

groei was niet te stuiten. En 

zeker niet toen zijn bedrijf eind 

1983 een leegstaand veilingge-

bouw in Aalsmeer in gebruik 

ging nemen. Daar hoefde hij 

niet langer afhankelijk te zijn 

van de bureaucratisch verdeel-

de faciliteiten van het vigeren-

de omroepbestel. Hij zette er 

een eigen facilitaire organisatie 

op touw, die de naam Studio 

Aalsmeer kreeg. Dagelijks 

wapperde daar een andere om-

roepvlag op het dak. Als er een 

1-2-3 Show werd gemaakt, zag 

het toestromende studiopu-

bliek een KRO-vlag in de mast. 

Op de dag van de Showbizz 

Quiz hing er een TROS-vlag. En 

op de dag van Wedden dat…? 

werd er een AVRO-vlag te 

voorschijn gehaald.

Tv10
Maar daar kwam abrupt een 

eind aan, toen Van den Ende 

in 1989 zijn eigen ‘sterrennet’ 

de aftiteling liet vermelden als Joop van den Ende Theaterproduc-

ties – een merkwaardige naam voor een tv-producent. Alsof de 

naamgever wilde benadrukken dat zijn hart ondanks de tv-suc-

cessen toch nog bij het theater bleef liggen. “Ik vind het leuk om 

televisieproducties te maken”, luidde zijn credo, “maar als ik zou 

moeten kiezen tussen televisie en theater, zou ik altijd voor theater 

kiezen. Televisie is zo vluchtig. Je bent een hele tijd met iets bezig 

en in een uurtje is het weg. Theater draait een heel seizoen, dan 

kan je nog eens bekijken wat je maakt.”

Combinatie 
Televisie en theater vormden in zijn bedrijf een geslaagde com-

binatie. Het belangrijkste voordeel was dat de vooraf verzekerde 

opbrengsten van zijn tv-producties hem in staat stelden voor zijn 

theaterproducties hogere budgetten uit te trekken dan colle-

ga-producenten die het zonder tv-inkomsten moesten stellen. 

En verder was het geen toeval als 

acteurs die in een van zijn toneel-

producties speelden, in diezelfde 

periode ook in een panelshow te 

gast waren. Andere producen-

ten, die uitsluitend in het theater 

actief waren, spraken weleens 

met jaloezie over die kruisbestui-

ving. Joop van den Ende laat zijn 

theaterhobby financieren door de televisie, zeiden ze. Maar is daar 

iets op tegen?

Zijn dochter Iris van den Ende (32) vindt blijkbaar van niet. Met 

haar bedrijf MediaLane treedt ze dezer dagen immers met succes 

in vaders voetsporen. Voor de televisie produceert ze programma’s 

als het satirische Even tot hier, het muzikale Matthijs gaat door, de 

zangwedstrijd Aria en alles wat Paul de Leeuw en Ivo Niehe willen 

maken. Terwijl ze dit voorjaar in de theaters staat met de musical 

Diana & Zonen. Maar dit terzijde.

“Televisie is zo vluchtig, in 
een uurtje is het weg”
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Van den Ende 

(rechts) en 

compagnon 

John de Mol 

(Foto: Beeld en 

Geluid)

over dagelijkse zendtijd.

Maar allengs belandde Van 

den Ende toch weer in het 

soort twistgesprekken dat hij 

ook in Hilversum zo vaak had 

moeten voeren. De RTL-directie 

bleek uiteindelijk even zuinig 

als de omroepen altijd waren 

geweest. Mede daardoor 

begon zijn bezieling voor de 

televisie langzaam maar zeker 

te tanen. In een spraakmakend 

interview in de Volkskrant, in 

1999, klaagde hij zijn nood 

over “de verpaupering van het 

programma-aanbod”. Kort 

daarna volgde een burn-out 

die hem maandenlang op non-

actief hield - en die tenslotte 

zijn afscheid van de televisie 

inluidde.

Big Brother
Dat had ook met Big Brother 

te maken. John de Mol, zijn 

toenmalige compagnon in En-

Van den Ende vond uiteindelijk 

een nieuw onderdak bij RTL. 

Waarna ook nog de fusie met 

het tv-bedrijf van John de Mol 

volgde.

RTL
Aanvankelijk leken bij RTL de 

gloriedagen uit het begin weer 

te kunnen herleven. Joop van 

den Ende was hofleverancier 

bij de commerciële zender. 

Dat gaf hem ruim baan voor 

alle grote shows die hij wilde 

maken en ook voor zoiets 

baanbrekends als de productie 

van de dagelijkse soapserie 

Goede tijden, slechte tijden. 

Zo’n dagelijks drama-halfuur in 

de vooravond zou in Hilversum 

volstrekt onmogelijk zijn ge-

weest. Niet alleen vanwege de 

budgettaire beperkingen, maar 

ook om het eenvoudige feit 

dat geen enkele zendgemach-

tigde toen nog kon beschikken 

lanceerde. Hij was het beu 

om telkens weer met de pet 

in de hand bij de omroepen 

te moeten leuren met zijn 

programma’s, zei hij. Hilversum 

was veel te armetierig, durfde 

steeds minder artistieke risico’s 

te nemen en liet elk seizoen 

de budgetten krimpen. Van 

den Ende wilde voor zichzelf 

beginnen: “Zelf kunnen maken 

wat ik mooi vind. Volwaardige 

programma’s, amusement, 

nieuws. Alles wat ik graag heb 

gewild.”

Lang verhaal kort: de omroe-

pen verbraken alle contracten 

omdat ze geen zaken meer 

wilden doen met een produ-

cent die een concurrerende 

zender (TV10) had opgericht, 

het Commissariaat voor de 

Media vond een manier om er-

voor te zorgen dat TV10 geen 

toegang tot de kabel kreeg en 
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Van den Ende in 

2018 in DWDD ]

(Foto: DWDD)
We wandelden die laatste maanden graag samen, 

twee krakkemikkig geworden oud-collega’s. Een 

paar honderd meter de hei op en dan gaan zitten 

en kletsen over die mooie tijd bij de Wereldom-

roep, waar hij eindredacteur en chef was.  “Zie 

je die buizerd?”, vroeg hij mij een keer op dat 

rustbankje met uitzicht over de Hoorneboegse 

hei. “Als ik dan toch dood moet, hoop ik terug te 

keren als buizerd. Lekker zweven op de thermiek.”  

Want Peter hield ook van zweefvliegen. “Dat zou 

een mooie tekst zijn voor op mijn rouwkaart”, 

glimlachte hij. Want hij wist dat hij over niet al te 

lange tijd zou sterven. Uitbehandeld. Klaar om 

thuis te overlijden, op zijn zelfgekozen manier. Bij 

mijn laatste bezoek aan hem vroeg ik of hij bang 

was voor de dood. Het antwoord was typisch 

Peters: “Och, ik laat mij verrassen...” Ik moest er 

om lachen omdat ik dacht dat hij een woordgrap 

maakte. Als je wordt gecremeerd, word je immers 

ver-ast. Maar ik weet nog steeds niet of hij het zo 

bedoelde. En ik kan het hem niet meer vragen. 

Op 11 februari jl. overleed Peter van Beem, 70 jaar 

jong.  

Ja, ik heb een lieve vriend verloren; maar elke keer 

dat ik langs dat bankje kom, zal ik de hemel boven 

de hei afspeuren. Zoekend naar die ene, die extra 

statig zwevende buizerd. 

Arie Bras 

demol, kwam ermee aan. Van 

den Ende zag er niets in. Hij 

was een man die aan glamour 

hechtte en aan zorgvuldig 

geacteerd drama. Big Brother 

leek hem een typisch voorbeeld 

van de verpaupering waarover 

hij sprak. “Ik ben er niet voor 

gemaakt”, concludeerde hij. 

“Het boeit me niet.” Maar hij 

zag wel dat De Mol er veel 

vertrouwen in had. Toen het 

programma-idee wegens de 

hoge kosten bij geen enkele 

zender welkom leek te zijn, 

suggereerde hij dan ook dat 

ze er beiden een paar miljoen 

gulden eigen geld in zouden 

steken. Dan zou het program-

ma voor een lagere prijs aan 

Veronica kunnen worden 

aangeboden. En dan hoefde 

Endemol er niet onder te lijden 

als het zou mislukken. Waarna 

de realitysoap zo’n omvangrijk 

internationaal succes werd, dat 

de beide eigenaren 1,4 miljard 

euro per persoon konden 

incasseren toen ze Endemol 

verkochten aan het Spaanse 

bedrijf Telefónica.

De Mol nam vervolgens de 

leiding van Endemol over en 

Van den Ende trok zich terug. 

Een deel van zijn pasverworven 

fortuin besteedde hij aan de 

oprichting van zijn gloednieu-

we theaterbedrijf Stage. Zijn 

laatste tv-productie, na bijna 

dertig tropenjaren, was een 

bewerking van het succesvol-

le toneelstuk Wilhelmina, je 

maintiendrai, waarin Anne-Wil 

Blankers de sterren van de 

hemel speelde als de oude 

koningin. Hij beschouwde die 

productie als zijn “afscheid 

aan tv-kijkend Nederland”, 

maar maakte daar verder geen 

publicitaire drukte over.

Zo kwam er, zonder veel 

ophef, een eind aan een 

imposante tv-carrière die nog 

door niemand is geëvenaard. 

En daarna koos Joop van den 

Ende dus toch weer voor het 

theater. n

Peter van Beem

In memoriam 
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serie uitzendingen rondom de 

geschiedenis van de Olympi-

sche Spelen. De Volkskrant 

recenseerde de uitzending 

van vrijdag 25 januari 1952: 

“De commentator kon op het 

laatst niet op tegen de snel-

heid waarmee de filmflitsen 

werden doorgejaagd. Tenslotte 

hijgde hij nog meer dan Fanny 

Blankers, hoewel die juist een 

hordenloop volbracht.” Deze 

uitzending verliep ook nog 

eens niet vlekkeloos, want 

er viel een camera uit en een 

lamp in de filmprojector raakte 

defect. Ook de zender in Lopik 

viel veertig minuten uit. Het 

programma kwam hierdoor 

een uur later dan gepland ten 

einde.

populair, maar moest eerst wel 

wat controverses doorstaan.

Peter Knegjens, de 
eerste presentator
Als presentator werd Peter 

Knegjens aangetrokken. Hij 

was voor de AVRO geen 

onbekende, want al tijdens 

de experimentele periode van 

de Nederlandse televisie was 

hij te horen als commentator. 

Zo leende hij zijn stem in het 

voorjaar van 1952 aan een 

Hier kwam verandering 

in toen het in de zomer 

van 1973 de eenmalige 

quiz Samenspel op het scherm 

bracht. In dit nieuwe spelpro-

gramma stonden vier jonge 

paren centraal die gingen 

trouwen. Ze kregen een aantal 

spelletjes voorgeschoteld en 

konden daarmee mooie prijzen 

winnen. Samenspel zou in 

het seizoen erna omgedoopt 

worden tot de Wiekentkwis 

en werd op den duur razend 

Televisiecontroverse in de jaren ‘70: AVRO’s Wiekentkwis

Begin jaren ‘70 begon het genre spelshow serieuze vormen 

aan te nemen op de nederlandse televisie. De KRO had de 

Berend Boudewijn Kwis, de vaRa had Mies Bouwmans Eén 

van de Acht, maar de van oudsher op amusement gerichte 

avRO had nog geen avondvullend spelprogramma. 

Door Michel van Dijk en Bas van der Heide
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Peter Knegjens, 

de onorthodoxe 

eerste presen-

tator

Presentator Fred 

Oster bij het 

finalespel: de 

marmottenrace 

die met cavia’s 

werd gehouden

Oster werd 

nogal braaf 

gevonden

Foto’s: Beeld en 

Geluid

Dronken?
Op 18 januari 1974 meldde 

Het Parool dat “de gulle oom” 

er na vijf uitzendingen mee 

stopte. Dit deed hij onder het 

mom van een maagzweer – 

“het ziet er niet gezond meer 

uit!” – maar er was tegelijker-

tijd een controverse ontstaan. 

Knegjens leek in de laatste 

uitzending die hij presenteerde 

wel dronken. Hij verklaarde 

zich nader in een interview: 

“Je zit in de competitie van ’t 

zieltjes winnen. En dat bete-

kent nervositas, de zenuwen. 

Vóór de opnamen van de 

vorige week zeiden ze: zou het 

niet verstandiger zijn om even 

een glas te drinken, dat doen 

ze allemaal. Nou goed. Ik denk: 

waarom ik niet? Ik kan best 

Televisiecontroverse in de jaren ‘70: AVRO’s Wiekentkwis

De verdere carrière van 

Knegjens was zeer gevarieerd. 

Hij was uitbater van een nacht-

club en publiciteitsadviseur 

bij grote bedrijven als Necker-

mann. Zijn werk als commenta-

tor zou gezien kunnen worden 

als een uitstapje, dus de keuze 

voor hem als presentator van 

Samenspel was nogal opval-

lend. Knegjens viel dan ook 

meteen op door zijn bijzon-

dere manier van presenteren. 

Toen hij een etalagepop, die 

voor een van de spellen stond 

opgesteld, bijna omverliep, zei 

hij: “Pardon, mevrouw”. Hij 

bood een paar dat deelnam 

een schommelstoel aan “om 

in te sterven” en gebruikte 

daarnaast kreten die tegen-

woordig zijn ingeburgerd in de 

Nederlandse taal. Uitspraken 

als “ajuu paraplu”, “grote 

klasse” en “dat ziet er gezond 

uit” zijn allemaal ontsproten 

aan het brein van Knegjens. 

Het eenmalige Samenspel, met 

onder andere Seth Gaaikema 

als gast, werd door tv-criticus 

Nico Scheepmaker van Het 

Parool niet met luid gejuich 

ontvangen: “Misschien in de 

eerste plaats omdat Samen-

spel geen eigen gezicht heeft, 

maar het gezicht van enkele 

andere soortgelijke spelletjes.” 

De AVRO besloot toch door te 

gaan met het spelprogramma, 

zij het met enkele wijzigingen 

en een onder andere naam: de 

Wiekentkwis.



30

deze verwijderd waren, was er 

geen duidelijke winnaar meer. 

De redactie vermoedde “dat de 

medewerkers van de Wiekent-

kwis zelf te enthousiast met 

de verkiezing hadden meege-

daan”. Het werd een veelbe-

sproken onderwerp in de kran-

ten. Volgens columnist Philip 

van Tijn was het merkwaardig-

ste van deze sabotage niet dat 

de grootste “on-persoon” van 

de Nederlandse televisie bijna 

werd bekroond, ook niet dat 

Oster zelf onkundig zou zijn 

in het gesjoemel rondom hem 

en zelfs niet dat er iets niet 

klopt als een AVRO-presentator 

de ring krijgt. Het vreemdste 

was volgens hem dat je al met 

de inschakeling van een paar 

vriendjes kans maakt op de 

prijs van de kijker, ingesteld 

door een blad met meer dan 

een half miljoen abonnees. Os-

ter ontkent nog steeds in alle 

toonaarden dat hij iets met het 

bedrog te maken heeft gehad.

Het einde
Na tien jaar vond de AVRO-di-

rectie het tijd om te stoppen 

met het spelprogramma, 

hoewel het nog steeds een 

grote waardering genoot. Op 

29 april 1983 was de laatste 

aflevering te zien. Fred Oster 

maakte in 1985 nog drie proef-

eind jaren 50 voor het eerst op 

de televisie in een serie blijspe-

len van de AVRO en hij maakte 

al in 1961 een documentaire 

over het tekort aan bruikbaar 

water in Nederland. Oster 

regisseerde meer dan 75 afle-

veringen van het legendarische 

Voor de Vuist Weg met Willem 

Duys en de actualiteitenrubrie-

ken Flits en Televizier, waarvoor 

hij ook reportages maakte. Hij 

deed ervaring op als presenta-

tor bij het allereerste verborgen 

camera-programma Poets, 

de spelshow Keerquiz en hij 

maakte tv-uitzendingen voor 

de politieke partij VVD. En 

ook niet onbelangrijk: Oster 

produceerde vijfmaal het 

Eurovisie Songfestival namens 

Nederland.

De Televizierring
Oster presenteerde anders 

dan Knegjens. Hij werd wel 

vergeleken met een autover-

koper. Veel mensen vonden 

hem te braaf. Toch verliepen 

de eerste seizoenen met Fred 

Oster succesvol. De kijkcijfers 

stegen. Maar in 1976 ontstond 

een nieuwe rel. De Wiekent-

kwis kwam als winnaar uit de 

bus bij de verkiezing van de 

Gouden Televizierring, de tele-

visiepublieksprijs van de AVRO, 

maar de redactie van de ring 

ontdekte bedrog. Ze vonden 

opvallend veel stemmen met 

hetzelfde handschrift. Toen 

een halve fles wijn drinken, en 

paar sherry’s, een paar whisky’s 

en dan m’n auto instappen. Ik 

bedoel — als dat al niet meer 

mag... Dus oké, ik weet ‘t nog 

precies, ik dronk twee glazen 

whisky met water. En toen on-

der die hete lampen. Ze schre-

ven dat ik beschonken was. 

Maar als ik echt beschonken 

was geweest, had de AVRO ‘t 

toch niet uitgezonden?”

Enkele dagen na de bekend-

making van zijn stoppen 

werd op de Amsterdamse 

Nieuwezijds Voorburgwal een 

demonstratie gehouden met 

een spandoek waarop stond 

“Wij willen Peter Knegjens 

terug”. Deze actie werd 

georganiseerd door bekende 

artiesten als Rijk de Gooyer, 

Piet Römer en Hans Boskamp. 

Prominente Nederlanders Mies 

Bouwman, Simon Carmig-

gelt en Jan Cremer steunden 

de actie en Amsterdammers 

sloten zich aan, wat voor een 

verkeersinfarct zorgde. “Peter 

Knegjens is een waarlijk unieke 

televisiefiguur, die misschien 

zijn tijd ver vooruit is op de 

buis”, aldus De Telegraaf in 

een commentaar. Het mocht 

niet baten. Knegjens nam nog 

een feestnummer op, geba-

seerd op zijn eigen taalgebruik. 

Het werd de “meest bekakte 

carnavalsknaller” ooit. Later 

presenteerde hij nog kortston-

dig het radioprogramma Met 

het Oog op Morgen en maakte 

hij reclame.

Fred Oster, de tweede 
presentator
De producer van de Wiekent-

kwis, Fred Oster, moest Kneg-

jens vervangen. Hij verscheen 

“Ze vonden opvallend 
veel stemmen met 
hetzelfde handschrift”

Michel van Dijk (1986) en Bas van der 
Heide (1998) verzamelen al jaren televisie-
beelden en zijn daarmee televisie-historici 
geworden. Michel werkte daarnaast een 
tijd bij het Nederlands Instituut voor Beeld 
& Geluid en maakte onder meer een docu-
mentaire over omroepers. Bas maakt sinds 
2020 de podcast Beeldbuismannen, waarin 
hij praat met televisiemakers.
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Als blikken konden doden...

Er waren in de jaren vijftig veel leuke kinderpro-

gramma’s op de radio. KRO’s Het Radioprenten-

boek op de zondagmiddag was daar een voorbeeld 

van.

Ik verheugde me op die zondagmiddag. Heer-

lijk luisteren in de crapaud bij de radio naar de 

stemmen van de presentatoren Roosmarie Lippes 

en Wim Quint. Veel onderwerpen passeerden de 

revue, zoals iedere keer weer een deel van de 

hoorspelserie over de avonturen van Pim en Wiebe, 

baron Alfons, juffrouw Snibbel en de criminele 

tweeling (voorlopers van Snuf en Snuitje uit Pipo de 

clown), geschreven door Wim Meuldijk. 

Jaap Hoogstraten speelde voor de pientere Pim, 

Rijk de Gooyer was de Groningse(?) Wiebe, de rol 

van baron Alfons werd vertolkt door Wam Heskes 

en diens huishoudster, de plichtsgetrouwe, maar o 

zo snibbige juffrouw Snibbel 

was een rol van Hetty Berger.

Eens gebeurde het dat tijdens 

een uitzending van Het Radio-

prentenboek oom Bram en tan-

te Truus op visite kwamen.

Wat was ik toen chagrijnig!! 

Waarom moesten zij juist nú 

komen, anders zag je ze toch 

ook nooit?!

Pim en Wiebe beleefden hun 

avonturen en ik kroop bijkans 

ín de radio met een boze blik 

richting oom en tante.

Als blikken konden doden...

Jan Visser

programma’s van Plaza maar 

deze show werd overgenomen 

door Ruud ter Weijden. Oster 

vond zijn geluk een jaar later 

in het presenteren van de 

nieuwe quiz Prijs je Rijk, met 

als voice-over IJf Blokker (pol-

lens!). In 1988 verdween het 

programma van de buis, omdat 

de AVRO volgens adjunct-di-

recteur Fons van Westerloo 

geen behoefte meer had aan 

plat amusement. Osters rol was 

bijna uitgespeeld. In de zomer 

van 1990 presenteerde hij nog 

zijn zelfbedachte en -geprodu-

ceerde quiz Geluk voor twee, 

waarna hij twee jaar later bij 

de AVRO vertrok en bij Joop 

van den Ende Producties ging 

werken als producer.

Van de Wiekentkwis zijn 

slechts twee uitzendingen, 

uit begin jaren 80, bewaard 

gebleven in het archief van 

het Nederlands Instituut voor 

Beeld & Geluid. De afl evering 

met een aangeschoten Peter 

Knegjens hebben we dus niet 

kunnen bekijken. We moesten 

het hebben van krantenberich-

ten uit die tijd. Ook het bedrog 

rondom de Televizierring zal 

nooit precies worden opgehel-

derd. Duidelijk is wel dat con-

troverses rondom televisiepro-

gramma’s van alle tijden zijn, 

maar dat programma’s deze 

stormen kunnen doorstaan. De 

Wiekentkwis is het bewijs dat 

momenten van crisis en succes 

hand in hand gaan. n
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Adam Curry gaf 

de podcast een 

grote impuls 

(Foto: Adam 

Curry)

baar is voor audioproducties. 

RSS is een stukje code dat je 

kunt toevoegen aan een serie 

blogs die je tikt en publiceert. 

Door middel van die code, ook 

wel RSS-feed genoemd, kan 

iemand zich gratis abonneren 

op een blogserie. De abonnee 

krijgt dan een seintje als er een 

nieuw verhaal is gepubliceerd. 

Die code is toen ook toegepast 

voor podcasts en dj Adam 

Curry heeft daar de hand in 

gehad. Je zou zo’n systeem 

ook kunnen opzetten voor 

foto’s, televisieprogramma’s, 

software: elk medium dat je in 

serie produceert en waarvan je 

de abonnee wilt attenderen op 

een nieuwe uitgave.

De podcast heeft als medium 

lang gesluimerd, totdat het 

medio jaren tien opeens een 

vlucht nam. De omstandighe-

den werden ideaal. De meeste 

mensen beschikten over een 

smartphone waar een ge-

bruiksvriendelijke podcastapp 

in paste. Iedereen was overal 

en altijd online, terwijl da-

tatarieven kelderden. En een 

productie maken was makke-

lijk. Je kunt al beginnen met 

voor een paar honderd euro 

aan hard- en software. Als het 

moet, kan het zelfs helemaal 

gratis. Ook het publiceren kan 

met één hand. Mensen gingen 

luisteren omdat ze het kijken 

door Apple gesublimeerde 

mp3-speler. En het tweede 

deel van het woord slaat op 

uitzenden. Het komt van het 

Engelse woord broadcast.

Gratis abonneren 
dankzij RSS
De naam podcast is begin deze 

eeuw bedacht toen iemand 

op het idee kwam dat het 

RSS-systeem dat voor bloggen 

wordt gebruikt, ook toepas-

Het begrip betekent namelijk 

niks en alles tegelijk. Het is net 

zo breed als het woord televi-

sieprogramma. Er zijn zoveel 

soorten podcast (‘kletscast’, 

verhalende podcast, registratie 

van een optreden zoals bij Echt 

gebeurd, een herhaling van 

een regulier radioprogramma, 

ga maar door) dat het niet 

onderscheidend is. Het feit 

dat de productie op afroep 

beschikbaar is, zegt ook al 

niks meer. Dat is al norm voor 

televisieprogramma’s en daar 

hebben we ook geen speciaal 

woord voor. 

Aan de andere kant: antieke 

begrippen leven lang. Wie 

weet nog waar het woord 

‘album’ vandaan komt voor 

(voorheen) een elpee? Ik heb 

er laatst een gekocht in de 

kringloop: een soort klapper 

met een stuk of wat 78-toe-

ren platen van één artiest. Op 

één kant paste namelijk maar 

één liedje. Nu is een album 

een verzame-

ling liedjes, al 

dan niet met 

een bepaalde 

samenhang en 

nog nauwelijks 

een fysiek pro-

duct. Het woord 

podcast heeft ook zichzelf 

overleefd. De eerste ‘podcast’ 

speelde je af in een iPod, de 

DE VOORTDURENDE 
OPKOMST VAN DE 
PODCAST Podcasts zijn een hype, maar ik denk dat ze 

zullen verdwijnen. Schrik niet: ik bedoel het 
woord podcast. door Peter de Ruiter

“De podcast heeft als 
medium lang gesluimerd”
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Het Luisterarchief, de 

serie over Het Haagse 

Lied

Links: 

Het Billiton-liedje

Iedereen kan natuurlijk een 

serie maken aan de hand van 

stemmen, geluiden en muziek 

die worden bewaard in het 

audio-archief van Delft, Maas-

tricht of noem maar een stad. 

Hierbij enkele tips voor als je 

daar je zinnen op wilt zetten. 

1 Wie gaat dat betalen?
In de ruim vier jaar dat ik nu 

podcasts maak heb ik veel vrij 

werk gemaakt, dus zonder op-

drachtgever die betaalde voor 

mijn gewerkte uren (luister op 

www.luisterdoc.nl). Die vrije 

podcasts gingen over onder-

werpen die mij interesseerden 

en waar ik meer over wilde we-

ten. Een opdracht is dus geen 

Voor het Haags Gemeentearchief heb ik in 
2021 een podcastserie gemaakt, gebaseerd 
op bijzondere vondsten in de audiocollec-
tie van dit instituut. De serie van zes afl e-
veringen, met een omvang van 5,5 uur, is 
sinds begin 2022 beschikbaar. Luister mee 
via www.hetluisterarchief.nl.

op schermen moe waren. Dat 

is althans een vermoeden.

Laat van je horen
Ik kan het iedereen aanra-

den om eens een podcast te 

maken. Je zult ondervinden 

dat je alleen wordt beperkt 

door je eigen creativiteit én de 

voorwaarde dat je de luisteraar 

moet boeien. Echt technisch 

hoef je er niet voor te zijn. 

Loop eens binnen in een kring-

loopwinkel en laat je verrassen 

door de soms bizarre plaatjes 

die daar in de bakken staan. 

Dat geluid kan een uitgangs-

punt voor een boeiende eerste 

productie. Laat van je horen 

Aetherlezer! n

ZO MAAK JE EEN PODCAST 
SERIE VAN ‘GEVONDEN GELUIDEN’ 
IN 10 STAPPEN

Het Haagse lied (1)
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Het plaatje van 

wethouder 

Dankelman

dat dikwijls in opdracht. Met 

Jimmy Tigges en Hans Steijger 

was ook de vraag beantwoord 

“Wie geef je het woord?” Je 

bent als podcastmaker namelijk 

geen veredelde dj die plaatjes 

aan- en afkondigt. Je hebt des-

kundige stemmen nodig.

Een echte onregelmatigheid 

die ik aantrof was een dubbel- 

elpee (enkelzijdig) uit 1959, 

die is gemaakt ter gelegenheid 

van de zestigste verjaardag 

van de verder onbekende 

autohandelaar A. Beers. Wie 

was dat en waarom heeft hij 

dit ‘klankbeeld’ laten maken 

om zijn verjaardag te vieren? 

En vooral: wat staat erop? Aan 

dat onderwerp ben ik nog niet 

toegekomen, maar de platen 

zullen ongetwijfeld een bijzon-

der licht laten schijnen op de 

mensen, het feest en de sfeer 

van die tijd.

5 van het een komt het 
ander
Jimmy Tigges heeft mij weer 

verder op het spoor gezet van 

andere mooie Haagse geluids-

vondsten. Zo waren mij in het 

archief al ‘reclameplaatjes’ 

opgevallen van Haagse be-

drijven en mensen. Die waren 

populair in de jaren zestig en 

zeventig, toen reclame op 

radio en televisie nog verboden 

was en de jeugd schreeuwde 

om plaatjes die ze kon draaien 

op de pasverworven pick-ups. 

De leukste was wellicht die van 

VVD-wethouder Dankelman, 

die de jeugd op hem wilde 

laten stemmen dankzij de beat-

muziek die hij draaide en waar 

hij (53 jaar jong) op danste. 

tigheden en onregelmatighe-

den. Wat het eerste betreft: 

ik ontdekte dat er heel veel 

liedjes over Den Haag bestaan, 

dus veel meer dan de bekende 

van Harry Klorkestein, Paul van 

Vliet, Conny Stuart en Wieteke 

van Dort. Ik heb twee afl eve-

ringen over het Haagse lied 

gemaakt. Ik heb onderzoek 

gedaan en kwam erachter dat 

er een boek bestaat getiteld 

Het lied van Den Haag, ge-

schreven door Jimmy Tigges en 

Paul Groenendijk. Bij de eerste 

ben ik op bezoek gegaan. Ik 

heb hem geïnterviewd en we 

hebben plaatjes gedraaid uit 

zijn collectie van meer dan 

tweehonderd liedjes over Den 

Haag.

4 Waar moet je op letten? 
Onregelmatigheden!
Ook bleek dat er veel liedjes 

van één componist waren: 

Hans Steijger. Ook hem heb ik 

geïnterviewd over de twee-

honderd liederen die hij heeft 

gemaakt over de stad, over 

Haagse mensen en over Haag-

se gebeurtenissen. Hij deed 

noodzaak. Maar als je gebruik 

wilt maken van geluidsopna-

mes uit een archief, is het wel 

handig als je kunt rekenen 

op de medewerking van de 

beheerder van dat archief. Je 

wilt immers over dat materiaal 

kunnen beschikken en het 

kunnen kopiëren. 

Dus: probeer een band op te 

bouwen met deze of gene. 

Geef (ook) als reden voor je 

initiatief dat het mooi is als het 

archief bij de burger tot leven 

komt. Dat onderstreept het 

belang ervan. “De podcast zal 

meer gebruikers en mogelijk 

donateurs van historisch mate-

riaal trekken”, et cetera. 

2 niet zoeken, maar vínden
Er is nog een andere reden 

voor een goede band met de 

archivaris. Zoeken in een ar-

chief doe je via een website of 

via een computer in de archief-

zaal. Maar dan moet je wel 

weten wáár je naar op zoek 

bent. Via een zoekmachine 

kun je niet grasduinen en ‘per 

ongeluk’ interessante geluids-

fragmenten tegenkomen. En 

dat is juist het spannende, dan 

ontdek je echt wat. Van het 

Haags Gemeentearchief heb 

ik een Excelsheet ontvangen 

met de 5.431 audiobronnen 

zoals die in hun Adlib-catalo-

gussysteem staan. Daar kun je 

dan regel voor regel doorheen 

lopen op zoek naar onver-

wachte juweeltjes. En die heb 

ik gevonden!

3 Waar moet je op letten? 
Regelmatigheden!
Ik heb gezocht naar regelma-
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De serie over 

reclameplaatjes

beeld verhuisde steeds mee; tot 

het begin deze eeuw plotse-

ling spoorloos was. Via tal van 

ex-Billitonwerknemers, diverse 

archieven en zelfs de Kunstde-

tective heb ik met Helga Meijer, 

mijn opdrachtgeefster van het 

Haags Gemeentearchief, het 

beeld 13.000 kilometer hier 

vandaan weten te lokaliseren. 

Die speurtocht is in de vorm 

van een dialoog (we bellen 

elkaar) in de podcast beland. 

Dat was eens een andere, naar 

ik aanneem interessante werk-

vorm voor de luisteraar.

Mazzel bij de reclameplaatjes 

was dat ook over dit onder-

werp een boek is gemaakt: 

De muzikale verleiding, door 

Frits Jonker en Dolf Hell. Op de 

bijbehorende twee cd’s staan 

de mooiste voorbeelden van re-

clameplaatjes. Frits Jonker, ook 

al is hij Amsterdammer :-), heb 

ik voor de podcast gesproken. 

7 Het helpt als je uit de 
stad komt
Ik heb mij nog nooit zo’n echte 

Hagenaar gevoeld als bij het 

maken van deze podcastserie. 

Dat gold vooral voor de afl eve-

ring rond de vermaarde Haagse 

fotograaf Simon Smit (1914-

2012), van wie een cassette-

bandje met een radio-interview 

in de geklimatiseerde kelders 

van het Haags Gemeentear-

chief ligt. Ik heb de man een 

paar keer ontmoet en ik ben 

bevriend met een journalist die 

vaak met hem op pad ging om 

het nieuws te ‘maken’. Simon 

Smit en die journalist, Fred 

van Bunge, reden dan door 

de stad om nieuwstips na te 

trekken. Met die Fred ben ik op 

Volgens www.detelefoongids.

nl woonde er nog één Dankel-

man in Den Haag. Het bleek 

zijn zoon en die wilde graag 

praten, dus die afl evering 

kwam ook in kannen en krui-

ken. De weduwe van Wim Lier, 

oprichter van het gelijknamige 

dansinstituut waar eind jaren 

zestig ook een wervend plaatje 

van was uitgekomen, heb ik 

geïnterviewd in het voormali-

ge dansinstituut, dat nu leeg 

staat. Zo kon ik couleur locale 

toevoegen aan het gesprek. 

Dat is altijd leuker dan mensen 

interviewen aan de keukenta-

fel.

6 Dieper graven
Bij een van de reclameplaatjes 

ben ik dieper gaan graven 

omdat het onderwerp daar bij 

wijze van spreken om vroeg. 

Het ging over een nummer van 

het Cocktailtrio uit 1960, ge-

maakt ter gelegenheid van het 

honderdjarig bestaan van de 

Haagse mijnbouwmaatschappij 

Billiton. Bij de viering van dat 

jubileum heeft het personeel 

het bedrijf een bronzen beeld 

van een vrouw cadeau gedaan. 

Haagse Josje, zoals ze werd 

genoemd, is geplaatst voor de 

hoofdingang van het bedrijf, 

toen gevestigd aan het Louis 

Couperusplein. In het num-

mer op de B-kant bezingt het 

Cocktailtrio deze geste: “Voor 

dat indrukwekkende gebouw 

/ staat sinds gisteren een bron-

zen vrouw”.

Billiton is een paar keer ver-

huisd binnen de regio en het 

“Iedereen kan een serie 
maken aan de hand van 
stemmen, geluiden en 
muziek”
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Het promotieplaatje over 

het Residentie Orkest met 

Paul van Vliet

goedwerkend cassettedeck in 

de kringloop. Zelf heb ik voor 

400 euro een nieuwe Planar 

One platenspeler gekocht, 

zodat ik zeker weet dat het 

niet aan de pick-up ligt als een 

plaat rottig klinkt (en omdat ik 

nu weer graag plaatjes draai). 

Essentieel voor de verbinding 

met de computer is een Behrin-

ger UF0202 interface van pak-

weg � 25. Ik neem op met het 

programma Hindenburg Lite (� 

85), waar ik ook mijn podcasts 

mee monteer. Als wederdienst 

aan het Gemeentearchief mag 

de dienst beschikken over 

het door mij gedigitaliseerde 

materiaal. 

Conclusie
Met het louter ontdekken van 

geluidsjuweeltjes in een archief 

begint pas het maken van een 

boeiende podcast. Dat vergt 

meer onderzoek, lezen (biblio-

theek, www.boekwinkeltjes.nl 

voor tweedehands), (ervarings)

deskundigen zoeken, interes-

sante werkvormen bedenken 

en een spannende montage 

maken. Zo heb ik mijn ‘Haagse 

verhalen’ gecreëerd, voort-

bordurend op wat ik in het 

archief heb aangetroffen. En 

die podcasts zijn op hun beurt 

ook weer opgenomen in het 

Haagse Gemeentearchief.

Wil je meer weten over het 

maken van en luisteren naar 

podcasts, raadpleeg dan mijn 

boek De Podcastprofessor, 

www.podcastprofessor.nl. n

Peter de Ruiter staat open voor 

vragen: mail@peterderuiter.nl.

9 Tijdgeest, actualiteit en 
betekenis
Met het laten horen van de 

muziek van Residentie Orkest 

in Amare heb ik het onderwerp 

een actueel tintje gegeven. Dat 

heb ik bij de meeste afl eve-

ringen gedaan. In de tweede 

afl evering over het Haagse 

lied interview ik bijvoorbeeld 

Tess Merlot, een nieuwe ster 

aan het Haagse fi rmament 

die juist het lied La Haye heeft 

uitgebracht. Een actueel tintje, 

plaatsing in de tijd van oor-

sprong en de betekenis voor de 

Hagenaar waren drie elemen-

ten die ik volgens afspraak 

met het Gemeentearchief heb 

aangebracht in elk deel van de 

podcastserie. 

10 Een stukje techniek
Als je kunt beschikken over ge-

luidsmateriaal uit een archief, 

heb je dikwijls te maken met 

musicassettes en grammo-

foonplaten. Die zul je vaak zelf 

moeten digitaliseren. 

Voor 20 euro koop je een 

een zonnige Haagse dag langs 

gedenkwaarsdige plekken in 

de stad gefi etst en heb daar 

opnames gemaakt. Weer een 

werkvorm die de luisteraar 

hopelijk verrast.

8 Luisteren en kijken 
wwen luisteren
Als je over foto’s hoort praten, 

wil je die foto’s ook graag zien. 

Ik heb er een aantal van Simon 

Smit geplaatst op www.hetluis-

terarchief.nl. Daar staan ook 

foto’s van Haagse Josje (ook op 

haar nieuwe plek), de covers 

van enkele reclameplaatjes en 

een overzicht van alle afl everin-

gen en hun beschrijvingen. Je 

treft er ook informatie over het 

reclameplaatje dat het Resi-

dentie Orkest in 1969 heeft ge-

maakt met Paul van Vliet, met 

als doel nieuwe ‘vrienden’ te 

maken. Ik spreek twee mede-

werkers die zich daar nu voor 

inzetten en ik laat horen hoe 

de muziek van het orkest anno 

2021 klinkt in het nagelnieuwe 

Haagse cultuurcentrum Amare.



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 een foto van een groep. Fietsen, waaronder een tandem op 

de voorgrond, en wielrenpetjes waren duidelijk te zien, net als 

NCRV-logo’s. Josje Franken, die het Spreek’buis-archief beheert, 

ontving een aantal reacties, die voor enige opheldering zorgden. 

Willem Hekhuis: “Wat de foto betreft in de laatste Aether: die is 

van 1978 of later. In de loop van 1978 is het op de foto voor-

komende NCRV-logo met de vier harten in gebruik genomen; ik 

was destijds bij de toenmalige afdeling In- en Externe Betrekkin-

gen belast met de invoering daarvan. Op de achterste rij, hele-

maal rechts, die lange man, was regisseur bij de NCRV-televisie. 

Hoe ik ook nadenk, zijn naam schiet me niet te binnen. Ook op 

de achterste rij, derde van rechts, in het witte overhemd, is dat 

NCRV-tv-producer Stef Boers?”

Leo Ooijkaas: “Op de foto van de fi etsers herken ik tenminste ze-

ven van de afgebeelde personen. Helaas weet ik er geen namen 

bij, behalve een.

De man rechts op de tweede rij met blond haar en naar beneden 

kijkend is de NOB-belichter Piet Oudshoorn.”

Piet Huijbens: “Ik heb met diverse mensen gewerkt, helaas de 

namen vergeten. Echter links achterin staat Niek Lambooy van 

Heuvelman, op de tweede rij staat Jean Jacques (Tedje) van As 

ook van Heuvelman. De krullenkop achter het NCRV-logo. Tussen 

hen in staat hoogstwaarschijnlijk Ruud Geldof ook van Heuvel-

man.”

Ron Haanschoten: “Op de 

NCRV-fi etsers foto, herken-

de ik mijn oud Cinecentrum 

collega fi lm-cameraman 

Rein Richters. Rein is toen 

iedere omroep een fi lm-

camera plus man in dienst 

mocht hebben, van CC naar 

de NCRV over gestapt. Hij 

staat op de bovenste rij het 

meest rechtst, zijn hoofd 

raakt bijna de bovenrand 

van de foto.”

Voor deze afl evering van 

Op de korrel hebben we 

weer een groepsfoto: zeven mannen en vrouwen temidden van 

een stapel postzakken. Wie zijn zij en wat is er aan de hand met 

die bergen post? We horen het weer graag! Stuur uw informatie 

naar de beheerder van het warchief, Josje Franken: info@fotogra-

fi ejosjefranken.nl.

Bas Nieuwenhuijsen

F o t o r u b r i e k

p de korrel
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dienst van de NRU, enige jaren 

hierna de NOS. Hij was in zijn 

tijd zonder meer een belangrijk 

en bekend radioman, iemand 

van nationale bekendheid.

Een van de hoofdstukken in 

zijn boek heeft de titel Met de 

microfoon achter het IJzeren 

Gordijn. Eigenlijk klopt die titel 

niet helemaal. Op het mo-

ment dat Felderhof (naar we 

aannemen met de microfoon) 

richting IJzeren Gordijn ging, 

bestond dit beruchte symbool 

van de Koude Oorlog nog niet. 

Want zijn verhaal speelde zich 

af in 1946, het jaar waarin alle 

onheil nog in wording was. In 

dat jaar 1946 schuilt ook een 

beetje het bijzondere van zijn 

verslag. Want in heel Europa is 

men dan nog druk bezig met 

puinruimen, de wederopbouw 

begint pas echt in het jaar 

daarna. 1946 is vooral een jaar 

van wonden likken en plan-

Rond 1960 (want in dat jaar 

verscheen er een recensie in 

Trouw) publiceerde radioman 

Herman Felderhof een boek 

met de titel Met de microfoon 

op stap. Felderhof (1911-1994) 

was op dat moment verslag-

gever/reporter bij de NCRV, na 

eerder in dienst te zijn geweest 

van onder meer de Wereldom-

roep en de AVRO. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog was hij 

gewoon aan het werk geble-

ven, wat hem van tijd tot tijd 

werd nagedragen. Maar er zou 

hiervoor een reden zijn, al blijft 

het met dat soort zaken altijd 

een beetje lastig. Het verzet 

zou hem namelijk hebben ver-

zocht niet op te stappen omdat 

men hoopte via de Hilversumse 

zenders iets richting Londen te 

kunnen doen. Zeker is in ieder 

geval dat hij vanaf een zeker 

moment werk deed voor het 

illegale Vrij Nederland. In 1961 

werd hij hoofd van de radio-

Een reis naar Praag, 
toen het IJzeren Gordijn 
nog niet was neergelaten
Op 5 maart 1946 sprak de Britse staatsman Winston Churchill tijdens 

een rede in de verenigde Staten van ‘IJzeren Gordijn’ tussen West- en 

Oost-Europa. In datzelfde jaar reden verslaggevers Herman Felderhof 

en Peter Koen naar Praag, waar zij behoorden tot de weinige 

ooggetuigen uit nederland van de opkomst van het communisme in 

Midden- en Oost-Europa.

door Renso H. van Bergen
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Herman Felder-

hof (Foto: Beeld 

en Geluid)

op belangrijke posten en het 

begint tot de bevolking door te 

dringen dat men niet ontkomt 

aan de greep van Moskou. 

President is op dat moment 

nog Eduard Benesj, die pro-

beert Tsjechië te laten balan-

ceren tussen Oost en West. In 

het jaar hierna, in ‘47, is het 

afgelopen met de democratie 

in het land.

Wanneer Felderhof en Koen 

het bekende Pilsen binnenrij-

den, zien ze op het dak van de 

Skoda-fabrieken rode vlaggen 

wapperen en over de volle 

breedte van de gevel hangt 

een spandoek waarop Stalin en 

zijn zegevierende Rode Leger 

worden geprezen. En dan te 

bedenken, merkt Felderhof op, 

dat het de Amerikanen waren 

die hier de bevrijders waren. 

Maar die hebben zich op grond 

van het Jalta-verdrag moeten 

terugtrekken. Felderhof en 

Koen worden ook nog met een 

ander feit geconfronteerd. In 

het land is men bezig massaal 

de Sudeten-Duitsers eruit te 

gooien op grond van hun hou-

ding na het verdrag van Mün-

chen. Toen het Duitse leger 

hierna het Sudetenland bin-

nentrok, werd dit massaal als 

bevrijder verwelkomd door die 

Sudeten-Duitsers. Die hiervoor 

nu de prijs gaan betalen. Hun 

boerderijen liggen er verlaten 

bij en Felderhof merkt op dat 

het voor de Tsjechen nog een 

heel probleem zal zijn dit alle-

maal over te nemen. Hij krijgt 

te horen dat dit inderdaad het 

geval is, maar nog liever hon-

ger dan die Sudeten-Duitsers 

nen maken voor een nieuwe 

toekomst.

In het hoofdstuk zet Felderhof 

door zijn verslag 1946 eigenlijk 

in een net iets ander licht. Wat 

is er aan de hand? Ergens in 

dat jaar, hij vertelt niet pre-

cies wanneer, gaat hij met de 

Utrechtse journalist Peter Koen 

naar Tsjechië. De reden is dat 

de ATO (Algemene Transport 

Onderneming) al in dat jaar de 

vijftigste rit maakt richting Tsje-

chië. Waarom dit zo bijzonder 

is, laat Felderhof onvermeld, hij 

vertelt ook niet wat de chauf-

feurs van de ATO daar precies 

gaan doen. Maar kennelijk 

hadden ze bij die ATO (door de 

spoorwegen opgericht in 1927 

en hierna nauw verwant met 

het bekende VanGend&Loos) al 

voldoende reden om de forse 

rit richting Praag te maken.

  

Met die ATO-chauffeurs, 

achter het stuur van hun zware 

MACK’s, vertrekken hij en 

Peter Koen (later een bekend 

tv-pionier van de NCRV) 

op een vroege ochtend uit 

Utrecht. Over het werkelijke 

doel zwijgt Felderhof dus, 

maar mogelijk had het ook iets 

te maken met een programma 

in het kader van hulpgoede-

ren. Ze rijden stevig door, zien 

om zich heen een verwoest 

Duitsland. Tegen de avond 

komen ze aan bij een plaats in 

de buurt van de Beierse grens, 

kennelijk de vaste pleisterplaats 

van de ATO-chauffeurs, want 

er is meteen een routineus 

welkom. Eenmaal binnen wil 

de hotelhouder eerst het Ne-

derlandse volkslied draaien en 

even later horen ze de schlager 

Ei, ei, meisje, je bent van mij. 

Felderhof en Koen laten het 

maar zo, ze willen dit product 

van Hollandse chauffeurshu-

mor niet verstoren.  

Benesj
Wanneer ze de volgende 

morgen verder rijden zien ze in 

Tsjechië de eerste tekenen van 

het naderende communisme. 

Het land is op dat moment nog 

geen land achter het IJzeren 

Gordijn, maar het gaat wel 

die richting uit. Communis-

ten nestelen zich steeds meer 

“Daar worden Felderhof en 
Koen toch even stil van”
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De MACK’s 

vertrekken naar 

Praag

Er is overigens op het moment 

van hun bezoek nog iets: 

maarschalk Tito, de leider van 

Joegoslavië, is net op bezoek. 

Het is dan nog niet tot een 

breuk tussen Belgrado en Mos-

kou gekomen, de Joegoslavi-

sche leider wordt nog gezien 

als een welkome gast. Met hun 

perskaarten op zak besluiten 

Felderhof en Koen van dichtbij 

een kijkje te nemen. Vergeefs, 

ze slagen er niet in de fanatie-

ke wachtposten van commu-

nistische arbeiders te passeren. 

Het wantrouwen is voelbaar. 

Maar toch komt het nog goed. 

Verder lopend naar een andere 

straat rijdt ineens in een open 

auto Tito langs. Op nog geen 

meter afstand, dichterbij kon 

bijna niet.

Hierna gaan Felderhof en 

Koen een pilsje in een stil café 

drinken, waar men liever wordt 

betaald met sigaretten dan 

met geld. Die avond gaan ze 

ook nog naar de bioscoop om 

een Russische film te zien. Ook 

hier geen geld, maar toegangs-

kanten, die er ook voor de 

oorlog al was. Dat is ook het 

moment waarop Felderhof 

memoreert dat hij het land 

twee keer eerder heeft bezocht 

en dat hij zelfs aanwezig was 

bij de begrafenis van Thomas 

Masaryk, de eerste (nog steeds 

beroemde) president van de 

republiek Tsjecho-Slowakije. 

Felderhof memoreert ook nog 

ergens dat het in die dagen, 

de jaren ‘30 dus, een vrolijk en 

opgewekt land was.

Pratend met mensen daar in 

Praag merkt Felderhof nog iets 

anders op: het verdriet van 

al degenen die weten wat er 

komen gaat. Aan de com-

munistische machtsgreep valt 

niet te ontkomen en dus ook 

niet aan alles wat hiervan het 

gevolg is. Dat merken ze ook 

nog eens wanneer hij en Peter 

Koen Jan Szincibus, reporter bij 

de Praagse omroep, opzoeken. 

Hun vrolijke en altijd open 

collega stelt zich gereserveerd 

op. Een duidelijk voorbeeld van 

de groeiende angst.

langer op Tsjechisch grondge-

bied te dulden. Een verhaal van 

wraak en vergelding.

Wat Felderhof en Koen ook 

merken is hoezeer de Tjechen 

zich verraden hebben gevoeld 

door de uitkomst van de 

conferentie van München, met 

als belangrijkste spelers aan 

de ene kant Hitler en aan de 

andere kant de Britse premier 

Chamberlain. Dat is ook de 

reden waarom veel Tsjechen 

ondanks alles toch naar de 

Sovjet-Unie kijken, tenslotte 

een Slavisch broedervolk.

Praag
Eenmaal in Praag, waar die 

ATO-chauffeurs kennelijk met 

veel vlagvertoon binnenrijden, 

horen Felderhof en Koen de 

samengestroomde ‘Pragenaars’ 

roepen “Holland-Democra-

tie-Cacao!”. Waarom ze ook 

dat laatste roepen is niet 

helemaal duidelijk, maar het 

kan te maken hebben met de 

intensieve reclamecampagne 

van Nederlandse cacaofabri-



kaartjes in ruil voor een sigaret. 

Een Rhodesia nog wel, noteert 

Felderhof. Hij voegt eraan toe 

dat het om een naoorlogs 

product gaat van twijfelachtige 

kwaliteit. Maar dat hebben ze 

bij die bioscoop kennelijk niet 

door of het maakt niets uit.

Op de terugweg naar Neder-

land eten hij en Koen nog 

in de stationsrestauratie van 

Frankfurt. Geen Duits eten, 

maar uit Holland meegebracht 

brood. Stevig besmeerd met 

boter en belegd met kaas. Na 

dat eten komt een medewerk-

ster van die stationsrestauratie 

de kruimels opvegen. De beide 

Hollanders gaan ervan uit dat 

die hierna worden wegge-

gooid worden. Maar de vrouw 

zegt: het is voor de kinderen. 

En daar worden Felderhof en 

Koen toch even stil van. Want 

kinderen hebben die net voor-

bije oorlog niet gemaakt. Maar 

dragen wel de gevolgen. Wat 

valt er verder over te zeggen? 

Toch wel iets. Wat Felderhof 

en Koen in ‘46 meemaken, valt 

in het ‘interbellum’ tussen het 

einde van de Tweede Wereld-

oorlog en de komst van het IJ-

zeren Gordijn. Daar waren niet 

veel mensen van hier direct 

getuige van. Maar Felderhof en 

zijn latere omroepcollega Peter 

Koen wel. In het licht van waar 

we nu staan een historisch 

hoofdstuk uit dit boek van 

Felderhof. n

   

Aanvullingen en verbeteringen

“Heerlijk verhaal (in Aether 142) van Frans van Lier over tv-recensenten. Kleine 
correctie, de cartoon van over kwetsen was van Peter Vos. Of Van Straaten had 
dezelfde grap gemaakt, maar die ben ik nog nooit tegengekomen.”

Jop Euwijk, Conservator Nieuws en Actualiteiten
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Reactie van Frans van Lier: “Mijn geheugen bedroog me. Overigens, het lijkt op 
opschepperij maar het is echt waar: ook van Peter Vos heb ik in het AH (Alge-
meen Handelsblad, red.) zijn eerste tekening gepubliceerd, maar dat was nog 
vóór mijn tv-rubriek-dagen aldaar. Hij illustreerde een verslaggeversverhaaltje 
van me. Hem had ik gevonden dankzij zijn leraar aan de Rijksacademie, Röling, 
de vader van Marthe. Ik weet inmiddels weer wat in de prille dagen van het 
alom gewichtig becommentarieerde ‘nieuwe medium’ wel de eerste cartoon van 
Peter van Straaten was: een jongetje wijst naar de televisie en roept: “Mam, mag 
het nieuwe medium aan?” Ik heb getracht hem op te diepen maar zonder succes 
helaas.”

arend Jan Heerma van voss

In memoriam 

“Er bestaat geen niet-wantrouwende 

goede journalist”. Een citaat uit de film 

Privéterrein van Pieter Verhoeff over 

Arend Jan Heerma van Voss en zijn ge-

zin. Het is de oud-VPRO-voorzitter zelf 

die het zegt en het had ook op hemzelf 

kunnen slaan. Op 79-jarige leeftijd 

overleed hij. Arend Jan Heerma van 

Voss begon als student over muziek te 

schrijven en in 1970 kwam hij in dienst 

bij de Haagse Post. In 1977 werd hij hoofdredacteur van het Maandblad voor 

Geestelijke Gezondheid. Hij had toen al contacten met de VPRO, waar hij wel 

eens meewerkte aan programma’s.

In 1990 werd hij omroepbestuurder, als voorzitter van de VPRO, een functie die 

hij vervulde tot 1996, waarna hij nog tien jaar hoofdredacteur van de radioafde-

ling van die omroep was. Daarnaast werkte hij ook mee aan programma’s, zoals 

De Radiovereniging en maakte hij een aantal Marathoninterviews.

Onvergetelijk waren de bijrollen die hij speelde in de programma’s van Kees van 

Kooten en Wim de Bie, doorgaans als afgestudeerd deskundige.

Bas Nieuwenhuijsen
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ACRO  (1964) Stichting Academische Radio Omroep, uitzendingen voor universiteiten

Ampex  soortnaam voor alle beeldband registratieapparatuur

Animatie  werkwijze die aan poppen, foto’s of tekeningen de indruk van beweging suggereert

ASC  Audio Schakel Centrum in ‘de Hilversumse toren’, van de toenmalige PTT

Beeldbuis  fl esvormige, glazen buis, waarbij de bodem het beeldscherm van de TV vormt

Beeldlijnen  raster waaruit het tv-beeld is opgebouwd, in Nederland zijn dat 625 lijnen

Beeldplaat  dunne, fl exibele schijf waarop tv-programma’s kunnen worden vastgelegd

Bellevue  televisiestudio in een ontspanningsgebouw te Amsterdam

Bestel  aanduiding van het Nederlandse omroepsysteem

Bloemendaal  radiostation om op zon- en feestdagen kerkdiensten uit te zenden

Blokprogramma  samengesteld programma binnen een bepaald uitzendschema

Bussum  synoniem voor televisie, waar vandaan de eerste offi ciële tv-uitzending kwam

CAI  Centrale Antenne Inrichting, voor doorgifte van programma’s

CAS  Centraal Antenne Systeem; distributiepunt voor wijken of gemeenten

Cassette  doosvormige bewaarplaats waarmee tv-programma’s worden opgeslagen

Centraal Bureau  samenwerkingsverband voor gegevens, ten behoeve van alle omroepbladen 

Cinecentrum  vijf zelfstandige fi lmbedrijven die opnamen verzorgden voor de omroep

Claim  een registratiesysteem om doublures in tv-programma’s te voorkomen

Close-up  opname waarbij een deel van het beeld vergroot wordt weergegeven

Closed Circuit  (Engels) gesloten tv-systeem voor bedrijven, congressen en onderwijsinstellingen

Commercial  (Engels) term voor radio- en tv-reclameboodschappen

Comsat  internationaal, commercieel netwerk van communicatiesatellieten

Continuïteitsregisseur      medewerker die de voortgang van alle tv-programma’s op een net verzorgt

Converter  lijnenvertaler; apparaat waarmee de beelddefi nitie kan worden omgezet

Cordband  magnetische geluidsband met perforatie, gecombineerd met een fi lmstrook

CPO  Continu Programma Onderzoek; het meten van de kijkdichtheid

Credits  namen van medewerkers met hun functie, bij fi lms en omroepprogramma’s

Cutter  fi lmtechnicus, snijdt op de montagetafel diverse fi lmbeelden tot één geheel

Decorcentrum  gebouw met diverse werkplaatsen, ateliers voor decors en rekwisietenopslag 1)

Dolly  verrijdbaar onderstel met hefi nstallatie, voor een tv-camera

Draadomroep  PTT-distributie van programma’s, via kabelverbindingen aan abonnees

Droit de Reponse  recht van wederwoord om via hetzelfde medium te reageren op mededelingen 2)

Droit Voisin  recht van de uitvoerende kunstenaars op bescherming van hun prestaties 

EBU  (1925) European Broadcasting Union, internationale organisatie van omroepen

Eidophor  (Grieks) projector voor door camera’s opgenomen live beelden op een scherm

EP  (afkorting) Eigen Productie

Ether  onjuiste visie van een tussenmedium in de lucht, voor de overdracht van golven

Eurovisie  (1950) organisatie voor het uitwisselen van tv-programma’s tussen landen

Firato  tweejaarlijkse show van de internationale elektronische industrie in de RAI

Floormanager  opnameleider bij televisie

Focussen  de tv-camera scherpstellen

Na beëindiging van de lange reeks Radiowoordenboek kon een 
Televisiewoordenboek natuurlijk niet op zich laten wachten! In 
Aether treft u een lijst van kenmerkende steekwoorden aan, die te 
maken hebben met het productieproces rond televisieprogramma’s.

En zo is een woordentolk van Hilversums jargon uitgegroeid tot een langlopend 
feuilleton. Maar ook dit werkje is zeker niet volledig. De redactie is dan ook zeer 
benieuwd, of lezers vanuit tv-kringen aanvullingen hebben met deze vakgebonden 
terminologie. Deze zijn altijd welkom via: 
nieuwenhuijsenbas@gmail.com.  Alvast bedankt.

Televisie
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Galmkelder  echoruimte waar geluiden een ruimtelijk effect krijgen

Grondstation  plek waar, via satellieten, over grote afstanden verbindingen worden gemaakt

HCK  Hoofd Controle Kamer, knooppunt waar alle tv-bronnen worden samengevoegd

Hengel  verrijdbare microfoon op statief met zwenkarm in tv-studio’s

Herrijzend Nederland      (1944) militair gezag dat de omroep werd opgedragen, vanuit London tijdens WO II

HIRO  (1929-1971) Humanitaire en Idealistische Radio Omroep

Hoofdfi lm  contract van alle omroepen met de Bioscoopbond, voor uitzending van speelfi lms

Hulpzenders  lokale stations met beperkt vermogen, voor uitzending van de regionale omroepen

IKOR  Stichting tot Behartigen van het Interkerkelijk Overleg in Radio- en TV-zaken

Intelsat  (1964) International Telecommunication Satellite Consortium van 28 landen

Intercom  interne geluidsverbinding via zender of kabel, tussen regiekamer en speelvloer

International Sound  geluidsspoor met de plaatselijke ambiance zonder commentaar, tijdens een live uitzending

Intervisie  Oost-Europese tegenhanger van Eurovisie, gevestigd in Praag

Intometrie  vaststelling hoeveel tv-toestellen er op een bepaald moment staan ingeschakeld

ITU  (1947) Internationale Telecommunicatie Unie, voor toewijzing van frequenties

Kijkdichtheid  het aantal personen dat een tv-programma voor meer dan de helft heeft gezien

Kleine Zendgemachtigde  mini-omroep; een “andere instelling” die in aanmerking kan komen voor zendtijd

Knippen  monteren van tv-programma’s die niet rechtstreeks worden uitgezonden

KOF  Stichting Katholieke Onderwijs Film

Lijnverbindingen  het stelsel van PTT-spreek- en muzieklijnen, voor het overbrengen van reportages

Live  (Engels) directe uitzending die de actualiteit rechtstreeks weergeeft

Magnetoscoop  (Frans) apparaat voor beeldregistratie op magnetische band

Monitor  professioneel tv-ontvangsttoestel voor het zichtbaar maken van beelden

Mufotheek  samentrekking van Muziekbibliotheek en Fonotheek, van de NOS

Muzieklijn  telefoonverbinding van hoge kwaliteit, voor muziekprogramma’s naar de studio

M&E band  geluidsband waarop slechts achtergrondgeluiden, muziek en effecten staan

Nipkowschijf  roterende plaat met een spiraal, waarmee een beeld kan worden afgetast

NOT  (1962) Stichting Nederlandse Onderwijs Televisie

NOZEMA  (1935) NV Gemengd Bedrijf Nederlandse Omroep Zender Maatschappij

NTS  (1951) Nederlandse Televisie Stichting, biedt faciliteiten voor zendgemachtigden

NTSC  (1953) National Television System Committee, Amerikaanse norm

OIRT  Organisation International de Radio et Télévison; de Oost-Europese EBU

ONOF  Stichting Onderwijs Film voor Openbare en Neutraal Bijzondere Scholen

Omroepbijdrage  een bedrag dat jaarlijks moet worden voldaan voor radio- en tv-bezit

Omroepkwartier  groot terrein ten noorden van Hilversum, met o.a. behuizing voor alle NOS-diensten

Ondertitelen  Nederlands onderschrift in tv-beelden, als vertaling van de buitenlandse tekst

Ontmoetingsprogramma  gezamenlijke uitzending voor geestelijke en maatschappelijke stromingen

Openbaar Kunstbezit      stichting om via tv belangstelling te wekken voor beeldende kunst

OSO  Omroep Sport- en Ontspanningsvereniging, club voor vrijetijdsbesteding

PAL  Phase Alternating Lines; Europees kleurentelevisie systeem

PCOF  Stichting Protestants-Christelijke Onderwijs Film

Play Back  mimiek/trucage, zodat het lijkt of er echt muziek wordt gespeeld of gezongen

Prix Italia  (1948) internationale competitie voor radio- en tv-programma’s

Producer  omroepmedewerker, die programma’s zakelijk voorbereidt en opnames realiseert

PTT  Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafi e en Telefonie, bezorger van radio/tv-programma’s

Radiocontroledienst  onderdeel van de PTT; behandelt klachten over storingen die een kijker of luisteraar   

  ondervindt

Regisseur  spelleider; al dan niet de creatieve leiding bij het maken van tv-programma’s

Relayeren  het gelijktijdig uitzenden van programma’s via diverse steun- en hulpzenders

Rekwisieten  verzamelnaam voor allerlei objecten, dienende als aankleding van dekors 1)

RONO  (1946) Regionale Omroep Noord Oost, programma’s voor de vier noordelijke provincies



	  

	  

Koning Voetbal

Componist Willy Schootemeijer 
(Rotterdam 2-2-1897 - 11-5-1953) 
moest van zijn vader kantoorbe-
diende worden, maar hij wijdde zijn 
leven liever aan de muziek. In res-
taurants en dans-clubs trad hij op als 
pianist en accordeonist en daarnaast 
schreef hij liedjes, music-hall 
revues en spektakelmuziek 
voor operettegezelschappen. 
Orkestratie voor harmonie- en 
fanfareorkesten leerde Schoo-
temeijer bij dirigent P. Ommes, 
aldus een Wikipedia-artikel. 
Schootemeijer kreeg grote 
bekendheid als componist van 
marsmuziek. Zijn eerste mars 
was Groot Rotterdam uit 1929 
en er volgden nog tientallen 
andere marsen, doorgaans 
geschreven in opdracht voor 
gelegenheden. Alleen al aan 
de titels is af te lezen dat na-
tionale trots (met vermelding 
van bijvoorbeeld de Uiver, de 
KLM en tal van sporten) daarbij 
een prominente rol speelde, 
een gevoel dat de combinatie 
met marsmuziek voor de hand 
liggend maakte. Zo ontstond 
na een voetbalwedstrijd Neder-
land - België in 1934 Koning 
Voetbal, misschien wel de 
bekendste van zijn marsen 
die nog altijd regelmatig 
wordt uitgevoerd.
Een ‘one trick pony’ was 
Schootemeijer overigens aller-
minst, hij schreef ook tal van 
amusementswerken, waarbij 
hij kennelijk een voorkeur had 
voor walsen en tango’s. Het 
bekendste in dat genre is wel 
de tango Ik hou van Holland ge-
worden, populair geworden door 
de uitvoering van zanger Joseph 
Schmidt. De gelijknamige spelshow 
op tv, gepresenteerd door Linda de 
Mol bij RTL en SBS, gebruikte het 
lied als tune.
In de collectie bladmuziek van 
de Stichting Omroep Muziek zijn 
tientallen werken van Willy Schoote-

meijer opgenomen. Geen wonder, want hij trad ook 
veelvuldig in het land op en was regelmatig 

op de radio te horen. 
De omslagen van de 
muziekuitgaven zijn lang 
niet altijd gesigneerd 
helaas, maar sommige 
ontwerpers hebben hun 
naam wel vermeld. Er zijn 
bekende kunstenaars bij 
die vaker omslagen voor 
bladmuziek ontwierpen, 
zoals Jacob Jansma, die een 
fraai meisjeshoofd teken-
de voor Adios, mi tesoro, 

een tango. Het duo Linse en 
Van de Waal maakte de cover 
van Groot Rotterdam, maar 
ook die van Droomstertje, 
een “langzame wals” en die 
van Feest in Volendam, een 
‘intermezzo-boerendans” van 
vóór de uitvinding van de 
palingsound.
Illustrator Stijn Hoogenbos 
maakte een zwierige ma-
jorette, geplaatst voor een 

wereldbol, voor de Shell 
Nederland Mars. De Rot-
terdamse tekstdichter Lou 
(Levie) de Groot schreef 
niet alleen de tekst voor 
Amsterdam, maar signeer-
de ook het omslagont-
werp. Opvallend is het ont-
werp voor de NASM Mars, 
met een gevleugelde globe 
met de vlaggen van Neder-

land en de Verenigde Staten, 
op naam van A. Rederkerk. 
Maar een andere naam springt 
voor Aetherlezers misschien nog 
meer in het oog. Voor Schoote-
meijers Wielermarsch tekende in 
1937 niemand minder dan Bob 
Uschi twee wielrenners.

Kijk ook op: 
www.muziekschatten.nl.

          Bas Nieuwenhuijsen
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