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Boegbeelden

In deze editie van Aether staan we stil bij een aantal boegbeelden uit de 

nederlandse omroep- en muziekwereld. Sommigen van hen zijn recent helaas 

overleden, zoals willibrord Frequin en Henny Vrienten. oud-Brandpunt-eind-

redacteur en Kro-directeur ton Verlind blikt terug op het werk van Frequin, 

een man die volgens hem wel nagedaan kan worden maar geen opvolger 

heeft, zo uniek was zijn brutale en confronterende interviewstijl. Harry Knip-

schild overziet de carrière van Henny Vrienten, die ook zonder Doe Maar een  

invloedrijk componist was. 

Gelukkig staan er ook levende iconen in deze afl evering. twee van hen, paul 

witteman en Hans Hogendoorn, zijn door de nipkow-jury onderscheiden 

voor hun hele oeuvre. een terechte keuze. witteman mag als presentator 

beleefder zijn dan Frequin was, als interviewer is hij zeker niet minder scherp. 

Hogendoorn drukt al decennia een stempel op de audiovormgeving van de 

publieke radio en zijn karakteristieke stem is onlosmakelijk verbonden aan een klassiek programma als Met het 

oog op morgen.

Aandacht is er ook voor nog een ander icoon van de nederlandse omroepjournalistiek: Klaas Jan Hindriks. In 

onze vorige editie meldden we al de instelling van een naar hem genoemde prijs voor buitenlandjournalistiek, 

omdat de naam van Hindriks toch vooral verbonden is aan het brengen en duiden van het wereldnieuws. Bij-

zonder was zijn inzet voor twee europese experimenten van historische waarde: eurikon en europa tV, pogin-

gen om een gezamenlijk europees televisiekanaal te maken. Gestrand in de jaren ‘80, maar daarom niet minder 

actueel in deze tijd.

Bas Nieuwenhuijsen

eindredacteureindredacteur

Klaas Jan Hindriks in 1969

Nieuwe aanwinst Beeld & Geluid

Journalist peter Schavemaker draagt zijn archief over aan Beeld 
& Geluid. Het betreft onder meer zijn onderzoek voor het boek 
100 jaar Hilversum Mediastad. In zijn speurtocht vond hij onder 
andere de notulen van de raadsvergadering van 10 oktober 
1995, waarin voor het eerst de term Hilversum Mediastad op-
duikt. De eerste drie verhuisdozen met materiaal zijn inmiddels 
overgedragen aan conservator Bas Agterberg van Beeld & Ge-
luid.

Foto: Bas Agterberg (links) neemt archiefstukken in ontvangst van 

Peter Schavemaker (rechts)
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Els Salomons

Foto: Beeld en 

Geluid

afdeling ontwerp van de NTS. 

Die verzorgt de aankleding 

van alle televisieprogramma’s, 

van titelrol tot decor. Meer 

nog dan bij de tv-secties van 

de omroepverenigingen, is 

er schreeuwende nood aan 

uitbreiding van deze afdeling. 

Er zijn slechts twee decoront-

werpers, Peter Zwart en Fokke 

Duetz, en rond de jaarwisseling 

van 1959-1960 zijn ze beiden 

compleet overspannen geraakt. 

Grafisch ontwerpers Cor Her-

meler en Jan van der Does ne-

men de honneurs waar, maar 

het wordt wel duidelijk dat het 

zó echt niet langer kan. 

Probleem: er bestaat geen op-

leiding voor het vak. Er moeten 

mensen aangezocht worden 

die kunnen tekenen, ruimte-

lijk inzicht en goede smaak 

zeer bescheiden stukje van de 

schaarse zendtijd (één kwartier 

per maand en later een half 

uur per twee maanden) wordt 

daarvoor vrijgemaakt, maar het 

is geen succes en wordt al snel 

stopgezet. Na Roeffen schuiven 

ook Nan Wamelink (in 1960 

bij de AVRO) en Ellen Blazer (in 

1961 bij de VARA) een stoel op 

in de regiekamers. De opmars 

van de vrouw in de televisiewe-

reld lijkt in volle gang. 

Julienne van der Erve
Ondertussen in Bussum zit de 

32-jarige Julienne van der Erve 

zich te vervelen. De kinderen 

zijn al groot en ze wil graag 

weer iets doen met haar 

kunstopleiding. Aangemoedigd 

door haar echtgenoot zoekt 

ze contact met Peter Zwart die 

aan het hoofd staat van de 

I
n de jaren vijftig zijn de 

opties voor vrouwen bij de 

televisie beperkt: omroepster 

of scriptgirl. Achter de scher-

men zijn de scriptgirls de rech-

terhand van de regisseurs. Ze 

zijn regieassistent en assisteren 

ook bij de repetities en algehe-

le totstandkoming van de pro-

ductie. Met de gestage groei 

van kijkers en zendtijd, is men 

bij de tv-secties van de om-

roepverenigingen naarstig op 

zoek naar nieuwe regisseurs. 

Scriptgirls liggen gezien hun 

ervaring en nauwe samenwer-

king met regisseurs bijzonder 

voor de hand. Zo is scriptgirl 

Ans Herblot al sinds 1955 

regisseur bij het IKOR. Scriptgirl 

Tineke Roeffen maakt in 1957 

haar regiedebuut en krijgt in 

1958 de regie over een speci-

aal vrouwenprogramma. Een 

Getrouwd met haar vak

Els Salomons
D e c o r o n t w e r p e r

Els Salomons (1939-2015) werkte van 1962 tot 
1987 bij de NTS/NOS als decorontwerper. In 
tegenstelling tot wat je misschien verwacht, was 
zij niet de eerste en ook nooit de enige vrouw 
op die afdeling. Begin jaren zestig gingen er 
opmerkelijk veel vrouwen aan de slag bij de 
televisie als regisseur en decorontwerper. Maar 
helaas, er stroomden ook weer veel vrouwen uit 
na huwelijk en moederschap. Zodoende bleven 
vrouwen achter de schermen toch nog lang best 
bijzonder. 

door Liselotte Doeswijk
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Twee schetsen 

van Salomons 

voor een onbe-

kend program-

ma. Passend 

decor voor een 

modeshow 

in Vrouwe-

lijkheden of 

Driekwart in de 

middag. Maar 

het zou net zo 

goed een decor 

voor heel ander 

programma 

kunnen zijn... 

(erven Salo-

mons)

vrouwelijke decorontwerpers 

in dienst bij de NTS. Hanneke 

van der Horst, Jenny Kehrer en 

Els Salomons zijn alle drie in de 

twintig, ongehuwd, kinderloos 

en in tegenstelling tot Van der 

Erve krijgen ze gewoon een 

contract en een vaste werkplek 

op de afdeling. Salomons’ 

eerste decors zijn voor Vrouwe-

lijkheden en kinderprogramma 

Kasje Kauwgom. Ook de eerste 

opdrachten van Van der Horst 

en Kehrer zijn voor de vrou-

wen- en kinderprogramma’s. 

Er zit iets paradoxaals aan 

Driekwart in de middag en 

Vrouwelijkheden in de manier 

waarop deze uitzendingen 

door Roeffen, Anstadt en d’An-

cona ingevuld worden. Met 

opvoedkundige en huishoud-

kundige adviezen en tips over 

hygiëne, etiquette en mode 

staan de uitzendingen nog met 

één been stevig in jaren vijftig; 

de tijd van het arbeidsverbod 

Getrouwd met haar vak

hebben, als ook kennis van 

historische stijlen, diplomatieke 

vaardigheden om te navigeren 

tussen de wensen van regisseur 

en decorbouwers, mensen die 

bereid zijn om in het diepe te 

springen en het veeleisende 

vak zonder al te veel bege-

leiding in de praktijk te gaan 

leren. Ga er maar aanstaan. 

De spontane sollicitatie van de 

fantasierijke huisvrouw komt 

dus als geroepen. Na een 

proefopdracht gaat Julienne 

van der Erve in de loop van 

1960 aan de slag als freelance 

decorontwerper, voornamelijk 

voor kinderprogramma’s. Een 

vrouw voor de decors is volsla-

gen uniek en landelijk nieuws, 

net zo goed als de eerderge-

noemde vrouwelijke regisseurs 

niet hoeven te klagen over 

belangstelling van de pers. 

Vrouwenprogramma’s
Het idee om zendtijd te re-

serveren voor vrouwen wordt 

in 1963 opnieuw uit de kast 

gehaald door KRO en NCRV. 

Vanaf januari komt er eens 

in de maand zendtijd in de 

middag - precies afgestemd 

op schooltijd en middagslaapje 

van de kinderen - beschikbaar 

voor Driekwart in de middag. 

Tineke Roeffen doet wederom 

de regie en samenstelling. De 

VARA haakt aan en vult ook 

maandelijks een middagje met 

Vrouwelijkheden. Het wordt 

het regiedebuut van scriptgirl 

Flory Anstadt en Hedy d’Anco-

na is verantwoordelijk voor de 

samenstelling.

In aanloop naar deze extra 

vrouwenzendtijd treden eind 

1962 maar liefst drie nieuwe 

“Ik heb de noS duidelijk 
als mijn levenspartner 
gekozen”
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Stills uit de ope-

ningsanimatie 

van 1963. De 

uitzendingen 

waren recht-

streeks, een 

paar fi lminlas-

sen, zoals ook 

deze animatie 

op fi lm, zijn 

bewaard 

gebleven. De 

maker van de 

animatie is niet 

bekend. (Beeld 

en Geluid).

Dagblad 14-6-1968). De on-

derwerpen uit Vrouwelijkheden 

en Driekwart in de middag 

verhuizen naar de reguliere 

zendtijd in programma’s waar 

zo’n expliciet label ‘vrouwen-

programma’ ontbreekt.

Salomons, Kehrer en Van der 

Horst ontsnappen ook snel 

aan het ietwat problematische 

hoekje van de vrouwenzend-

tijd. Els Salomons staat al in 

1964 veelvuldig op de rol bij 

muziek- en showprogram-

ma’s zoals Nieuwe gezichten, 

Combo, Ik hou van Holland 

en Cabaret Lurelei. Als de drie 

vrouwen in 1964 geïnterviewd 

worden voor een artikel in het 

Het Vrije Volk (29-02-1964) 

benadrukt de verslaggever dat 

het beslist niet zo is dat de 

vrouwelijke decorontwerpers 

alleen de typische vrouwelij-

ke onderwerpen krijgen. Ze 

hebben een volwaardige taak 

en hoewel ze een minderheid 

zijn, doen ze niet zomaar een 

beetje mee. De deur die door 

de schaarste aan goede krach-

ten al op een kiertje stond, is 

dankzij het experiment met 

de vrouwenzendtijd helemaal 

opengezet.

Zo bezien ziet het er in de 

eerste helft van de jaren zestig 

gunstig uit voor werkende 

vrouwen bij de televisie. Maar 

voor gehuwde vrouwen. Het 

andere been staat volop in de 

toekomst. De makers laten 

ook blijken dat wat hen betreft 

de vrouw van de toekomst 

niet achter het aanrecht staat, 

maar volop meedraait in de 

wereld buitenshuis, zoals zij 

zelf immers ook doen. Het 

vrouwenprogramma is in de 

onderwerpkeuze tegelijkertijd 

ouderwets én vooruitstrevend. 

Emanciperend bedoeld, maar 

óók discriminerend. 

Spagaat 
Het is een ongemakkelijke 

spagaat, toch is het onmisken-

baar een belangrijk moment in 

de televisiegeschiedenis. Het 

middagprogramma wordt niet 

heel goed bekeken, maar de 

waardering voor de serieuze 

toon waarop opvoeding, 

relaties en gezondheid 

behandeld worden is groot. 

De vrouwenprogramma’s 

zijn daarmee niet alleen een 

opstapje voor vrouwelijke 

makers, maar scheppen 

ruimte voor een meer 

vrouwelijk perspectief in 

de reguliere programme-

ring. Het doet realiseren 

dat vrouwen er wat dat 

betreft bekaaid vanaf 

kwamen en dat anders-

om mannen ook inte-

resses hebben buiten 

voetbal en actualiteiten. 

Als Flory Anstadt enige 

jaren na Driekwart in 

de middag gevraagd 

wordt naar speciale 

vrouwenprogramma’s, 

stelt ze: “als wat 

voor programma ook 

goed in elkaar zit, 

dan kijken daar zowel mannen 

als vrouwen naar” (Algemeen 

Spagaat 
Het is een ongemakkelijke 

spagaat, toch is het onmisken-

baar een belangrijk moment in 

de televisiegeschiedenis. Het 

middagprogramma wordt niet 

heel goed bekeken, maar de 

waardering voor de serieuze waardering voor de serieuze 

toon waarop opvoeding, 

relaties en gezondheid 

behandeld worden is groot. 

De vrouwenprogramma’s 

zijn daarmee niet alleen een 

opstapje voor vrouwelijke 

makers, maar scheppen 

ruimte voor een meer 

waardering voor de serieuze 

toon waarop opvoeding, 

vrouwelijk perspectief in 

de reguliere programme-

ring. Het doet realiseren 

dat vrouwen er wat dat 

betreft bekaaid vanaf 

kwamen en dat anders-

om mannen ook inte-

resses hebben buiten 

voetbal en actualiteiten. 

vrouwelijk perspectief in 

de reguliere programme-

voetbal en actualiteiten. 

Als Flory Anstadt enige 

jaren na 

de middag

wordt naar speciale 

vrouwenprogramma’s, 

stelt ze: “als wat 

voor programma ook 

goed in elkaar zit, 

dan kijken daar zowel mannen 

voetbal en actualiteiten. 

Als Flory Anstadt enige “Ik heb de noS duidelijk 
als mijn levenspartner 
gekozen”
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Waarschijnlijk 

een oefenop-

dracht voor-

uitlopend op 

de plannen 

van KRO en 

NCRV om een 

middagpro-

gramma voor 

vrouwen te 

starten. Oudst 

bewaarde de-

cortekening van 

Els Salomons. 

(erven Salo-

mons)

Els Salomons, 

foto bij het arti-

kel in Het Vrije 

Volk (Delpher)

en decorhallen zal het nog heel 

lang duren voor daar de eerste 

vrouwen verschijnen. En ook in 

regie en decor, waar vrouwen 

dus wel veel kansen kregen, 

maar de uitstroom tegelijkertijd 

groot is, blijven volhouders 

zoals Tineke Roeffen en Els 

Salomons toch altijd buiten-

beentjes. Tussen de regels zou 

je daar wel iets over kunnen 

opmaken uit het Telegraaf-in-

terview als Salomons de veel-

eisende aspecten van haar vak 

als we naar de tweede helft 

kijken, blijkt dat een groot 

deel alweer snel uitstroomt. De 

voormalige scriptgirls treden 

allemaal in het huwelijk (vaak 

met regisseurs), sommigen 

stoppen met werken om voor 

huishouden en kinderen te 

zorgen, anderen komen na 

enkele jaren weer onregelma-

tig terug op freelance-basis. In 

de groep vrouwelijke decoront-

werpers verschijnt de naam 

van Julienne van der Erve ook 

steeds minder op de titelrol. 

Jenny Kehrer en Hanneke van 

der Horst trouwen beide in 

1965 en stoppen met werken. 

Nieuwe vrouwelijke krachten 

na hen, zoals René Herfst, 

Gonny Stoffers, Edith Swart en 

Toos van Wanink, blijven ook 

nooit lang. 

Vrolijk maar ook zwaar
Maar Salomons blijft. Niet 

gehinderd door handenbinders 

als een echtgenoot of kinder-

schare, behoudt zij haar vaste 

contract bij de NTS. Ze blijft 

uitgesproken decors ontwer-

pen, neemt ook al snel de 

grote (historische) dramapro-

ducties op zich en draait volop 

mee op de afdeling Decor- 

ontwerp. Ze wordt door haar 

collega’s op handen gedragen 

en weet zich, gekleed in opval-

lende creaties van Fong Leng, 

het stralend middelpunt van 

de vele feestjes van de afdeling 

die inmiddels ruim bevolkt 

is met jonge, vrijgevochten 

bohemiens. 

Maar naast de vrolijkheid en 

gezelligheid op de afdeling De-

corontwerp is en blijft het een 

zwaar beroep, voor vrouwen 

én mannen. Decorontwerpers 

opereren grotendeels zelfstan-

dig, hebben veel verantwoor-

delijkheid en werken altijd 

in rap tempo aan meerdere 

producties tegelijk. En dat alles 

met een enorme creatieve 

bevlogenheid en liefde voor 

het vak. Net als Peter Zwart en 

Fokke Duetz in 1960, en veel 

van haar collega’s in de jaren 

erna, raakt ook Salomons over-

spannen. Aan een verslaggever 

van De Telegraaf (18-3-1972) 

vertelt ze bij terugkeer: “Ik was 

ingestort omdat er in het begin 

een beetje roofbouw op me is 

gepleegd. Je brein vol enorme 

fantasieën werd langzaam 

leeggeslurpt. Ik was er zelf 

ook schuldig aan, want als 

je eenmaal in dit vak zit, kan 

je er geen afstand meer van 

nemen.”

Hindernissen 
Een ietwat lastig te beant-

woorden vraag is in hoeverre 

de mannelijke werkomgeving 

een rol heeft gespeeld bij de 

uitstroom van vrouwelijke 

regisseurs en decorontwerpers. 

Op de operationele afdelingen 
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Links: Stills uit 

de openingsani-

matie van 1963. 

De uitzendin-

gen waren 

rechtstreeks, 

een paar fi lmin-

lassen, zoals ok 

deze anima-

tie op fi lm, 

zijn bewaard 

gebleven. De 

maker van de 

animatie is niet 

bekend. (Beeld 

en Geluid).

Rechts: De 

titelrol (ontwerp 

van Ton Holst 

van de NTS-af-

deling Grafi sch 

Ontwerp) voor 

de uitzending 

van 8-7-1967 

geeft een 

indruk van het 

programma 

Vrouwelijkhe-

den: luchtige 

onderwerpen, 

serieuze bena-

dering. (Carly 

Holst-Mekel)

voor honderden programma’s 

en een bescheiden stapeltje 

ontwerpschetsen op papier 

die binnenkort een veilig thuis 

zullen vinden in de depots van 

het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid.  

We doen bij Aether vaak een 

beroep op het geheugen van 

de lezer. Nu ook weer. Een 

aantal bijzondere tekeningen 

van Els Salomons bevat geen 

titel, opnamedatum of produc-

tienummer. Het is fi jn als de 

tekeningen, voordat ze voor de 

eeuwigheid in het depot ‘ver-

dwijnen’, gekoppeld kunnen 

worden aan een televisiepro-

ductie. Help mee met puzze-

len! U vindt de tekeningen via 

deze link: 

vormvanvermaak.nl/salo-

mons-titel-onbekend. n

opsomt en beschrijft: “Je moet 

met zo’n bouwploeg om kun-

nen gaan. Je bent een soort ar-

chitect in diplomatieke dienst, 

die de gave moet bezitten alles 

op iedereen over te brengen. 

Het is bij mij gepaard gegaan 

met veel blunders.” De extra 

hindernissen die vrouwen te-

genkwamen, zouden nog zeer 

lang onbesproken blijven. Er 

was na de emancipatiegolf in 

de jaren zestig wel een besef 

doorgedrongen dat ongelijke 

behandeling onrechtvaardig 

was, maar het was tegelij-

kertijd zo normaal en alle-

daags dat er voor vrouwen 

maar twee keuzes waren: 

ontslag nemen of de tan-

den op elkaar zetten.

Salomons bijt tot 1987 

door omdat ze zo gewel-

dig van haar vak houdt. 

Ze laat in een interview 

zelfs deze prachtige 

quote optekenen: “Ik 

heb de NOS duidelijk 

als mijn levenspartner 

gekozen” (Parool 21-

12-1987). Ze vertrekt 

vlak voor de ophan-

den zijnde privatise-

ring van een deel van 

de NOS, die het vak van deco-

rontwerpers aangrijpend zal 

veranderen. Ze geeft daarna 

nog lang les op de academie in 

Enschede en stort zich op haar 

vrije (schilder)werk. Ze wortelt 

in Monnickendam waar ze een 

prachtig zeventiende-eeuws 

huis bewoont naast theater-

ontwerper Herman van Elteren 

met wie ze hecht bevriend is. 

Els Salomons overlijdt in 2013 

aan de gevolgen van een on-

gelukkige val. Haar televisiena-

latenschap bestaat uit decors 

genkwamen, zouden nog zeer 

lang onbesproken blijven. Er 

was na de emancipatiegolf in 

de jaren zestig wel een besef 

doorgedrongen dat ongelijke 

behandeling onrechtvaardig 

daags dat er voor vrouwen 

maar twee keuzes waren: 

ontslag nemen of de tan-

den op elkaar zetten.

Salomons bijt tot 1987 

door omdat ze zo gewel-

zelfs deze prachtige 

quote optekenen: “Ik 

heb de NOS duidelijk 

als mijn levenspartner 

gekozen” (

12-1987). Ze vertrekt 

vlak voor de ophan-

de NOS, die het vak van deco-
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ook een archief annex museum moet met z’n tijd meegaan, en dus introduceerde het 
nederlands Instituut voor Beeld en Geluid onlangs een nieuwe huisstijl, inclusief nieuw 
beeldmerk. Zelfs de naam van de organisatie heeft ter discussie gestaan, maar die is 
hetzelfde gebleven. Alleen de schrijfwijze is vernieuwd: het is nu Beeld & Geluid, met een 
ampersand in plaats van het woordje ‘en’.

“Bij de vernieuwing die we hebben ingezet, hoort ook een nieuwe huisstijl 
en een nieuw logo. Begonnen als het archief voor radio en televisie, zijn wij 
inmiddels het huis waar alle media zijn ondergebracht. onze collectie is ook 
verbreed: eerst ging het om de radio- en tv-programma’s van de publieke 
omroepen, nu nemen we bijvoorbeeld ook Youtube-fi lmpjes en games in de 
collectie op,” constateert Jennemiek Leijssen, corporate communicatiemana-
ger van Beeld & Geluid. “Daarnaast zijn onze activiteiten breder geworden, 
doordat wij ons steeds meer richten op actuele en maatschappelijke me-
dia-thema’s, zoals bijvoorbeeld de inzet en toepassing van kunstmatige intelli-
gentie op het gebied van media of de workshops die wij geven aan scholieren 
over mediawijsheid. onze merkidentiteit paste dus niet meer bij wie wij zijn 
en wat wij willen uitstralen. 

Daarnaast, en niet minder belangrijk, sloot ons logo na 14 jaar niet meer 
aan bij de dynamiek van hedendaagse marketing en communicatie. Het logo 
was vrij statisch, zonder verdere vormgeving. Aangezien wij zelf steeds meer 
video’s produceren en online aan ons merk bouwen, hebben wij behoefte 
aan niet alleen een logo maar ook aan vormgeving die wij voor verschillende 
doeleinden kunnen inzetten.”

na een zorgvuldig proces, waarbij onder anderen de medewerkers van Beeld 
& Geluid waren betrokken, maakte bureau Volta een nieuw ontwerp: een 
vierkant en een rondje, die bestaan uit gekleurde, concentrische vierkanten 
en cirkels. Leijssen: ‘Die vormen symboliseren het zien (het vierkant) en het 
horen (de cirkel).’ Ze staan daarmee voor ‘beeld’, dus televisie, maar ook je 
mobiele telefoonscherm of bijvoorbeeld een krant, en ‘geluid’, zoals radio, 
podcasts en dergelijke. De kleurcombinatie koningsblauw met accenten van 
magenta en lichtblauw is gebaseerd op een aantal van onze kernwaarden: 
vooruitstrevend, verrassend, veelkleurig en vrolijk. Dat wilden we terugzien 

in het logo, want dat misten we in het oude, rode beeldmerk. De nieuwe kleurcombina-
tie hebben we onderzocht ook bij publieksgroepen buiten Beeld & Geluid en deze was 
duidelijk favoriet.”

Dynamisch 
“Het nieuwe logo kan bewegen, zoals we wilden. Dat maakt het dynamisch, speels en 
steeds anders, passend bij de dynamiek van media. Zelfs in onze e-mailhandtekeningen 
knippert het even. De kleuren gebruiken we op witte ondergronden, op bijvoorbeeld vi-
deo plaatsen we een transparante versie, want daar zouden de kleuren niet tot hun recht 
komen.”

ook onderzocht is of de naam van de organisatie zou moeten veranderen. “Daar kwam 
uit naar voren, dat we gewoon onze naam houden, want die past nog steeds prima bij 
wat we zijn en doen. De woorden ‘Beeld’ en ‘Geluid’ geven precies de essentie weer. we 
hebben alleen ‘en’ vervangen door een ampersand, want dat is wat strakker, moder-
ner.” oudere omroepmedewerkers zullen mogelijk bij het zien van het nieuwe logo een 
associatie hebben met het oude beeldmerk van ‘publieke omroep’, voorloper van de npo, 
dat in 2000 werd geïntroduceerd en ook bestond uit een vierkant en een rondje, ook wel 
‘blokje bolletje’ genoemd. “Dat is toeval. en er zijn ook verschillen: het vierkantje en rond-
je in dat logo waren bijvoorbeeld dicht en ze hadden andere kleuren.” 

Bas Nieuwenhuijsen

Nieuw 
beeldmerk 

past 
beter bij 

dynamiek 
Beeld & 
Geluid
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Wytze Koppelman
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Gamescanon

De gamescanon in beeld 

gebracht 

(Illustratie: Beeld & Geluid)

Uitdaging 
‘Maar hoe leggen we games 

bijvoorbeeld vast? Dat is echt 

een uitdaging voor ons,’ zegt 

Koppelman. ‘Alles opslaan wat 

in dat steeds verder uitdijende 

medialandschap gebeurt, is 

lastig. Je moet het technisch 

goed bewaren en het moet 

interessant zijn. Maar dat me-

dialandschap ontwikkelt zich 

razendsnel. Kijk alleen al naar 

sociale media, die snel opko-

men maar ook weer kunnen 

verdwijnen. In 2004 bijvoor-

beeld is Facebook begonnen, 

maar inmiddels zie je dat veel 

jongeren geen Facebookac-

count meer nemen, dat is meer 

iets voor ouderen geworden. 

En hoe zorg je ervoor dat je 

niet alleen uitingen vastlegt, 

maar ook de beleving? De 

mp4-filmpjes op bijvoorbeeld 

Facebook of TikTok kun je 

opslaan, maar hoe zit dat met 

comments? En hoe houd je 

een game uit 1980 ook in de 

toekomst speelbaar?’

Research 
Koppelman pretendeert niet 

dat hij een sluitend antwoord 

op alle vragen heeft. Het 

terrein is in ontwikkeling. 

‘Wij werken er hier met een 

heel team aan en doen ook 

research. Hoe vaak duikt een 

onderwerp op, hoeveel views 

heeft bijvoorbeeld een filmpje 

gehaald, hoeveel mensen zijn 

geabonneerd op een bepaald 

De programma’s van de publieke omroepen lopen automatisch binnen in het 

archief van Beeld & Geluid. Bij dat materiaal horen metadata, waaruit blijkt wie 

het heeft gemaakt, welke muziek er te horen is, wanneer het is uitgezonden en 

ga zo maar door. Handig, want het maakt archiefmateriaal doorzoekbaar en geschikt 

voor hergebruik. Maar Beeld & Geluid is niet alleen het rtv-archief van de publieke 

omroepen; in principe verzamelt het instituut mediaproducties van elke Nederlandse 

maker, als die het materiaal door het instituut wil laten bewaren.

‘Vroeger lag er een focus op radio en tv,’ zegt Koppelman, ‘maar sinds 2019 hebben 

we een nieuw beleidsplan en kijken we echt breder. Alles is media tegenwoordig, 

zoals professor Mark Deuze al zei: we leven niet met media maar in media. De pu-

blieke en commerciële omroepen beperken zich ook niet tot alleen radio en televisie. 

Onze collectie richten we dan ook niet meer in op platform, dus radio of televisie, 

maar op thema. We hebben een aantal thema’s gekozen: nieuws/sport/actualiteiten, 

amateur- en bedrijfsmateriaal, cultuur en entertainment, en het medialandschap en 

productie en distributie. Daarnaast hebben we ook de telecommunicatie-collectie van 

het voormalige museum COMM in Den Haag onder onze hoede. Al met al biedt ons 

dit de mogelijkheid om onderwerpen te ‘vangen’ door alle platforms heen. Neem 

entertainment. Dat zie je op tv als spelshows of quizzen bijvoorbeeld, maar ook op 

YouTube, waar je bijvoorbeeld gamende YouTubers kunt volgen en games zelf horen 

daar ook bij.’

W Y T Z E  K O P P E L M A N  B & G

Nieuwe media archiveren, hoe doe je dat?

Radio- en tv-programma’s bewaren en bijvoor-
beeld hergebruiken, is relatief eenvoudig. 
Maar hoe archiveer je andere elektronische me-
dia, zoals websites of games? Welke criteria leg 
je aan en hoe maak je dat materiaal toeganke-
lijk? Wytze Koppelman, conservator Cultuur en 
Entertainment bij Beeld & Geluid, is er dagelijks 
mee bezig.

door Bas nieuwenhuijsen
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Spelen

Indruk van hoe 

het onderdeel 

‘spelen’ er in 

het nieuwe 

museum zal 

uitzien 

(Illustratie: Beeld & 

Geluid)

Epic Games heet en bekend is 

van Fortnite, en het oeuvre van 

Vlambeer, waaronder Ridicu-

lous Fishing.’

Museum 
Games hebben ook een 

plek in het nieuwe museum, 

dat Beeld & Geluid aan het 

bouwen is als opvolger van de 

‘experience’. ‘Mensen hebben 

een wezenlijke behoefte aan 

interactie,’ zegt Koppelman. 

‘Bij games is interactiviteit 

makkelijk te realiseren, maar bij 

een medium zoals televisie veel 

minder, al kun je bijvoorbeeld 

wel stemmen op een kandidaat 

in een talentenjacht. Games 

hebben een eigen plaats in het 

museum. Dat wordt ingedeeld 

in een aantal zones: informe-

ren, delen, verkopen, vertellen 

en spelen. Als bezoeker kun je 

veel doen. We willen mensen 

op een speelse manier laten 

ervaren hoe al die dingen die 

op jou als mediaconsument 

afkomen, nou eigenlijk werken 

en in elkaar zitten.’

Al met al vindt Koppelman 

dat hij als conservator in een 

relatief luxueuze positie zit, al 

is achteroverleunen er niet bij. 

‘Je kunt even kijken aan de 

zijlijn wat er allemaal gebeurt, 

hoe het zich ontwikkelt. Maar 

je moet niet te lang wachten 

met besluiten of je iets in de 

collectie wilt opnemen, want 

als je niet oppast is het alweer 

weg en ben je te laat. Dat wil 

je niet.’ n

Nieuwe media archiveren, hoe doe je dat?
YouTube-kanaal, is een pro-

ductie in de prijzen gevallen? 

En er moet een Nederlands 

aspect aan zitten. In het geval 

van de gamesindustrie hebben 

we een pilotproject gedaan, 

waarvoor we met mensen uit 

het veld hebben gepraat. Wat 

zou volgens hen waardevol 

zijn om in de collectie op te 

nemen? Internationaal gaat 

het verschijnsel terug tot 1971, 

inmiddels is de gamesindustrie 

groter dan film en tv samen. 

We hebben een tijdlijn van de 

gamesindustrie gemaakt, en 

een Nederlandse gamescanon. 

We zijn bezig om alles uit die 

canon binnen te halen. Eén 

van de eerste Nederlandse 

gamesmakers, Radarsoft, 

bestaat nog. Daarvan hebben 

we alles verzameld. De oudste 

Nederlandse game in de canon 

dateert uit 1980. En dan moet 

je de collectie ook af en toe 

updaten. De canon loopt nu 

tot en met 2017, het jaar dat 

bijvoorbeeld Horizon Zero 

Dawn uitkwam, gemaakt door 

Guerilla Games uit Amsterdam. 

Inmiddels is er een vervolg, 

Horizon Forbidden West.

Achteraan 
Waar in de begintijd van 

radio en later televisie veel 

materiaal verloren is gegaan, 

zijn omroepen inmiddels wel 

doordrongen van het belang 

van archiveren. In de wereld 

van nieuwere media is dat 

besef minder aanwezig, merkt 

Koppelman. ‘Voor bijvoorbeeld 

makers van websites, onli-

ne-video of games zijn wij als 

archief niet het eerste waaraan 

ze denken. Die maken een 

productie en gaan door naar 

het volgende project, hun fo-

cus ligt op de toekomst. Voor 

het archiveren van websites 

werken we samen met de 

partners.’ Desondanks heeft 

Beeld & Geluid al een collectie 

op gamesgebied opgebouwd. 

Koppelman: ‘Om een paar ti-

tels te noemen: Jazz Jackrabbit 

van onder andere Arjan Brus-

see, destijds gemaakt voor Epic 

Megagames, dat inmiddels 

‘Je moet niet te lang 
wachten, want als je niet 
oppast is het alweer weg’
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huurder, AVROTROS, begreep dat. We waren wel-

kom en kregen alle steun. Beeld & Geluid en Video-

nieuwsbericht leenden spullen, RNW Media en zelfs 

de verhuizers van Dijkstra droegen een steentje bij. 

Maar het waren uiteindelijk vooral de Wereldom-

roepers zelf die het feest mogelijk maakten. Ruim 

250 (!) kaarten werden er verkocht en ze waren er 

allemaal. Redacteuren, verslaggevers, presentato-

ren, omroepers, bazen, beginners, geluidstechnici, 

ondersteunende diensten, archivarissen, zender-

specialisten, pensionado’s, koks, portiers. Allemaal 

Wereldomroepers-voor-het-leven van 35 tot 95 jaar, 

uit vele landen. 

Er was een goeie band. Er was een live-

programma met gasten die terugkeken op 

toen. Anderen vertelden hoe de wereld 

van international broadcasting er nu 

uitziet. Erfgenaam RNW Media liet zien 

hoe zij met ‘ons’ DNA via internet nu 

vooral jongeren over de hele wereld weet 

te bereiken. Een rondlopende reporter ondervroeg 

oud-collega’s die nu totaal iets anders doen. Maar 

het was vooral - en onvermijdelijk - een drukke, fan-

tastische reünie. Met de bijbehorende kakofonie van 

250 overenthousiaste stemmen, waar de band en 

het liveprogramma met moeite bovenuit kwamen.

Herkenning 
Eén programmaonderdeel kreeg al die stemmen stil: 

toen de namen en foto’s van 36 collega’s langs-

Veel Wereldomroepers kwamen naar hun 

oude  stek en haalden herinneringen op

Foto: Fred Vloo

terug in ons oude gebouw. 

Niet om mokkend achterom te 

kijken dat de stekker er destijds 

werd uitgetrokken. Dat leed 

is ondertussen wel geleden. 

Ons publiek heeft 

nieuwe bronnen, 

en wij hebben 

ander werk. Of 

pensioen. Nee, 

we willen het 

gevóel nog een 

keer delen. Dat we samen iets 

deden dat ertoe deed, elders 

in de wereld. In die bijzondere, 

internationale smeltkroes die 

Wereldomroep heette. 

Wereldomroepers
Het moest en het zou in het 

oude gebouw. Ergens anders 

was uitgesloten. En de nieuwe 

Tien jaar geleden, op 

11 mei 2012, was de 

laatste uitzending van 

de Wereldomroep. Na 65 jaar 

ging de subsidiekraan dicht. 

Met een marathonuitzending 

van 24 uur nam de Nederland-

se redactie van Radio Neder-

land Wereldomroep bedroefd, 

maar trots afscheid van haar 

wereldwijde publiek. Ook de 

uitzendingen in andere talen 

verstomden. Tien jaar en tien 

dagen later, op 21 mei, vierden 

de vroegere Wereldomroepers 

een groot feest in ‘hun’ oude 

gebouw, tegenwoordig de 

zetel van AVROTROS.

Een half jaar daarvoor werd het 

plan geboren. Tien jaar na het 

eind, nog één keer allemaal 

waarom zou je vieren dat je omroep al tien jaar niet meer bestaat? waarom na al die 
tijd terugkeren op het oude honk, waar zoveel mooie herinneringen liggen, met al die 
mooie collega’s? nou, omdat het de wereldomroep was. een volstrekt unieke publieke 
omroep, die 65 jaar lang wereldwijd onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek bracht in 
regio’s waar dat ontbrak. waar veel mocht en kon. waar omroeptalent tot ontwikkeling 
kwam. waar mensen uit tientallen landen samenwerkten. waar 
niet de kijk- en luistercijfers regeerden, maar de missie van het 
vrije woord. Daarom, dus.

Wereldomroepers vieren dat gevoel 
van toen, 10 jaar later

‘trots met 
een traan’
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Mijn moeder en 
‘Oom’ Herman
Mijn moeder zorgde graag voor verrassingen. Ze 
leefde mee met mijn voetbal- en wielerplaatjes-
verzamelwoede. Zo schreef zij een brief naar Abe 
Lenstra met de vraag of hij mij, voor mijn verjaar-
dag, een foto met handtekening zou willen sturen 
(en dat deed hij!!).
Zij zorgde ervoor dat ik de prachtige elftalfoto’s, 
die esso uitbracht, in mijn bezit kreeg, zij nodigde 
mijn Alkmaar’54-held, doelman Jaap Houtkooper, 
uit, op mijn verjaardag en zij schreef naar... Herman 
Broekhuizen.

Herman Broekhuizen, dé man van de AVro-jeugd-
radio. ‘oom’ Herman van Kleutertje luister en de 
dirigent/liedjesschrijver van AVro’s kinderkoor 
‘Jacob Hamel’.
Het koor trad op in het kinderprogramma De To-
vercirkel, gepresenteerd door nel Scheltes. regel-
matig werden er verzoeknummers gezongen.

Ik was herstellende van een 
blindedarmoperatie en wat 
deed mijn moeder? Zij dien-
de een verzoeknummer in bij 
‘oom’ Herman. Groot was mijn 
verbazing toen ik hem hoorde 
aankondigen: “en dan gaan we 
nu speciaal voor Jantje Visser 
uit Alkmaar het lied zingen van 
Timpetampe Tovenaar”.

“timpetampe tovenaar
Kom, vertoon je kunsten maar
timpetampe tovenaar
wij zijn klaar.
Hatsie-kielekiele-knotsie-bom
Bim bam basie paardeblom
‘k Maak van jullie krokodillen
Bim bam bom.”

Blij luisterde ik naar het liedje en Herman 
Broekhuizen werd een held!
Later, ik stond inmiddels voor de klas, heb ik 
het liedje nog vaak gezongen met de kinderen, 
denkende aan ‘oom’ Herman Broekhuizen en 
mijn moeder.

Jan Visser
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omdat ze in de afgelopen 10 

jaar overleden zijn. Statistisch 

niet eens zoveel. Maar indruk-

wekkend, omdat iedereen 

de meesten van die 36 heeft 

gekend. En dan is die lijst lang. 

Na de laatste naam bleef het 

vrij lang stil.

Daarna heroverde de vrolijk-

heid de vloer, om die de rest 

van de avond niet meer prijs te 

geven. Het was een feest van 

herkenning, in alle opzichten. 

Sommigen vergeleken dat 

gevoel aan het eind van de 

avond met zoiets als hervon-

den familie. Joop Daalmeijer, 

de voorlaatste hoofdredac-

teur van de Wereldomroep, 

verwoordde het mooi voor 

de microfoon van presentator 

Wim Vriezen: “Ik heb overal in 

Hilversum gewerkt, maar dit 

was mijn leukste baan. Omdat 

hier zoveel bijzondere, verschil-

lende mensen werkten, uit alle 

hoeken van de wereld. Ik heb 

het hier ontzettend naar mijn 

zin gehad.” Ik zag veel mensen 

knikken.

Ver na middernacht werden 

de laatste oud-collega’s met 

vriendelijke dwang naar buiten 

geleid, waar de originele 

Wereldomroepvlag werd ge-

streken. Buiten werd nog lang 

nagepraat. Het gevoel van tien 

jaar geleden bleek nog even 

actueel als toen. Trots met een 

traan. n

Peter Veenendaal

Wereldomroeper en initiatief-

nemer van de bijeenkomst
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 Henny Vrienten 

in 2017

Foto: DWDD

merkte op: “Voor het eerst 

heeft Boudewijn de Groot 

een keer andermans muziek 

gebruikt: Zonder jou is van de 

bassist uit zijn laatste band, 

Henny Vrienten”. Henny was 

alsnog in het ‘progressieve’ 

circuit terecht gekomen, een 

wereld van hippie-bands als 

CCC Inc., Slumberland Band 

en de Rumbones, die zich be-

zig hielden met reggae. Hij had 

Boudewijn de Groot begeleid, 

die in 1977 naar Amerika wilde 

verhuizen en nog één keer 

met gelegenheids-begeleiders 

rondtrok. “We blijven bij elkaar 

tijdens de tournee, daarna gaat 

iedereen weer zijn eigen weg,” 

tekende Theun de Winter des-

tijds uit zijn mond op.

Doe Maar
De begeleiders van Boudewijn 

de Groot begonnen – nog 

Tilburg bood weinig perspec-

tief. “Mijn horizon reikte niet 

veel verder dan die stad. In 

Amsterdam was ik waarschijn-

lijk bassist bij Wally Tax gewor-

den. Dan was het meteen heel 

anders gelopen. Wally kwam 

van een andere planeet. Die 

had het helemaal in de smie-

zen. Die zag eruit zoals ik eruit 

wilde zien. Alleen was ik daar 

nog helemaal niet aan toe. Al-

les kwam in Amsterdam twee 

jaar eerder dan in de provincie. 

CCC Inc., toen ik dat zag, met 

al die honden en vrouwen 

op het podium, daar was ik, 

als eenvoudige provinciaal, 

diep van onder de indruk,” 

vertrouwde hij toe aan Corné 

Evers van Oor.

Boudewijn de Groot
In 1980 begon er iets te 

dagen. Hans van den Heuvel 

Henny, zoon van een timmer-

man, kleinzoon van een boer, 

was niet onmiddellijk bestemd 

voor de muziek. “Als jongetje 

wilde ik missionaris worden, en 

dan naar Afrika. Maar toen ik 

Roy Rogers in de bioscoop had 

gezien wilde ik een gitaar, net 

als hij. Op het seminarie begon 

ik in bandjes te spelen. Als ik 

naar de Beatles luisterde, zat ik 

te ontleden hoe hun liedjes in 

elkaar staken,” vertelde hij aan 

journalisten. Henny probeer-

de zich met eigen liedjes en 

als zanger te manifesteren. 

Vanzelf ging het niet. Bij de 

Scamps was hij eens afge-

wezen omdat hij niet goed 

genoeg bevonden werd. Met 

een tekst als “Van houwen 

komt trouwen, dat denken alle 

vrouwen na een eerste zoen”, 

kwam hij evenmin verder.

Henny Vrienten 
(1948-2022): 
van Hilvarenbeek 
tot Diepenheim
In de tweede helft van de jaren zeventig liet 
muziekuitgever Wim Landman (Universal Songs, 
Amsterdam) me liedjes horen van een nieuwe 
Brabantse liedjesschrijver, die hij onder zijn 
hoede genomen had: Henny Vrienten, op 27 juli 
1948 geboren in Hilvarenbeek. Eén van zijn 
composities, Ça c’est la vie, belandde in 1979 
op een hitsingle van het duo Frank & Mirella.

Henny Vrienten
In memoriam 

door Harry Knipschild
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Het afscheids-

concert van 

Doe Maar, Den 

Bosch 14 april 

1984

Foto: Rob Bo-

gaerts/Anefo

(Tijd Genoeg, 2021) kwam 

hij bij mij als een sympathieke 

filosoof over, die over het leven 

had nagedacht en goed uit zijn 

woorden kwam. Bij die gele-

genheid keek Henny terug. “Je 

eigen boontjes doppen, daar 

komt het in het leven op aan”. 

Hij had zich toentertijd niet gek 

laten maken. “Dat hoort wel 

een beetje bij me – dat hele 

erge van doe maar niet. Doe 

maar gewoon, dan doe je al 

gek genoeg. Heel veel popmu-

ziek in de tachtiger jaren was 

om van alles stuk te maken en 

je zelf ook. Daar heb ik nooit 

zo’n behoefte aan gehad. Ik 

heb geen destructief karakter.”

Vrienten keek ook vooruit. 

Gesproken werd over de 

kwetsbaarheid van het leven. 

“Je kunt heel braaf zorgvuldig 

leven en nog heel jong sterven. 

Zoek naar waarachtigheid. Ik 

heb een prachtig leven. Het 

heeft geen zin om krampachtig 

daaraan vast te houden. Het 

lijkt mij mooi om een goed 

leven te hebben en te zien: dit 

heb ik toch ook gedaan. [De 

dood] hoort er echt bij. Het is 

lullig. Acceptatie, dat is wat ik 

daarvoor heb.”

Henny Vrienten werd ziek en 

overleed, 73 jaar oud, op 25 

april 2022 in Diepenheim, een 

dorp in Twente. n

zonder Vrienten – een nieuwe 

groep die ze Doe Maar noem-

den. Hun eerste album werd 

niet bepaald positief ontvan-

gen. In popmaandblad Muziek 

Expres schreef Jaap Bubenik 

begin jaren tachtig: “Hoewel 

de Nederlandstalige popmuziek 

prima in de lift zit, kan ik me 

nauwelijks voorstellen dat dit 

kwartet een positieve bijdrage 

zal leveren aan de ontwikkeling 

van deze muzieksoort. Doe 

Maar zit boordevol flauwe af-

treksels van Caraïbische muziek 

(reggae en calypso), overtuigt 

nergens en de teksten mo-

gen dan wel waar wezen, mij 

vermoeien ze alleen maar. De 

heren Jansz, Hendriks, Dekker 

en Copier moeten maar doen 

wat ze niet laten kunnen, als 

ze mij met hun ‘moderne mu-

zikale kunsten’ maar niet meer 

lastigvallen”.

Het leek er niet op dat het al-

ternatieve groepje echt succes 

zou gaan krijgen, ook niet toen 

Henny erbij kwam. Aan Hette 

Visser bekende hij: “Soms 

speelden we voor vier jongens 

en vlak voor we begonnen stak 

er dan een z’n vingers op. Of ie 

even naar het toilet mocht en 

of we daarop konden wach-

ten. Nou dat deden we dan”. 

Met liedjes als Smoorverliefd 

en 32 jaar, verschenen bij 

platenmaatschappij Telstar, van 

Johnny Hoes in Weert (Lim-

burg), veranderde alles voor 

Vrienten én Doe Maar. Jonge 

meisjes werden verliefd op de 

zanger toen die verscheen in 

programma’s als Nederland 

Muziekland (Veronica) en 

AVRO’s Toppop. Heel Neder-

land viel voor een popgroep 

die zich met reggae-muziek 

richtte op ‘oudere jongeren’. 

Albums als Skunk en Doris Day 

en andere stukken werden me-

ga-bestsellers. Singles als Pa, Is 

Dit Alles, 1 Nacht alleen en De 

Bom bereikten de top van de 

hitlijsten.

Nieuwe carrière
Mooier kon het niet, zou je 

denken. Maar zo pakte het 

niet uit. Doe Maar, een groep 

van volwassen en ervaren 

muzikanten, kon de extre-

me populariteit bij de steeds 

jonger wordende aanhang niet 

verwerken. Na wat incidenten 

besloten de leden in 1984 

ermee op te houden. De 

aankondiging om te stoppen 

haalde zelfs het NOS-journaal. 

Nieuwslezer Harmen Siezen: 

“Wenende meisjes lieten we-

ten dat ze het niet konden ge-

loven dat Doe Maar niet meer 

bestaat”. In 

latere jaren 

liet de groep 

soms opnieuw 

van zich 

horen – om 

te ‘cashen’. 

In bladen als 

Quote kon je 

lezen hoe Henny ‘dik miljonair’ 

geworden was. 

Vrienten was in 1984 niet 

ouder dan 36 jaar. Hij had nog 

een lang leven voor de boeg. 

De voormalige popster begon 

muziek voor films, musicals en 

kinderprogramma’s te com-

poneren. Bovendien hield hij 

zich bezig met poëzie. Henny 

ging in een dorpse buurt van 

Amsterdam wonen. De stilte 

zocht hij op in Diepenheim, ver 

weg van de hoofdstad. In een 

documentaire voor RTV-Oost 

“Zoek naar 
waarachtigheid”



De namen:

1  Niek Lambooij, Geluidtechnicus en later mede-eigenaar en  

 technisch directeur van de fi rma Heuvelman (geluidsver-

 sterking). Hij heeft de fi etstocht met zijn videocamera  

 opgenomen, dus moet er ergens nog een video van zijn. 

 Niek is in 2020 overleden.

2  Hans Springer, Beeldtechnicus NOS

3  Simon IJspeert, Geluidtechnicus NOS

4  Stef Broers, Producer NCRV

5  Wim Heerschop, Toneelmeester en Beheerder 

 muziekberging NOS

6  Reinder Richters, Regisseur NCRV

7  Wiel Kohlen, Projectmanager NOS

8  Marcel de Vos, Geluidtechnicus fi rma Heuvelman. Hij was  

 bestuurder van de motor, waar Niek Lambooij achterop zat  

 om een video van de tocht te maken

9  Ruud Geldof, Geluidtechnicus fi rma Heuvelman 

10  Jacques van As, Geluidtechnicus fi rma Heuvelman. 

 Hij werd door ons altijd Tedje genoemd maar zijn 

 werkelijke naam is Jacques.

11  Bert Waarlé, Belichtingstechnicus NOS

12  Hans Veltmeijer, Toneelmeester NOS

13  Stef de Wit, Belichtingstechnicus NOS

14  Riet Koren, Productie en Regieassistent NCRV

15  Piet Oudshoorn, Belichtingstechnicus NOS. Overleden.

16  Ben Kastermans, Belichtingstechnicus NOS

17  Henk Bergsma, Belichtingstechnicus NOS

18  Henk de Jong, Studiochef NOS (Studiocentrum)

19  Cor Jacobs, Lichtontwerper NOS. Overleden.

20  Ans de Nooy, Presentatietechnicus NOS

F o t o r u b r i e k

p de korrel
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Ditmaal geen nieuwe foto, maar twee die we eerder hebben geplaatst en waarover we nu meer weten. In de aflevering 

van januari 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 fietsers. Josje Franken, die het archief van Spreek’buis beheert, had al een aantal reacties gekregen 

met namen van de vereeuwigde fietsers. Dankzij speurwerk van Hylke Beerstra zijn ze nu allemaal bekend. “De foto is 

niet opgenomen voor het Studiocentrum maar op het bordes van theater de Lievenkamp in Oss. En inderdaad voor het 

programma van de NCRV: De Ted Show,” laat Beerstra weten. “Wim Ouwerkerk heeft meegefietst maar staat om de een 

of andere reden niet op de foto. Hij was destijds de schakeltechnicus van het programma en schrijft er het volgende over:

Dit was de laatste opname van het seizoen in 1979 of 1980. Een paar sportfietsers opperden een tijdje daarvoor om bij de 

laatste opname in Oss op de fiets er naartoe te gaan. Dat werd met veel enthousiasme begroet en dus gingen we bijna al-

lemaal op de fiets. Vlak voor Oss moesten we met een pont de rivier over. Daar was ook een restaurant waar we op elkaar 

zouden wachten. Groot was de verbazing en vreugde toen we na de oversteek werden opgewacht door een muziekkorps 

die ons voorging naar de Lievenkamp. Ondanks de vermoeidheid kon iedereen nog perfect zijn/haar werk doen.” 

Bas Nieuwenhuijsen

Op de foto in Aether 

143 ontving Josje 

Franken ook enkele 

reacties. Oud-NOS/

NOB-medewerker Jack 

de Vries: “Op de foto 

in blad nr. 143 herken 

ik Peter van Bruggen 

en Jeanne Kooijmans 

van ooit het KRO-ont-

bijtprogramma de 

Breakfast Club op 

Hilversum of Radio 3. 

Het was in de jaren 

’90. De post zal wel te 

maken hebben gehad 

met de protestactie 

”ik ben woedend”. Vanwege het verdwijnen van het programma. De persoon op de voorgrond in het midden dacht ik 

aan een NOB-collega Jan Hos, maar hij gaf aan het niet te zijn. Rechts op de voorgrond denk ik aan Hans Schiffers? Maar 

ja, dat is een AVRO-presentator. Waar de foto genomen is? Geen idee.”

Paul Raaijman weet meer: “Op de foto in de laatste Aether (april) staan de presentatoren en medewerkers van de Break-

fast Club, KRO-ochtendprogramma op werkdagen 6:00 - 9:00 uur. Uitgezonden op Radio 3 van oktober 1992 tot eind 

1997. De foto is gemaakt voor een van de kantoorvilla’s van de KRO waar de redactie zat. De aanleiding van de foto was 

het volgende: in juni 1993 kreeg het programma grote bekendheid naar aanleiding van een aanslag op een Turkse familie 

in het Duitse Solingen, met de actie Ik ben woedend, en kwam er een grootscheepse protestkaartenactie.

Op de foto: Links vooraan Peter van Bruggen. Rechts naast hem Jeanne Kooijmans. Samen presenteerde zij het pro-

gramma. Rechts daarnaast Brian Hoolahan rechts van hem Ben Houdijk. In het midden, achter/tussen Jeanne en Brian zit 

Evelien de Bruijn.

De jongeman linksboven en de jongedame rechtsboven daar weten we de namen niet van. Vermoedelijk redactieme-

dewerkers. En ‘we’ zijn ondergetekende en René Diemel, hij was als technicus voor de vormgeving betrokken bij het 

programma. Bij hem heb ik de namen gecheckt en wat de aanleiding voor de foto was.”
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Frequin in Top-

pers, vermoede-

lijk 1999

Foto’s: Beeld & 

Geluid

journalisten kongsi’s vormen 

met de bestuurlijke bovenlaag, 

die pseudo-kritisch wordt 

aangepakt, waarna het weer 

ouwe jongens krentenmik is. 

Waar onafhankelijkheid vaak 

wordt geveinsd maar het 

achter de schermen altijd koek 

en ei is. Een minister die een 

liedje zingt voor de camera? 

Het lijkt me onwaarschijnlijk 

dat bewindslieden bij Frequin 

met zo’n gemakkelijk nummer 

zouden wegkomen.

Waar je onwillige ministers 

kon vinden wist hij door aan 

te pappen met chauffeurs 

(sigaartje) en secretaresses 

(bloemetje). Stond een con-

currerende filmploeg hinderlijk 

in zijn beeld dan pakte hij de 

jaloersmakend. Het antwoord 

bleef meestal uit, maar de 

verlegenheid van de hoog-

waardigheidsbekleder sprak 

dan boekdelen. Televisie, zoals 

televisie moest zijn.

Voet tussen de deur
Politici móeten verantwoording 

afleggen, vond hij. Zijn camera 

ontvluchten gunde hij ze niet. 

Hij posteerde zich tussen hun 

dienstauto en de deur, zodat 

de bewindsman die niet kon 

dichttrekken, aldus een massief 

scherm optrekkend tussen hem 

en de wereld-van-de-gewo-

ne-mensen. Interviewen deed 

Frequin zonder aanziens des 

persoons, dus niet dat geslijm 

zoals je dat tegenwoordig 

op het Binnenhof ziet waar 

“Heb je een paar vragen 

voor me,” zei hij dan (ik was 

inmiddels eindredacteur van 

Brandpunt) op weg naar een 

interview met Lubbers. Maar 

mijn vragen pasten hém niet, 

de op improvisatie gebaseerde 

Frequin-methode was véél 

effectiever. “Klopt het dat u 

de boel hebt belazerd,” (ik 

parafraseer), vroeg hij aan prins 

Bernhard van Lippe-Biesterfeld 

die ervan verdacht werd steek-

penningen te hebben geac-

cepteerd van vliegtuigbouwer 

Lockheed, een rechtstreekse 

vraag die ik na welke gedegen 

voorbereiding dan ook, nooit 

had dúrven stellen. Zijn onbe-

vangenheid en de directheid 

waarmee hij de dingen vroeg 

die iedereen wilde weten was 

willibrord 1941-2022 

Een van de eerste lessen die ik van Willibrord 
Frequin leerde toen ik in 1979 als verslaggever 
bij Brandpunt kwam werken (ik was afkomstig 
van de radio) luidde: televisie is pas televisie als 
het bewéégt, zowel in de vorm als het effect. 
Een wielrenner interview je op zijn dieptepunt 
vanuit een rijdende volgauto, een politieagent 
midden in een charge op zijn paard en een 
schilder in een onmogelijke positie hoog op een 
ladder. Haal je iemand uit zijn comfortzone, dan 
leidt dat tot bijzondere ontboezemingen. Zo 
verleidde hij politici tot uitspraken die ze eigen-
lijk niet hadden willen doen. Veel effectiever 
dan welk, op rationaliteit gebaseerd interview 
dan ook.

Willibrord Frequin
In memoriam 
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Te paard voor 

Toppers, ver-

moedelijk 1999

hij zich bij een legerpatrouille 

van Desi Bouterse die in de 

bush werd beschoten. Lange 

tijd verkeerden we in onzeker-

heid over zijn lot. De beelden 

waren spectaculair, maar later 

bleek dat de schietpartij waar-

schijnlijk een set-up was. De 

legercommandant had vermoe-

delijk zijn eigen mensen laten 

beschieten om de tegenpartij 

voor het oog van de camera in 

diskrediet te brengen. Het was 

allemaal beraamd. Willibrord 

kon het niet weten. Toen we 

op de nieuwe feiten werden 

geattendeerd hebben we ze 

gemeld.

Tijdens de Koude Oorlog 

opereerde Frequin in Polen 

onder de radar van de geheime 

dienst, maar je wist nooit of hij 

incognito aan het werk was, of 

opgepakt. Tijdens de begrafe-

nis van de vermoorde premier 

Olof Palme in Zweden kreeg hij 

tal van regeringsleiders voor de 

cameraman vol in zijn kruis. 

Het zijn een paar van de trucs 

die Willibrord tot Willibrord 

maakte. Keihard was hij voor 

stagiairs. “Wat sta je hier 

nou te niksen,” zei hij tegen 

een nieuwkomer die later tot 

gerenommeerd regisseur zou 

uitgroeien. Het was voor de 

boreling de eerste dag. Hij was 

op tijd op de plaats van af-

spraak, Willibrord was te laat. 

“Je had al van alles kunnen 

filmen,” zei hij tot het onbe-

schreven blad. Kon je ertegen, 

dan kreeg je een wereldoplei-

ding. Maar er waren er ook die 

zich de cold turkey-methodes 

niet lieten welgevallen. Je had 

hem lief, of je haatte hem. Er 

waren cameraploegen die hem 

onderweg uit de auto gooiden. 

Sprak je hem tegen, dan werd 

je gecanceld, zoals onder-

zoeksjournalist Bart Nijpels 

ondervond toen hij Willibrord 

vroeg mee te werken aan een 

documentaire, die daarop liet 

weten er geen zin in te hebben 

en op de opmerking van Bart 

dat dit geen reden zou zijn om 

de betreffende documentaire 

niet te maken van Willibrord te 

horen kreeg: “Voor mij besta 

je niet meer. Ik praat niet meer 

met je”. Je kon ervan opaan 

dat zo’n belofte altijd werd 

nagekomen.

Onorthodox
Hij was een onorthodoxe 

televisiemaker met een groot 

rechtvaardigheidsgevoel dat 

weinig ruimte liet voor nu-

ance. Er was goed en er was 

slecht, zwart of wit. In Afrika 

leden ze honger en die ellende 

moest bestreden worden, 

liefst met tranentrekkende 

reportages. Zo filmde hij met 

zijn cameraman Lajos Kalános 

honderdduizenden, zo niet 

miljoenen guldens bij elkaar 

voor hulp. Er sprak een grote 

betrokkenheid uit, maar lang 

niet altijd waren zijn optredens 

subtiel. Hij accepteerde geen 

barrières tussen zijn droom en 

de werkelijkheid: wat gemaakt 

moest worden, moest gemaakt 

worden, linksom of rechtsom. 

“Quel tour de force,” las ik 

ooit in een klaagbrief die ik 

als eindredacteur ontving uit 

een missiepost in een ver land. 

Frequin en zijn cameraploeg 

hadden de enige landrover 

met airco afgetroggeld om 

hun bestemming te bereiken. 

Daar wachtte het onrecht dat 

bestreden moest worden. Het 

doel heiligde de middelen.

“Frequin is een kanon, maar 

het moet wel goed gericht 

worden,” zei een collega over 

hem. 

Maar 

een wer-

velwind 

laat zich 

niet 

sturen. 

Ooit raak-

te ik hem in Suriname kwijt, 

waar hij zich verdiepte in het 

gewapende conflict tussen 

Desi Bouterse en diens oppo-

nent Ronnie Brunswijk. Voor 

de reis had ik hem gevraagd 

zich niet in gevaarlijke situaties 

te begeven, geen reportage 

is een mensenleven waard. 

Eenmaal op zijn bestemming 

en buiten de lange arm van de 

Hilversumse redactie voegde 

“een wervelwind 
laat zich niet sturen”
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In Voor de leeu-

wen, 1991

en met 1989. Hij functioneerde 

het best in een situatie waarin 

het nastreven van maatschap-

pelijke doelen centraal stond 

en collega’s voor het juiste 

tegenwicht zorgden. In zijn 

borst vochten twee zielen om 

succes. Hij was niet alleen 

journalist, maar ook performer. 

Hij wist hoe hij het publiek 

moest bespelen, hij genoot 

van applaus en aandacht en 

de journalistiek was mede zijn 

instrument. Later was er ook 

hang naar spektakel en amu-

sement, een ontwikkelingsper-

spectief dat de KRO hem niet 

kon bieden. In 1993 eindigde 

daarom de samenwerking en 

maakte Willibrord zijn overstap 

naar de commerciële televisie. 

Persoonlijk waardeer ik zijn 

oeuvre voor Brandpunt meer 

dan de programma’s die hij 

daarna maakte.

In de uitzending van RTL van 

26 mei 2022, waarin Willibrord 

werd herdacht, vroeg presenta-

tor Beau van Erven Dorens me 

wie in de sporen van Willibrord 

kan treden. Niemand, luidt 

mijn antwoord. Je kunt hem 

wel imiteren, maar niet evena-

ren. Hij hoorde bij de geest van 

zijn tijd. Maar die tijdgeest is 

met zijn overlijden voorbij.

Ton Verlind

(voormalig eindredacteur van 

Brandpunt en KRO-directeur)

Maar die reportage was niet 

verzonnen, hetgeen later ook 

bleek uit een intern onderzoek 

van de KRO. Het was de zere 

vinger op een wantoestand in 

de anatomische wereld waar 

lichaamsdelen konden verdwij-

nen zonder dat iemand het 

in de gaten had. De liegende 

bestuurders, verantwoordelijk 

voor deze misstand, ontspron-

gen de dans, Brandpunt werd 

geofferd en Willibrord ving 

mede de klappen. Het heeft 

tot de dag van vandaag onze 

persoonlijke relatie getrou-

bleerd. Ik had hem uit de 

wind moeten houden, vond 

hij, maar de tegen Brandpunt 

gemobiliseerde krachten waren 

zo groot dat elke verdediging 

doel miste. Kortgeleden gaf 

politiewoordvoerder Klaas Wil-

ting in een persoonlijk gesprek 

toe: “Brandpunt was op het 

spoor van ernstige misstan-

den”.

Hoogtepunten
De journalistieke hoogtepun-

ten van Willibrord lagen vooral 

in zijn Brandpunt-periode tot 

camera, hoe streng de veilig-

heidsmaatregelen ook waren. 

Hij werkte met de allure van in-

ternationaal befaamde journa-

listen, maar het spel was soms 

belangrijker dan de knikkers. 

In Nederland was het minister 

Deetman die toestond dat hij 

gearresteerd werd omdat hij 

hem tot de voordeur van zijn 

woning achtervolgde. Wel 

met een riante bos bloemen 

paraat voor de echtgenote van 

de getergde bewindspersoon 

waarvan Willibrord vond dat 

hij verantwoording moest 

afleggen voor het gevoerde 

regeringsbeleid.

In 1989 werd hij voor zijn 

brutaliteit teruggepakt door 

de Amsterdamse politie. De 

reportage waarin Brandpunt 

liet zien dat je in Amsterdam 

hoofden kon kopen van 

mensen die hun lichaam ter 

beschikking hadden gesteld 

van de wetenschap werd door 

politievoorlichter Klaas Wilting 

afgedaan als nep, een beschul-

diging die door de meeste 

media werd overgenomen. 
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is het aantal arrangementen dat van een bepaalde 

titel is gemaakt.  Een aantal van deze composities/

bewerkingen die speciaal voor één bepaald ensemble 

zijn geschreven, maakt deel uit van de te digitaliseren 

bladmuziek. Zo zijn er bijvoorbeeld handgeschreven 

titels van Pi Scheffer bij, die in de decennia na de 

Tweede Wereldoorlog één van de belangrijkste figu-

ren op dit terrein was, onder andere als leider van en 

arrangeur voor The Skymasters.

De selectie bevat onder meer liedjes van bekende 

namen als Louis Davids, Dirk Witte en Max Tak, maar 

ook liedjes die werden geschreven voor revues uit de 

jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Ook zijn er liedjes 

uit de jaren 1930 bij die niet ‘officieel’ zijn uitgege-

ven. Het zijn in feite kopieën van handschriften, die 

bij een auteursrechtenbureau werden geregistreerd.

Ook bevinden zich 

handgeschreven – dus 

unieke - liedjes in de 

collectie van compo-

nisten/tekstdichters als 

Jaap van de Merwe, 

Wim Ibo en Willy Rex. 

Deze zijn deels afkomstig uit nalatenschappen. Door 

ze online toegankelijk te maken kan het beeld zoals 

dat van hen bestaat worden aangevuld.

Veel uitgaven vermelden op het omslag de naam 

van een of meer zangers/zangeressen en/of radio- 

ensembles, vaak vergezeld van een foto. Zangers 

verwierven tot in de jaren ‘60 bekendheid door hun 

radio-optredens. Vervolgens werden ze door platen-

maatschappijen gevraagd om opnamen te maken. 

De titels in het lopende Muziekschatten-digitali-

seringsproject zijn over enkele maanden online te 

vinden op www.muziekschatten.nl. Ze kunnen dan 

kosteloos worden gedownload.  n

Muziekschatten.nl, de web-

site waar naast de catalogus 

van de collectie ook meer 

dan 68000 gedigitaliseerde 

bladmuziektitels te vinden zijn, 

wordt dit jaar verrijkt met ruim 

4000 digitaal beschikbare titels 

populaire muziek uit de eerste 

helft van de 20e eeuw. Na 

projecten waarin respectievelijk 

salonmuziek en bladmuziek 

die is geschreven voor radio-

programma’s in de Tweede 

Wereldoorlog centraal ston-

den, wordt nu een volgende 

stap gezet bij het toegankelijk 

maken van grote delen van de 

grootste bladmuziekcollectie 

van ons land. Op de website 

Nieuw digitaliseringsproject Muziekschatten 
maakt populaire liedjes digitaal toegankelijk
De omroepbladmuziekcollectie bevat duizenden uitgaven én handschriften van ‘populaire lied-
jes’. Deze zijn ruim een halve eeuw lang onder meer gebruikt om als basis te dienen voor arran-
gementen ten behoeve van de radio-ensembles die vaak wekelijks een uitzending verzorgden. 
Het betreft uiteraard veel Nederlands materiaal, maar ook Belgische, Franse, Duitse, Engelse en 
Amerikaanse liedjes konden zo in een ‘nieuw jasje’ de luisteraar bereiken. 

www.muziekschatten.nl staat 

sinds 2011 al een aanzienlijk 

aantal gedigitaliseerde popu-

laire liedjes; door de toevoe-

gingen van dit jaar (mogelijk 

gemaakt door een subsidie van 

Metamorfoze, het nationaal 

programma voor het behoud 

van het papieren erfgoed) 

ontstaat een nog breder beeld 

van de enorme productie van 

dit genre muziek in de periode 

1900-1950.

Bijzondere stukken
In de Muziekschatten-collectie 

bevinden zich uiteenlopende 

soorten uitgaven: 

van ‘minimale’ 

(alleen noten/

tekst) tot prachtig 

verzorgde uitga-

ven voorzien van 

fraaie omslagil-

lustraties, deels van bekende 

kunstenaars zoals Carol Voges, 

Joop Geesink en anderen.

De bladmuziek bevat in som-

mige gevallen uitleengegevens 

met vaak bekende namen van 

zangers en arrangeurs/orkest-

leiders uit het ‘radiotijdperk’ 

zoals Annie Palmen, Mieke Tel-

kamp, Jos Cleber, Gerard van 

Krevelen et cetera. Ze geven 

een indicatie van de populari-

teit van bepaalde nummers.

Een andere aanwijzing hiervoor 

door Jan Jaap Kassies

“een nog breder 
beeld van de enorme 
productie”

Dit omslag van een bladmu-

ziekuitgave is gesigneerd door 

ontwerper “PG”, vermoedelijk 

Piet Gertenaar, een kunstenaar 

die veel omslagen maakte.
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Paul Witteman 

is onlangs 

gestopt met 

Podium Witte-

man

Hans Hogen-

doorn, “auditief 

uithangbord”
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Renate van der Bas was als 

voorzitter van de jury voor de 

Nipkowschijf in mei enkele 

dagen in Nederland. Want ze 

woont in Zuid- Frankrijk, waar 

ze voor Trouw sinds 2016 drie 

dagen per week een tv-recen-

sie schrijft. Haar Trouw-colle-

ga Maaike Bos zit ook in de 

jury. Net als Angela de Jong 

Het jubileum mocht extra gevierd 
worden, nu het kon. In 1961 werd de 
eerste Zilveren nipkowschijf al uitge-
reikt. corona verhinderde vorig jaar 
een jubileumviering. Maar op 16 juni 
2022 bood Beeld en Geluid in Hilver-
sum plaats om het zestigjarig be-
staan van de Zilveren nipkowschijf te 
vieren. De 58-jarige Zilveren reissmi-
crofoon mocht natuurlijk meedoen. 
Met als stralende middelpunten paul 
witteman en de genomineerde ma-
kers van Boos, Het jaar van Fortuin 
en Mijn vader de gelukszoeker en 
de reiss-genomineerden Jet Berk-
hout (radio 4), Bureau Buitenland 
(Vpro) en De onbekende kinderen 
van Kamp Westerbork (podcast). De 
ere-reissmicrofoon was er voor Hans 
Hogendoorn. en even in de schijn-
werper een aantal nipkowprijs-win-
naars, onder wie de oudste winnaars 
Kees van Langeraad (1964, die drie 
dagen eerder zijn 94e verjaardag 
vierde) en Koos postema (1971).

door Klaas Koopman

JubilerendeJubilerendeJubilerende

Nipkowjury geeft
Nipkowjury geeft

Paul Witteman ereprijs
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Renate van 

der Bas

Foto: Rizky 

Gerilya/Beeld & 

Geluid

(oud-directeur RTV-Utrecht), 

Roeland van Zeijst (Broadcast 

Magazine) en Rutger Boxhoorn 

(radiodocent Hogeschool 

InHolland). “We zijn nu met 

zijn achten,” zegt de voorzitter. 

Hoe lang dat zo is, weet hij 

ook niet. Vorig jaar bedankte 

een jurylid voor de eer, omdat 

hij de NRC-invloed te groot 

achtte. “Iedereen is tenminste 

voor een jaar lid,” zegt Bijlo, 

“maar een aantal jaar geleden 

bestond de jury uit slechts vier 

leden. Toen heb ik zelf mensen 

benaderd. Criteria zijn geen 

andere dan kennis van de radio 

en niet bij het medium actief 

zijn.”

De jury kwam dit jaar ook tot 

drie nominaties en besloot 

om de ere-Zilveren Reissmicro-

foon toe te kennen aan Hans 

Hogendoorn, “het auditieve 

uithangbord van de NOS en 

NPO Radio 1”. Hij is dit jaar 

“na vijftig jaar met pensioen 

gegaan”. Ook de Zilveren 

Reissmicrofoonjury kende 

een eervolle vermelding toe: 

aan Tim op het Broek (NOS) 

vanwege zijn verdiensten voor 

KINK. 

Er was op 16 juni dus veel 

te vieren onder leiding van 

Vincent Bijlo en Fréderique de 

Jong. “We hebben voor het 

feest gespaard,” zegt Renate 

van der Bas geruststellend. 

“Maar we hebben geluk-

kig ook jaarlijks de sponsors 

Beeld & Geluid, Het Ketelhuis 

(Westergasfabriek), Lira fonds, 

NLZIET en Vevam. Samen 

supporten zij de Stichting en 

de jury’s met € 25.000. “Daar 

zijn we heel tevreden mee,” 

zegt Renate van de Bos. “We 

dus niet afhankelijk van de 

omroep.” n

De uitvinders
De Nipkowschijf dankt zijn 

naam aan de Duitse ingenieur 

Paul Gottlieb Nipkow (1860-

1940) die al in 1883 met televi-

sie experimenteerde. Hij wordt 

de bedenker van de televisie 

genoemd, als maker van een 

snel roterende platte schijf met 

kleine gaatjes, waardoor licht 

met een fotocel werden om-

gezet in een elektrisch signaal. 

Later bleek dat zijn systeem te 

traag was voor een bruikbaar 

tv-systeem. 

De Hongaarse ingenieur Eugen 

Reiss (1879-1957) ontwikkelde 

in 1924 de eerste microfoon 

voor de radio. Hij is de naam-

gever van de Zilveren Reiss-

microfoon, die in 1966 voor 

de eerste keer werd uitgereikt 

(aan Gerard Hulshof van de 

KRO).

Toekenning van de microfoon 

gebeurt op dezelfde wijze als 

van de Nipkowschijf. De jury 

komt in mei bijeen om drie 

programma’s te nomineren en 

de tweede keer werd dus op 

16 juni de winnaar gekozen.

Voorzitter van de jury is sinds 

2017 Vincent Bijlo (radiore-

censent NRC). De leden zijn dit 

jaar Arjen Snijders en Edwin 

Wendt (mediajournalisten), 

Fréderique de Jong (presen-

tator en podcaster Follow the 

Money), Miranda van Holland 

(radiomaker), Paul van der Lugt 

H en Dennis Jansen (Algemeen 

Dagblad), Bernice Breure en 

Patricia Cortie (De Telegraaf), 

Arno Haijtema en Yasmina 

Aboutaleb (de Volkskrant), 

Roelf Jan Duin (Het Parool), 

Walter van der Kooi (De 

Groene Amsterdammer), Arjen 

Fortuin en Wilfred Takken 

(NRC), Ron Vergouwen (NPO 

Radio 1). Allemaal journalisten 

dus, die zich bezighouden met 

de vaderlandse televisie. Ieder 

stuurde de in zijn/haar ogen 

beste drie programma’s voor 1 

mei naar Hilversum.

“Het waren dit keer 17 ver-

schillende programma’s,” zegt 

Renate van der Bas in Beeld & 

Geluid aan de vooravond van 

de jurybijeenkomst. “Want 

een aantal programma’s wordt 

door meer dan één jurylid 

voorgedragen.”

Zij kent alle programma’s. 

Tijdens de vergadering van de 

jury zullen drie programma’s 

worden genomineerd. Paul 

Witteman die juist van zijn 

zondagse Podium Witteman 

afscheid nam, verdient een 

ere-Zilveren Nipkowschijf. 

Een gewone schijf was de 

75- jarige Witteman al in 1998 

toegekend. En het Eurovisie 

Songfestival 2021 werd een 

Eervolle Vermelding toege-

kend. De jury had er zo’n drie 

uur over vergaderd. En maakte 

toen meteen de prijswinnaars 

per persbericht bekend. Renate 

van der Bas en vice-voorzitter 

Angela de Jong zaten dezelfde 

avond nog bij Beau op RTV 

4. Pas op 16 juni, enkele uren 

voor het feest, kwam de jury 

weer bijeen om dan de win-

naar van de Nipkow-schijf te 

benoemen.
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Het eerste blad 

van het boek 

(de schat van de 

Zevensprong) 

(ontwerp A. 

Rekké, zeefdruk 

G. Otten)

prettige herinnering, en vele 

generatiegenoten met mij zijn 

de spanning en warmte die dit 

verhaal uitstraalt niet verge-

ten. Maar dat komt natuurlijk 

vooral doordat het oorspronke-

lijk een boek is van een van de 

beste jeugdboekenschrijfsters 

van Nederland: Tonke Dragt 

(Batavia, 12 november 1930). 

Anton Rekké
Deze serie en het boek bete-

kenden nogal wat voor ons, 

zo rond 1983. We lazen het, 

keken het, griezelden erbij en 

hadden ons bekende “haartjes 

zaak rondom deze regisseur. 

Iets wat in deze tijden door 

alle problematiek rondom The 

Voice en andere programma’s 

weer helemaal actueel is. Maar 

ook nu is de prangende vraag: 

moet een succesvol program-

ma verdwijnen en vergeten 

worden omdat er bepaalde 

personen in de fout gaan? 

Een ontzettend moeilijk issue, 

waarover het laatste woord 

nog niet is gezegd. 

Voor mij was en is De 

Zevensprong (en ook de 

serie Thomas en Senior met 

Lex Goudsmit) een bijzonder 

Iedereen heeft een favoriete televisieserie uit zijn of 
haar jeugd. Als je ongeveer de leeftijd tussen de 10 
en 15 jaar hebt spreken bepaalde spannende series 
je aan. De Fabeltjeskrant en De Film van Ome Willem 
inmiddels ontgroeid had ik dat ook. En ik was kind 
in de jaren ‘80. Toen zag ik op televisie vooral Kanaal 
13, The A-Team (wat ik natuurlijk eerst niet mocht 
kijken!) en andere actieklassiekers, zoals Knight 
Rider en Airwolf. Om, net als iedereen, uiteindelijk 
natuurlijk óók te gaan kijken naar Medisch Centrum 
West… en Baywatch… maar de speciale voor de 
jeugd gemaakte Nederlandse series van hoge kwa-
liteit uit die jaren ’80 staan me nu nog altijd moei-
teloos voor de geest. Hoe leuk is het dan om (heel 
recent) een aanwinst in de collectie van Beeld & 
Geluid te mogen opnemen welke is gebruikt voor de 
topper van al die series: De Zevensprong.

door erwin Voorhaar

n I e U w  B I n n e n

EEen topper, door het geweldi-

ge boek dat is gebruikt als ba-

sis voor de televisieserie. Maar 

ook door de aanwezigheid van 

allerlei uitstekende acteurs, 

velen van hen ook bekend als 

toneelacteur en het feit dat je 

vaak de opnamelocaties (ook 

toen al!) kon herkennen. Maar 

meteen moet worden gezegd 

dat deze serie en andere pro-

ducties, gemaakt onder leiding 

van regisseur Karst van der 

Meulen natuurlijk een fl inke 

knauw hebben gekregen van-

wege de pas heel veel later in 

de publiciteit gekomen zeden-
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Ontwerp 

(origineel) voor 

de brief van 

Graaf Grisen-

stijn (ontwerp 

A. Rekké)

voor dus gebruiken en er dan 

met de schat vandoor gaan.

Een complot van zeven wil 

dit tegenhouden. Ze maken 

meester Frans lid en gedurende 

het verhaal komt hij in contact 

met de leden van het complot, 

zoals magiër Jan Thomtidom 

(Cor van Rijn), de koetsier Toe-

reloer (de meest opvallende rol 

in de hele serie, gespeeld door 

Joost Prinsen) en Mejuffrouw 

Rosmarijn (Marijke Merckens). 

Met vallen en opstaan weet hij 

Het Trappenhuis te bereiken en 

Geert-Jan les te geven, maar de 

graaf komt erachter dat Frans 

deelt uitmaakt van het complot 

tegen hem en gebruikt geweld 

om te verhinderen dat de schat 

kan worden gevonden. Een 

deel van het rijm van Gregorius 

gaat “en een ladder wijst mij 

aan” … niet makkelijk om in 

een huis met heel veel trap-

pen op die manier de schat te 

vinden! Het lukt toch als de 

nat voor de televisie”-moment. 

En we speelden het in de klas 

of met vriendjes na. Het boek 

verscheen op mijn leeslijst voor 

de 4e klas weet ik nog, al vond 

men het daar toch eigenlijk 

meer iets voor de middelbare 

school…. Dat zegt wel iets 

over de klasse van het schrijven 

van Tonke Dragt. 

Toen in mei 2022 ontwerper 

en grafi cus Anton Rekké zich 

bij Beeld & Geluid meldde met 

allerlei grafi sch materiaal nam 

ik deze ontwerpen dan ook 

nietsvermoedend aan. Anton 

was al eerder geweest om in-

teressante objecten aan Beeld 

& Geluid te schenken, onder 

andere van Pisa en Sesamstraat 

en hij had nu weer meer mate-

riaal teruggevonden. Veel van 

de ontwerpen werden door 

ontwerpers als Frans Schupp 

en Arie Teunissen gemaakt en 

daarna door Anton bewerkt. 

Ze werden ingekleurd of ge-

schikt gemaakt voor animaties. 

Allemaal handwerk! Toen 

we samen door de map met 

ontwerpen bladerden kwam 

ineens “De Brief” tevoor-

schijn…. Gevolgd door de eer-

ste bladzijde van “De Schat”. 

Mensen die De Zevensprong 

hebben gezien weten meteen 

wat ik bedoel. 

Complot 
In De Zevensprong draait het 

om de roodharige meester 

Frans van der Steg, gespeeld 

door Peter Bos. Dat hij rood 

haar had was zeer belangrijk 

in het verhaal. Het verandert 

uiteindelijk naar… groen! 

Hij geeft les aan een kleine 

dorpsschool (de klassen 4, 5 en 

6 tegelijk). Het boek is geschre-

ven in 1966 en het verhaal 

speelt ook ongeveer in die tijd, 

al is het voor de serie hier en 

daar wel iets aangepast. 

Op een dag weet meester 

Frans niets meer te vertellen 

aan zijn kinderen en verzint 

dan maar dat hij een geheim-

zinnige brief verwacht… en 

die valt wat later met een 

bliksemfl its en donderslag 

bij hem op de mat. U raadt 

het al: Anton Rekké was de 

ontwerper/uitvoerder van deze 

brief. Ook het fraaie wapen 

met de kattekop (toen nog 

zonder “n”!) werd door hem 

ontworpen en bleek nog in zijn 

archief te zitten. Deze brief is 

waarom het draait, want Gr Gr 

(later komen ze erachter dat 

dit graaf Grisenstijn betreft, 

een legendarische rol van Ferd 

Hugas) wil graag dat Frans 

huisonderwijzer wordt van zijn 

neef Geert-Jan (gespeeld door 

Czeslaw de Wijs). De graaf 

houdt de jongen gevangen in 

het kasteel met de naam “Het 

Trappenhuis” want daar is een 

schat verborgen en volgens 

profetieën van een voorouder, 

Gekke Gregorius, kan deze 

alleen gevonden worden door 

een kind, en kan niemand in 

z’n eentje de schat vinden. De 

graaf wil zijn jonge neef daar-
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Acteurs Peter 

Bos als meester 

Frans van der 

Steg (links) en 

Ferd Hugas (als 

graaf Grisen-

stijn) in Het 

Trappenhuis 

(Foto Beeld & 

Geluid).

grote mediapersoonlijkheid. 

Alleen van hoofdrolspeler Peter 

Bos (1950-, meester Frans) is 

weinig meer vernomen. Onder 

de naam Peter Noland speelt 

hij een komische rol in de serie 

Uit de School geklapt en was 

hij ook te zien in Medisch Cen-

trum West. Daarna werd het 

stil rond meester Frans….

Opnamelocaties waren onder 

andere kasteel Ruurlo (Het 

Trappenhuis) wat men tegen-

woordig kan bezoeken daar 

hier nu een dependance van 

(kunst-)museum More geves-

tigd is. In de bossen rond Ruur-

lo zijn bijna alle buitenopna-

men gedraaid, vooral in 1981. 

Voor het huis van mejuffrouw 

Rosmarijn gebruikte men het 

voormalige station Gelselaar 

aan de opgeheven spoorlijn 

Neede-Hellendoorn. De be-

roemde zevensprong bestond 

ook echt en was gelegen in het 

Rijkenbargse Bos (’t Oltwater). 

Men moest er nog wel een 

extra weg aan toevoegen…

De school van meester Frans 

en de kinderen, die in de serie 

veel te zien is stond (staat) in 

het gehucht Markvelde en is 

in 2018 als school gesloten. 

Er werd televisiegeschiedenis 

geschreven.

Ondanks de gebeurtenissen die 

het werk van deze regisseur 

in een ander daglicht gesteld 

hebben is het in de collectie 

kunnen opnemen van deze 

objecten, die voor een hele 

generatie iconen zijn toch erg 

belangrijk. Als je álle geschie-

denis maar vertelt. n

Bron: www.de-zevensprong.net

Gesprek met Anton Rekké (mei 

2022)

maar ontwerpen voor de serie 

hadden we nog niet.

De serie werd uitgezonden van 

30 september 1982 tot 

23 december 1982 door NCRV, 

en daarna meerdere malen 

herhaald. Er is ook een dvd-

box van verschenen. Hoofd-

rolspelers zagen we later soms 

nog terug, maar van enkelen 

hoorden we daarna nog wei-

nig. Van de kinderen bleven 

Martijn Nieuwerf (Maarten) en 

Czeslaw de Wijs (Geert-Jan) 

acteren. Zo speelde Maarten 

Nieuwerf in Flikken Maastricht. 

Cor van Rijn (1929-2018) 

behoorde tot de grootste 

Nederlandse toneelspelers en 

was in honderden producties, 

series en fi lms te zien. Marijke 

Merckens stond op de planken 

met Wim Sonneveld en Joost 

Prinsen maakte in zijn carrière 

furore in allerlei jeugdseries 

en ontwikkelde zich tot een 

Brozem (Bart Gabriëlse) het 

lied van De Zevensprong speelt 

tijdens het verjaardagsfeestje 

voor Geert-Jan. Een toonladder 

wijst mij aan! Met zijn allen 

zakken ze letterlijk door de 

vloer van de zaal en vinden zo 

de schat. De schat is een schit-

terend middeleeuws boek. Het 

boek is ook te zien in de serie 

maar volgens Anton na afl oop 

van de opnamen aan Tonke 

Dragt geschonken. De eer-

ste bladzijde met daarop het 

beroemde rijm van De Zeven- 

sprong is echter bewaard en 

bevindt zich ook in de schen-

king! In het boek zaten verder 

helemaal geen pagina’s omdat 

je in de serie alleen het eerste 

blad ziet… dit blad 

(hierbij als illustratie) 

werd ontworpen 

en ingekleurd door 

Anton en gezeefdrukt 

door Gabriëlle Otten. 

Ook dit is voor lief-

hebbers van het boek 

en de serie natuurlijk 

een iconisch object. 

Klassieker 
De combinatie van spanning, 

een goed verhaal, grote ac-

teurs, goed acterende kinderen 

en een mooie afwerking (zo 

werden door NOB-decor hele 

gebouwen nagebouwd en 

tijdelijk geplaatst, zoals een 

gevelwand en een herinrichting 

van het kasteel) en (voor die 

tijd) een vrij vlotte vertelwijze 

zorgden voor een klassieker. 

Hoewel ik persoonlijk de twee 

series Thomas en Senior nog 

iets spannender vond. Van De 

Zevensprong was in de collec-

tie van Beeld & Geluid al het 

een en ander aan beeldmateri-

aal aanwezig en een wijnetiket, 

“Deze serie betekende 
nogal wat voor ons, zo 
rond 1983”
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Omdat judo, vanwege de succes-

sen van Geesink en de gebroeders 

Snijders, aan populariteit won, raakte 

ook de Nederlandse televisie geïnte-

resseerd in deze uit Japan afkomstige 

zelfverdedigingskunst. Chef-sport Bob 

Spaak (NTS) benaderde Zenden of 

hij bereid was om regelmatig com-

mentaar te leveren bij (internationale) 

wedstrijden. Met zijn kenmerkende 

zuidelijke tongval versloeg Zenden van 

1968 tot 2004 het judo op televisie. 

Vervolgens werd zijn taak overge-

nomen door journalist Kees Zorg-

kind. Echter deze mediaman kon de 

inmiddels tot 6e dan opgeklommen 

Limburgse judoka niet doen vergeten.

Expansiedrift richting Europa
Om de achtergronden van Zendens 

komst naar Hilversum te begrijpen, 

is het goed eerst iets te weten over 

de wijze waarop Japan de Europese 

markt trachtte te veroveren. Vanuit de 

Kodokan (hoofddojo in Tokio) werden 

gerenommeerde judoka’s naar Europa 

gezonden. Achterliggende gedachte 

was om de sport een internationaler 

karakter te geven. Vooral vanuit het 

uitgangspunt dat judo bij de Olym-

pische Spelen in Tokio (1964) voor 

het eerst op het programma zou 

staan. Men concentreerde zich niet 

Judostem voor de kijkers
 Pierre Zenden (1939) kwam op het Centraal Instituut Oplei-
ding Sportleiders (CIOS) in Haarlem begin jaren zestig van de 
vorige eeuw in aanraking met judofenomeen Anton Geesink. 
Tussen beide judoka’s ontstond een vriendschap, die uitmond-
de in de aanstelling van Zenden als trainer op Geesinks Sport-
school in Utrecht en later diens benoeming als assistent-coach 
van het nationale team. Deze ervaring inspireerde Zenden tot 
de opzet van een eigen sportschool (dojo) in zijn geboorte-
plaats Maastricht. 

Foto: Isao Okano (links) en Pierre Zenden

de open categorie door tegenstander 

Kaminaga in het thuisland te verslaan, 

vergrootte de populariteit van de 

sport. De fascinerende zwart/wit beel-

den in de huiskamer inspireerden veel 

jongeren, vooral jongens en mannen, 

om ook een judopak aan te schaffen. 

Zenden maakte ook deel uit van het 

gecombineerde radio/tv-team, dat de 

Olympische Zomerspelen in München 

versloeg. Zijn enthousiaste commen-

taar bij de prestaties van judoka Ruska 

was illustratief voor zijn beleving. 

Ruska behaalde net zijn eerste gouden 

medaille voordat de gijzeling van atle-

ten en offi cials van de Israëlische ploeg 

de Spelen verstoorde.

Ook na Geesink en Ruska bleef Neder-

land als natie succesvol. 

Zenden begeleidde de prestaties van 

mannelijke sporters zoals Peter Ade-

laar, Mark Huizinga en Dennis van der 

Geest. Omdat ook meisjes en vrouwen 

zich steeds meer profi leerden in deze 

Oosterse sport mogen de verrichtin-

gen van bijvoorbeeld Jessica Gal, Irene 

Kok en Edith Bosch niet onvermeld 

blijven. n

Arno Weltens

uitsluitend op Frankrijk met Parijs 

als centrum van het culturele leven. 

De bekende Ichiro Abe werd naar 

Frankrijk en België gestuurd om de 

onbekende sport te doceren. Hetzelf-

de gebeurde met Han-Ho-Rhi (Wenen) 

en Gunji Koizumi (Engeland). Neder-

landse judopioniers zoals Gé Koning 

reisden naar de Franse hoofdstad om 

hun idolen te ontmoeten. Vervolgens 

werden Japanse judoka’s uitgenodigd 

om in Nederland demonstratiepartijen 

te geven. Overnachtingen in hotels 

waren destijds kennelijk te kostbaar, 

want de gasten werden liefdevol op-

genomen in de huiselijke kring.

Mannen in witte pakken op 
de buis
Zenden verrichtte zijn werkzaamheden 

op zondagavond vanuit een tv-studio 

in Hilversum op het Omroepkwartier, 

later omgedoopt tot Media Park. 

Staand achter een monitor met op de 

achtergrond Sport in Beeld verzorgde 

hij zijn deskundig commentaar. Omdat 

hij uitstekend op de hoogte was van 

de nomenclatuur (6e dan) werd de 

Nederlandse kijker getrakteerd op be-

namingen als tatami (mat), ippon (een 

punt), waza-ari of o-goshi (heupworp). 

Het succes van Geesink als rolmodel 

op de Spelen, waar hij goud won in 

Judostem voor de kijkers
 Pierre Zenden (1939) kwam op het Centraal Instituut Oplei-
ding Sportleiders (CIOS) in Haarlem begin jaren zestig van de 
vorige eeuw in aanraking met judofenomeen Anton Geesink. 
Tussen beide judoka’s ontstond een vriendschap, die uitmond-
de in de aanstelling van Zenden als trainer op Geesinks Sport-
school in Utrecht en later diens benoeming als assistent-coach 
van het nationale team. Deze ervaring inspireerde Zenden tot 
de opzet van een eigen sportschool (dojo) in zijn geboorte-
plaats Maastricht. 

Foto: Isao Okano (links) en Pierre Zenden
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Boven:

De historische 

microfoon, hier 

nog gewoon in 

gebruik bij de 

AVRO

Klaas Jan Hin-

driks versloeg 

het Apollo-pro-

gramma van de 

NASA

in zijn beroepshouding. Die 

wordt gekenmerkt door grote 

nieuwsgierigheid, gekoppeld 

aan engagement. In zijn werk 

heeft hij altijd gezocht naar 

nieuws én naar de betekenis 

daarvan voor de samenleving. 

Feiten zijn interessant, maar 

hun betekenis en impact zijn 

dat minstens evenzeer. Omdat 

een verslaggever ook maar 

een mens is, mag emotie wat 

Hindriks betreft ook gevoel in 

het journalistieke werk door-

klinken. Graag zelfs, want dat 

kan helpen om de betekenis 

van het nieuws scherper over 

te brengen.

Gevoel 
Nieuwsgierigheid en gevoel 

speelden ook een rol bij prak-

tische kanten van zijn werk, 

zoals een belangstelling voor 

vernieuwing. Hindriks was één 

van de eersten die de moge-

lijkheden van satelliettelevisie 

hoofdstad van Haïti, toen hij 

vernam dat in Nederland dijken 

waren doorgebroken. De radio 

ging aan en toen Hindriks de 

indrukwekkende verslagen 

hoorde van onder andere Arie 

Kleywegt en Jan de Troye over 

de Watersnoodramp wist hij: 

dit wil ik ook doen.

Het bleek niet alleen het 

startsein voor een lange 

loopbaan bij radio en televi-

sie, maar ook een rode draad 

Hindriks, onlangs 87 gewor-

den, vindt reflectie op de 

journalistiek van groot belang. 

Vragen over de maatschappelij-

ke functie en het vakmanschap 

van journalisten houden hem 

sinds het begin van zijn eigen 

loopbaan al bezig. Aanvan-

kelijk leek hij zijn toekomst in 

de koopvaardij te vinden, na 

een opleiding aan de zeevaart-

school. In begin 1953 was 

hij met een vrachtschip in de 

haven van Port-au-Prince, de 

na een verbouwing van het AVro-complex kwam hij in 

het bezit van Klaas Jan Hindriks: een microfoon uit 1936, 

afkomstig uit AVro Studio 6. Hindriks liet er een plug aan 

zetten, waardoor hij de microfoon op zijn nagra kon aan-

sluiten en het apparaat een tweede leven kreeg. De micro-

foon, die hij inmiddels aan Aether heeft geschonken, heeft 

voor de oud-verslaggever ook een symbolische betekenis. 

Het is het gereedschap waarmee de journalist het geweten 

van de samenleving wakker schudt.

Met de microfoon in de hand
K L A A S  J A N ,  D E  M I C R O F O O N

door Bas nieuwenhuijsen
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Eutelsat ECS-1, 

artist’s impressi-

on, de satelliet 

via welke de 

programma’s 

van EuropaTV 

werden uitge-

zonden.’

ving wakker houden, door het 

publiek de ogen te openen. 

Ze bedienen zich daartoe van 

massamedia, gesymboliseerd 

door de historische AVRO-mi-

crofoon uit zijn persoonlijke 

archief. 

Die microfoon is zo’n 90 jaar 

geleden gemaakt door Stan-

dard Telephones & Cables Ltd., 

een Brits bedrijf dat in 1991 

is gekocht door het Cana-

dese Nortel (dat zelf in 2009 

bankroet ging, het grootste 

en meest geruchtmakende 

faillissement uit de Canadese 

geschiedenis). In 1936 kwam 

de microfoon in het AVRO-ge-

bouw te staan, als Hindriks het 

zich goed herinnert in Studio 

6. Zoals elk gereedschap is het 

apparaat zelf neutraal, de rol 

die het speelt wordt bepaald 

door de gebruiker, in dit geval 

de journalist. Hindriks heeft zijn 

microfoon nu aan Aether gege-

ven, met een verzoek. Ook al 

heeft het voorwerp geen prak-

tische waarde meer, het is nog 

steeds bruikbaar: benut het om 

reflectie op de maatschappelij-

ke functie van de journalistiek 

verkenden. Zo zag hij kans om 

bijvoorbeeld de hoorzittingen 

van de Amerikaanse senaat 

over het Watergate-schandaal 

rechtstreeks op de Nederlandse 

televisie te krijgen. Dat was, 

in het begin van de jaren ’70 

van de vorige eeuw, nog zo 

bijzonder dat ook omroepen 

in andere landen (onder meer 

de BBC) wilden aanhaken bij 

de uitzendingen die Hindriks 

vanuit Washington verzorgde. 

Ook gevoel kwam daaraan 

te pas. Op een vraag van de 

onderzoekscommissie of er op-

namen van gesprekken in het 

Witte Huis bestonden, hoorde 

Hindriks één van de getuigen 

antwoorden: “Ik wou dat u mij 

dat niet had gevraagd”. Hin-

driks begreep dat dit wel eens 

een doorbraak in de politieke 

afluisterzaak kon betekenen 

met pijnlijke gevolgen voor de 

toenmalige president Nixon: 

er zou belastend bewijsma-

teriaal kunnen zijn dat Nixon 

rechtstreeks in verband met 

de affaire bracht, waardoor 

diens positie onhoudbaar zou 

worden. Hindriks bracht het 

nieuws als eerste en zei er 

eerlijk bij dat het belang ervan 

nog onduidelijk was, maar 

dat het naar zijn gevoel grote 

impact kon hebben. 

Satelliet 
Begin jaren ’80 verbond hij de 

mogelijkheden van satelliette-

levisie met een ander nieuw 

project: Europese programme-

ring. Na een experiment onder 

de noemer Eurikon, ging in 

1985 Europa TV de lucht in: 

een bijzondere samenwerking 

van vijf publieke omroeporga-

nisaties (ARD, Wet-Duitsland; 

RTE, Ierland; RAI, Italië; RTP, 

Portugal; NOS, Nederland) 

onder auspiciën van de Euro-

pean Broadcasting Union. Het 

idee was een pan-Europees 

station te vormen, met een 

gezamenlijke programmering 

die in elk land in de eigen taal 

te ontvangen was, door van 

een aantal geluidskanalen 

tegelijk gebruik te maken. Een 

jaar later sneuvelde Europa TV 

al, volgens Hindriks, die er de 

leiding over had, gefnuikt door 

regelgeving en de opstelling 

van met name de Nederlandse 

publieke omroepen, die het 

project met scheve ogen aan-

zagen en in het NOS-bestuur 

dwarsboomden. Een gebrek 

aan visie, vindt hij, dat ‘Hil-

versum’ typeert. Teleurgesteld 

keerde Hindriks zich van de 

Nederlandse omroepwereld af 

en vestigde zich als zelfstandi-

ge, internationaal opererende 

journalist en mediadeskundige.

De microfoon
De wereld als werkterrein, 

nieuws niet alleen brengen 

maar vooral ook duiden en be-

grijpelijk en invoelbaar maken, 

zijn de belangrijkste drijfveren 

geweest in zijn eigen loop-

baan. Het zijn ook pijlers onder 

de journalistiek als geheel, 

vindt hij, naast een onafhanke-

lijke, kritische houding en am-

bachtelijk vakmanschap. In zijn 

opvatting moeten journalisten 

het geweten van de samenle-

“Feiten zijn interessant, 
maar betekenis en impact 
minstens evenzeer”
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Links: ‘De installatie van de schotel op het Mediapark in 1985, voor het doorseinen van EuropaTV-programma’s naar de satelliet.’

Rechts: Op z’n plek

en de journalistieke beroepsuitoefening te stimuleren. Aether doet dat graag en heeft daartoe twee voornemens. We ken-

nen de microfoon toe als symbolische wisselprijs aan vakmensen die, in het voetspoor van Hindriks, wereldnieuws brengen 

en duiden, en we willen gesprekken tussen vakgenoten van vroeger en nu over hun werk organiseren. En vastleggen, met 

modern gereedschap. n

Eurikon en Europa TV
In het najaar van 1982 voerden vijf EBU-landen (Nederland, Engeland, Italië, Oostenrijk en West-Duitsland) een bijzonder 

experiment uit. Onder de noemer Eurikon zonden ze elk een week lang een Europees televisieprogramma uit. De Neder-

landse week, verzorgd door de NOS, liep van 25 tot en met 31 oktober 1982. In een boekje om Eurikon te memoreren, 

uitgegeven door de NOS, wordt vermeld dat het experiment niet zonder succes was verlopen “omdat juist de NOS zich 

heeft gericht op één van de moeilijkste problemen die rond een internationaal programma denkbaar zijn: de taalbarrière. 

De ervaring die wij in ons land hebben met de vertaling en ondertiteling van tv-programma’s (in tegenstelling tot nasyn-

chronisatie, red.), kan juist bij de realisering van een Europees tv-programma een belangrijke rol spelen.” Elke avond gaven 

“deskundigen uit de wereld van omroep, politiek of techniek” hun visie op aspecten van het experiment. Onder hen de 

toenmalig NOS-voorzitter Erik Jurgens, die zijn bijdrage begon met een constatering, die ook 40 jaar later nog actueel 

klinkt: “Doordat Europa er niet in geslaagd is in de afgelopen jaren een eenheid op te bouwen, is de konkurrentie-positie 

op de internationale markt (vooral televisie) niet sterk.”

Op 5 oktober 1985 begon Europa TV, opvolger van Eurikon, met uitzenden. Het ideaal achter dit gezamenlijke kanaal 

van een groep EBU-landen (Nederland, West-Duitsland, Italië, Portugal en Ierland i.p.v. van Engeland) was hetzelfde als de 

inspiratie voor Eurikon: de verbondenheid tussen kijkersgroepen in Europa vergroten. Door naar elkaars programma’s te 

kijken, zou over en weer meer begrip en saamhorigheid ontstaan. De redactie was gevestigd in Hilversum en stond onder 

leiding van Klaas Jan Hindriks, die internationaal ruime ervaring had opgedaan. Hindriks noemt overigens nadrukkelijk ook 

de belangrijke rol van Wim Hohage (toenmalig chef van de vertaalafdeling), regisseur Theo Ordeman en productie- en 

regieassistente Iris Bouwman bij de voorbereiding en totstandkoming van Eurikon en Europa TV.

De programma’s werden uitgezonden via een satelliet: de ECS-1 van Eutelsat. De schotel stond opgesteld op het Media 

Park in Hilversum. De PTT, officieel de enige organisatie die dergelijke apparatuur kon neerzetten, was overgeslagen, maar 

deed achteraf niet moeilijk, op voorwaarde dat er een sticker met ‘PTT’ opgeplakt werd, aldus Hindriks. De taalbarrière 

tussen de kijkers in de verschillende landen werd overwonnen door via een aantal geluidskanalen gelijktijdig vertalingen in 

het Nederlands, Duits, Engels en Portugees uit te zenden. Volgens Hindriks ging Europa TV ter ziele doordat met name de 

Nederlandse publieke omroepen het initiatief niet omarmden: Europa TV kon beschikken over een eigen kanaal, zij moes-

ten zenders delen. In november 1986 viel het doek voor het experiment, officieel omdat het budget, bedoeld voor drie jaar, 

al op was. n
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Klaas Jan Hindriks met zijn oude Nagra

Nieuws 
    en duiding, 

waar ook ter wereld

Het Wiki-lemma over 
Klaas Jan Hindriks leest weg 
als een avonturenboek. 
Het duizelt van de namen en 
ontmoetingen die hij (1935) 
in zijn rijke en lange carrière 
heeft gekend. 
Een ontmoeting.

In zijn journalistieke balboekje staan namen als die van de broers Kennedy, Carter, Nixon en 
Kissinger, naast die van Sadat (Egypte), Allende (Chili) en Indira Gandhi (India). Zo was Klaas 
Jan de eerste buitenlandse journalist die Henri Kissinger interviewde. Zijn verslaggeving rond 
de geruchtmakende Watergate-affaire begin jaren zeventig leverde hem samen met zijn team 
van Panoramiek een eervolle vermelding op van de jury van de Nipkow-schijf. Vermeldens-
waard is ook zijn verslaggeving van de Nasa-ruimtevaart projecten, inclusief de beschamende 
ontmaskering van de Utrechtse professor Schadé. Deze neurowetenschapper gaf zich tijdens de 
maanlanding (1969) uit als lid van de medische staf van de NASA en werd door vele media als 
‘deskundige’ geïnterviewd vanuit het Amerikaanse ruimtevaartcentrum. Gezonde journalistie-
ke bronnencheck ter plaatse en ook gerede twijfel aan sommige van Schadé’s geleverde ‘inside’ 
informatie door Klaas Jan en Ben van Meerendonk (fotojournalist) leidde als snel tot de totale 
deconfiture van de Utrechtse prof. Hij bleek gewoon vanuit Hilversum ‘in te bellen’ met ‘inside’ 
informatie afkomstig uit een dikke neurowetenschappelijke duim.

door Albert Bek
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Jimmy Carter 

(links) en Anwar 

Sadat

Toeval en experiment
Toeval of niet, beide uitgespro-

ken leiders zijn bij een aanslag 

om het leven gekomen. Het 

toeval speelt trouwens bij een 

aantal belangrijke wendingen 

in de carrière van Klaas Jan ook 

een belangrijke rol. Zoals de 

ontmoeting in 1971 met Carel 

Enkelaar toenmalig hoofd 

televisie van de NOS tijdens 

een staatsbezoek van Juliana 

en Bernhard aan Indonesië. 

Daar werd het eerste contact 

gelegd voor een idee over een 

Europees televisieproject. Deze 

plannenmakerij liep in eerste 

instantie door naast het ‘gewo-

ne’ programmawerk van Klaas 

Jan. Dat was ook in de tijd dat 

de NOS-rubriek Panoramiek 

(1967-1988) mede door hem 

werd opgezet. Wat vooral bij 

de productie van buitenlandse 

onderwerpen zeer hielp, waren 

de vele internationale contac-

ten uit het eerdergenoemde 

‘balboekje’ van Hindriks. Han-

dig wanneer je dan Henry Kis-

singer op zondagavond even 

direct kunt bellen voor een 

quote of liaison. Zeker. Nieuw 

in de programma-opzet was 

dat er meestal aandacht voor 

één (vaak buitenlands) onder-

werp was dat uitgebreid werd 

belicht, een format dat ook 

later veelvuldig is toegepast. 

In deze periode speelde dus 

ook de uitwerking van het 

idee voor een pan-Europees 

programma, gericht op de 

lidstaten van de Unie. Het 

plan start met het zogeheten 

Eurikon-project, een proefuit-

zending van vijf weken in een 

samenwerkingsverband van 

vijf publieke omroepen. Een 

positieve evaluatie na afloop 

van de vijf proefweken waarbij 

de komende generatie(s).” 

Toegegeven: nogal zware kost 

voor een lunchgesprek op een 

zonovergoten donderdag in 

maart. Gelukkig opent het 

gesprek met koffie en een we-

reldberoemd speculaasje van 

de beste bakker uit Gorssel en 

wijde omstreken. 

Klaas Jan introduceert zich 

deze middag als idealist, lezer 

en immer geïnteresseerd in de 

betekenis der dingen. In zijn 

werkzame leven en ook daarna 

komen deze eigenschappen 

stuk voor stuk terug. “Bij alle 

artikelen die ik schreef, bij alle 

reportages die ik maakte, was 

maar één ding belangrijk: hoe 

vertel ik de luisteraar en kijker 

het verhaal achter de gebeur-

tenissen. Zo duidelijk mogelijk, 

in een juist kader en met vol-

doende achtergrondinformatie. 

Of het hier nu ging om geopo-

litieke duiding van de toenma-

lige wereldgebeurtenissen of 

in de persoonlijke gesprekken 

met Anwar al Sadat van Egypte 

of Indira Ghandi van India, ik 

zocht altijd naar plaatsing in 

hun historische betekenis en 

context en vooral ook wat de 

‘radar’ was waarop ze voeren.” 

Tsja en dan slaan we het begin 

van zijn lange carrière bij de 

VARA en latere werk voor de 

AVRO, BRT, BBC, Met Het Oog 

op Morgen en Radio Nederland 

Wereldomroep nog even over. 

Terug naar het heden. We zijn 

op weg naar een ontmoeting 

met Klaas Jan in het lommer-

rijke Gorssel. Naast gastheer 

en initiator van dit gesprek zijn 

aanwezig: Jo Bardoel, emeri-

tus-hoogleraar Communicatie-

wetenschap aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen en 

Journalistiek en Media aan de 

Universiteit van Amsterdam, 

Bas Nieuwenhuijsen, journalist 

en eindredacteur van Aether 

en uw verslaggever van dienst: 

Albert Bek, journalist en voor-

malig RNW-uitgever.

Idealist 
Doel van onze reis is een 

gesprek over, ik citeer: “De 

betekenis van (historische-) 

gebeurtenissen voor het jour-

nalistieke vak, -voor de huidige 

generatie, voor het algemeen 

democratisch ideaal, voor Ne-

derland in internationaal ver-

band en -aldus Hindriks- even 

belangrijk: de betekenis voor 
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Ook doordat toentertijd en bij 

latere nieuwe pogingen toch 

de kernboodschap ontbrak: 

‘Voor wie doe je het, is het 

van belang?’. Na het einde van 

Europa TV vestigt Klaas Jan 

zich met zijn gezin in New York 

waar hij in de jaren daarna als 

journalist bijdragen levert aan 

(inter-)nationale omroepen, 

bedrijven en organisaties en 

als correspondent werkt voor 

kleinere en grotere opdracht-

gevers. Het Europese vuur is 

gelukkig nog niet gedoofd, 

aldus Hindriks. Er zijn mooie 

nieuwe initiatieven in Europese 

programmering gekomen en 

geholpen door de digitale we-

reld voor iedereen bereikbaar. 

Hij noemt Euronews (https://

www.euronews.com/ ) en het 

cultuur-historische kanaal: 

Europeana (https://www.eu-

ropeana.eu/nl ) beide écht de 

moeite van het bekijken waar. 

Bij Klaas Jan staan ze bovenaan 

op de laptop-favolijst. En dan 

nog even dit: van de Neder-

landse inventaris van Europa-tv 

is het enige tastbare deel uit 

de Emmastraat na ruim dertig 

jaar nog in werking. De toaster 

uit de toenmalige kantine is 

na jarenlange omzwervingen 

door Amerika en Frankrijk nu 

weer terug op het aanrecht in 

Gorssel. Elke dag begint in Hui-

ze Hindriks met een Europees 

sneetje toast. Overigens heb 

ik dit stukje nog even langs de 

ogen van de belangrijkste bron 

laten gaan. “Is het niet te veel 

Klaas Jan Hindriks Centraal 

wat de klok slaat?”, zo liet hij 

bescheiden weten. Ik vind van 

niet dus: feitelijk én in perspec-

tief, typisch Klaas Jan.  n

     

de NOS in EBU-verband als 

gastheer optrad, resulteerde in 

de oprichting van Europa TV.

Vóór het zover was diende 

een enorme slag geleverd te 

worden in het opzetten van 

de organisatie, dat gebeurde 

in eerste instantie vanuit een 

pand aan de Hilversumse Em-

mastraat en parallel daaraan 

ook in de diverse deelnemende 

landen. Niet alleen journalistiek 

inhoudelijk maar ook facilitair, 

van kantoorruimte tot brief-

papier en typemachines tot de 

distributie. Zoals de versprei-

ding van de programma’s via 

de Europese BSB- en IBA-satel-

lietzenders. En ook hier speelt 

weer een toevalsfactor: de 

enige vrije satellietverbinding 

in het begin van de jaren ‘80 

was in particuliere handen van 

de strenggelovige Piet Derk-

sen. Zakenman/oprichter van 

Center Parks, filantroop en 

multimiljonair. 

Toen Klaas Jan met een ver-

zoek om toelating tot ‘zijn’ 

satellietkanaal bij de zakenman 

en diens compagnon aanklop-

te, was de eerste reactie nogal 

direct en zeer afwijzend: “Ik 

doe geen zaken met ongelovi-

gen”. Klaas Jan raakte echter 

in een persoonlijk gesprek met 

de mannen en vertelde dat hij 

de dag ervoor op bezoek was 

bij zijn ernstig zieke moeder 

die berustte in haar lot met de 

tekst: “Ik geloof in God en heb 

mijn lot in Zijn handen gege-

ven”. Hij had die in zijn agenda 

genoteerd en kon die aan 

Derksen tonen. Daarop brak 

het aanvankelijke verzet van 

de diepgelovige ondernemers 

en kreeg Klaas Jan via deze 

persoonlijke ontboezeming 

alsnog toegang tot de satelliet. 

Nederland trad daarmee toe 

tot het satelliettijdperk. 

Nieuwe initiatieven
De uitzendingen van Europa TV 

startten begin oktober 1985 

via de Eutelsat ECS-1. Met een 

aanvullende en complemen-

taire programmaring op het 

centrale programma-aanbod 

vanuit de diverse deelnemende 

landen. Inclusief de vertalingen 

naar de diverse uitzendtalen 

en ondertiteling via het toen 

vrij nieuwe Ceefax, de Britse 

voorloper van Teletekst. Toch 

stopt het project ruim een 

jaar later. Wegens geldgebrek 

– het budget voor drie jaar 

van 30 miljoen gulden was 

op- maar ook doordat het hier 

in Nederland in het omroeppo-

litieke vaarwater van de diverse 

publieke zenders terechtkwam. 

En -cruciaal bij dit soort grens-

overschrijdende projecten- het 

ontbrak in Hilversum destijds 

aan bindende capaciteiten in 

dit internationale spelersveld. 

Ook nu nog -ruim drie decen-

nia later- toont Hindriks zich 

emotioneel en teleurgesteld 

dat zo’n prachtig initiatief in 

de kiem gesmoord is door 

onderling gekissebis en gebrek 

aan een centrale redactionele 

bruggenbouwer en -trekker. 

Volgens Klaas Jan heeft het 

Nederlandse imago als centrale 

internationale mediapartner 

destijds een flinke dreun opge-

lopen die nog jaren nagalmde. 

“Voor wie doe je het, 
is het van belang?”
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De ploeg van 

Multifi lm aan 

het werk

Foto: Beeld & 

Geluid

De fi lmspoel 

van de eerste 

telerecording: 

Koninginnedag 

1952

Foto: Bas van 

der Heide

het gaat om fotografi e en fi lm. 

Zijn zoon en naamgenoot was 

vanaf 1951 hoofd technische 

dienst van de NTS. Hierdoor 

kreeg Multifi lm de kans om 

de buitenopnames te verzor-

gen die op televisie werden 

uitgezonden. Het bedrijf was 

schikte. Daarvoor werden alle 

fi lmactiviteiten uitbesteed aan 

het Haarlemse bedrijf Multi-

fi lm.

De NTS en Multifi lm
Multifi lm was een logische 

partner voor de NTS. Ze was al 

sinds 1927 actief in de fi lm-

wereld en werkte onder meer 

samen met het fi lmjournaal 

Polygoon. De onderneming 

werd opgericht door Jan 

Cornelis Mol. Een pionier als 

In de vroege jaren 50, toen 

de televisie voorzichtig haar 

intrede deed, werden alle 

televisieprogramma’s live uit-

gezonden vanuit Studio Irene 

in Bussum. Daarna waren de 

beelden voorgoed verdwenen. 

De herinnering van de oplet-

tende kijker moest het geziene 

dan levend houden. Hier kwam 

volgens Het Parool na een klei-

ne vijf jaar - in augustus 1956 - 

verandering in. De NTS schafte 

apparatuur voor ‘telerecording’ 

aan: op die manier konden live 

televisieprogramma’s worden 

vastgelegd door middel van het 

fi lmen van het televisiescherm 

en het opnemen van het geluid 

op een aparte fi lm- en geluids-

spoel.

Maar dit betekent niet dat er 

helemaal geen televisiebeel-

den van vóór 1956 bewaard 

zijn gebleven. Integendeel: de 

vroegst bewaarde tv-uitzendin-

gen dateren van 1952.

Had Het Parool dan ongelijk? 

Nee. Het klopte volledig dat 

de NTS zelf pas in 1956 over 

telerecording-apparatuur be-

Tegenwoordig is het volkomen vanzelfsprekend dat alle televisieprogramma’s bewaard 
worden. Na uitzending worden ze regelrecht doorgestuurd naar de archieven van Beeld & 
Geluid. Dat is decennialang niet zo geweest. Veel uitzendbanden werden gewist en herge-
bruikt, omdat ze te duur waren. In de eerste 10 jaar van het bestaan van de televisie 
bestond zelfs de videorecorder nog niet. Hoe werden programma’s toen opgenomen en 
bewaard? Een tweeluik over de vroegste vorm van het vastleggen van televisieprogramma’s: 
telerecording, waarvan de eerste precies 70 jaar geleden werd gemaakt.

Telerecording:
    de eerste herhalingen 
         op televisiedoor Michel van Dijk en Bas van der Heide

Deel 1

Het prille begin, 1952-1956
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toen een rechtstreekse uitzending van de troonrede 

in Den Haag middels telerecording werd vastgelegd. 

Trouw meldde in aanloop naar deze parlementaire 

gebeurtenis dat “na lang experimenteren de N.V. 

Multifilm in Haarlem er thans, in samenwerking met 

Philips-N.S.F. en de N.T.S., in is geslaagd een instal-

latie voor het opnemen van zgn. kinescope-films te 

vervaardigen.”

Tijdens deze oefening werd er geëxperimenteerd met 

camera-instellingen en de belichting. Geheel vlekke-

loos verliep de uitzending niet, want af en toe kwa-

men er storingen in beeld. Dit probleem bleek onder 

meer te liggen bij de politie, die de boel verstoorde 

met kleine zenders om het verkeer te regelen. Daar-

naast was het televisiesignaal in Haarlem, waarvan-

daan Multifilm nog steeds opereerde, gewoon te 

slecht. Na een korte periode werd besloten om de 

apparatuur naar Hilversum te verhuizen.

Deze tweede telerecording werd, in tegenstelling tot 

de proef van 30 april, wel uitgezonden. Hiermee was 

het fenomeen ‘herhaling’ geboren. Een recensent 

van De Tijd viel de storingen ook op en was er niet 

over te spreken: “Wij kregen dan de herhaling van 

hetgeen ’s middags te zien is geweest, met storing 

en al. De beelden waren vaak zeer onduidelijk.”

Na deze periode zijn er in ieder geval nog twee 

telerecordings door Multifilm opgenomen. De eerste 

is een rechtstreekse uitzending van het 70-jarig 

jubileum van Artis in Amsterdam van de NCRV op 

16 januari 1953. De andere is een gedeelte van een 

uitzending rondom 30 jaar AVRO. Deze staat bij 

Beeld & Geluid geregistreerd op 1 januari 1953, maar 

is vermoedelijk later dat jaar uitgezonden.

Vanaf 1956
Hierna houden de telerecordings van Multifilm in het 

archief van Beeld & Geluid op. Pas in augustus 1956 

ging de NTS weer telerecordings maken en werd 

het serieus. Het aantal groeit vanaf dat moment met 

tientallen per jaar. Hoe dat verliep tot aan de komst 

van de Ampex-videorecorders in 1961 leest u in de 

volgende editie van Aether in oktober. n

bijvoorbeeld verantwoorde-

lijk voor de actualiteiten en 

maakte in februari 1953 een 

in totaal twee uur durende 

en zeer gedetailleerde televi-

siereportage over de Waters-

noodramp. Een voor 

die tijd ongekende 

prestatie.

Op 15 juni 1953 

werd door Multifilm 

voor het eerst een 

studioscène van 20 

minuten op 16mm-

film opgenomen door 

het filmen van een televisie-

scherm. Het was een telere-

cording zonder dat het live 

uitgezonden werd. Men koos 

voor het toneelspel Bobbeltje 

van Toneelgroep Comedia, met 

in de hoofdrol Guus Hermus. 

Pas een dag later werd deze 

opname uitgezonden en 

konden de televisiekijkers het 

‘nieuwe experiment bij de 

Nederlandse TV’ aanschouwen, 

aldus De Telegraaf.

Multifilm en 
telerecording
Ook maakte Multifilm dus de 

eerste echte telerecordings: 

schermopnames van live-uit-

zendingen. Het is niet bekend 

of dit in opdracht van de NTS 

gebeurde, of dat ze deze uit 

beweging maakte. In het 

papieren archief van Multifilm, 

dat nu wordt bewaard bij 

Beeld & Geluid, wordt alleen 

gerept over de al genoemde 

buitenreportages.

Bij Beeld & Geluid zijn wel 

enkele filmrollen met opnames 

van het televisiescherm uit 

1952 en 1953 bewaard geble-

ven. Uit krantenartikelen uit 

die tijd blijkt dat Multifilm deze 

gemaakt heeft.

De techniek werd toen echter 

nog ‘kinescoop’ of ‘kinescope’ 

genoemd. Dit was afgeke-

ken van de Amerikanen, die 

het gebruikten om aan het 

buitenland verkochte program-

ma’s op filmspoelen te kunnen 

verzenden. Zo waren de landen 

niet afhankelijk van het tijds-

verschil bij live uitzendingen. 

Registraties werden in die tijd 

dus niet gemaakt met het doel 

om ze te archiveren.

Inhoud van de eerste 
telerecordings
Op 30 april 1952 werd de 

eerste Nederlandse telerecor-

ding gemaakt. Het betrof de 

registratie van het oer-Holland-

se Koninginnedag-defilé voor 

koningin Juliana. Deze – vol-

gens de beschrijving bij Beeld & 

Geluid “Proef Kinescoop Film” 

- duurde rond de twee minu-

ten en is met optisch geluid ge-

maakt. Film en geluid stonden 

dus op dezelfde band. Deze 

proef is om onduidelijke reden 

nooit op televisie geweest.

Een volgende historische mijl-

paal was enkele maanden later 

en wel op 16 september 1952, 

“Multifilm was een 
logische partner voor 
de ntS”

Hieronder volgt een lijst van de telerecordings die zijn gemaakt door Multifilm en bewaard 
zijn gebleven bij Beeld & Geluid. Het is niet meer te achterhalen of er voor 1956 meer zijn ge-
maakt: deze zijn in ieder geval niet bewaard gebleven en papieren archieven geven hier geen 
uitsluitsel over. 30-04-1952 - Defilé koningin Juliana. Duur: 2 minuten. Zendgemachtigde: 
NTS. 16-09-1952 - Opening der Staten-Generaal. Duur: 1 uur en 2 minuten. Zendgemach-
tigde: NTS. 1953 - 30 jaar AVRO. Duur: 10 minuten. Zendgemachtigde: AVRO. 16-01-1953 
– 70 jaar Artis. Duur: 36 minuten. Zendgemachtigde: NCRV. Aanvullend te raadplegen: een 
artikel uit Aether 47 (april 1998) van Thomas Leeflang. Hij verhaalt met name over de techni-
sche kant van telerecording.
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Maroesja
(glamour portret)

In haar boek De Tovenaarsdochter schrijft Maroesja Lacunes haar levensgeschiedenis 

en die van haar ouders, broer en zus van zich af. Haar beroemde vader, artiest Toby Rix, 

haar rol als Tika in Tita Tovenaar, familiegeheimen en nog veel meer. Een gesprek met 

een geboren verhalenvertelster.

  
        

Maroesja Lacunes
door Bas nieuwenhuijsen

Maroesja

Maroesja Lacunes, tovenaars-   

     dochter en verhalenvertelster
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buiten.” Waarover ze zweeg, 

was de disfunctionaliteit van 

het gezin waarin ze opgroeide, 

met een kunstzinnige moeder, 

een dominante vader die alle 

aandacht opeiste, een broer 

die jong een hit had maar 

nooit een grote internationale 

ster werd en een veel jongere 

zus die middelpunt van een 

groot familiegeheim was. 

Haar ouders ruzieden voortdu-

rend, hadden buitenechtelijke 

affaires, stelden een echtschei-

ding lang uit, en waren vooral 

met zichzelf bezig. “Aan de 

buitenkant klopte het plaatje 

perfect,” zegt Lacunes achter-

af. “Maar eigenlijk was het half 

feest, half hel, zoals mijn broer 

zei. Er was geen sprake van zo-

iets als incest of mishandeling, 

het ging allemaal veel sluipen-

der. Ik denk dat veel mensen 

dat kunnen herkennen, want 

dat komt vaak voor.” 

Met een bekende artiest als 

vader en een lange eigen 

loopbaan in theater, fi lm en 

televisie zou je als lezer een 

stoet bekende namen verwach-

ten in haar boek. Die duiken 

her en der ook wel op, maar 

alleen als ze een functionele 

rol in het verhaal hebben. Hans 

Snoek, oprichtster van het 

Scapino-ballet, bijvoorbeeld, bij 

wie Lacunes als meisje dansles-

sen volgde. Maar de man van 

Snoek, tv-pionier Erik de Vries, 

ontbreekt. Lacunes: “Achteraf 

wel jammer, want hij is enorm 

belangrijk geweest voor de 

“Ik ben heel vaak geïnterviewd 

als Tika, maar mijn boek is het 

verhaal van wie ik echt ben,” 

wil Lacunes benadrukken, 

want van die rol in Tita Tove-

naar, dit jaar 50 jaar geleden, is 

ze nooit helemaal losgekomen. 

Dat wil zeggen: zelf wel, maar 

voor het publiek niet. Jammer 

vindt ze dat, want ze heeft 

zoveel meer gedaan, van ander 

tv-werk tot theater op straat 

en in kroegen, fi lms, beeldende 

kunst en nu dus schrijven.  Ze 

was jong nog (27) toen Tita 

Tovenaar op haar pad kwam, 

maar ook geen onbeschreven 

blad. “Ik was al actrice, was 

getrouwd geweest. Tika, dat 

meisje, dat was ik dus niet, 

maar ze zat er wel in. Het was 

een leuke rol, leuk om dat kind 

te zijn. Achteraf bezien zou ik 

het iets minder lief aanpakken, 

maar de serie was bedoeld 

voor jonge kinderen. Dat wordt 

wel eens vergeten.” 

Want ook volwassenen keken 

met plezier naar de tovenaars-

dochter, die als het haar zo 

uitkwam de tijd kon stilzetten. 

“Lo Hartog van Banda schreef 

prachtige teksten. Er zaten ook 

allerlei subtiele grapjes in de 

serie, zoals opa (gespeeld door 

Henk Votel, later haar man 

geworden, red.) die reist in een 

kistje dat van binnen groter is 

dan van buiten.”

Dat niets is wat het lijkt te zijn, 

is een rode draad in haar boek. 

Een autobiografi e noemt ze 

De Tovenaarsdochter, maar het 

laat zich ook enigszins lezen als 

een familiekroniek. Dat komt 

deels doordat het boek chro-

nologisch is opgezet en deels 

doordat haar ouders, broer 

Geertjan (in de muziekwereld 

beter bekend geworden als 

Jerry Rix) en zus Inez minstens 

zo aanwezig zijn als zijzelf. 

“Ze zijn inmiddels alle vier 

overleden, niet zo heel lang na 

elkaar. Ik wilde mijn autobio-

grafi e schrijven voor mezelf, na 

die dramatische periode. Het 

verhaal had ik eerst opgezet 

in vier hoofdstukken, één voor 

elk van hen. Maar meelezers 

vonden het onoverzichtelijk 

worden en hebben me aange-

raden om het chronologisch te 

vertellen. Vooral Pauline Slot, 

bij wie ik schrijfcursussen heb 

gevolgd, 

heeft me 

geholpen 

om te 

focussen en 

ze stimu-

leerde me 

om het te 

publiceren.”

Hamerslag 
Dat was Lacunes eigenlijk niet 

van plan geweest. “Ik wilde 

het voor mezelf houden. Maar 

Pauline zei toen: dan doe je 

wat je altijd hebt gedaan. Dat 

kwam aan als een hamerslag. 

Ik heb altijd gezwegen. Ik 

wilde dingen veranderen, thuis, 

maar voelde me machteloos. 

Nu breng ik het toch naar 

“Ik heb wel twijfels, 
maar op het toneel 
zijn die weg”

Maroesja Lacunes, tovenaars-   

     dochter en verhalenvertelster
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Maroesja 

Lacunes was ei-

genlijk niet van 

plan haar boek 

te publiceren

Foto’s: PR-OUD 

/ Sevilay Maria

afging. Alleen acteren in grote 

producties, zoals een soapserie, 

vond ze minder prettig werken. 

“Ik heb onder meer in Onder-

weg naar morgen gespeeld. 

Dat vond ik niet zo leuk, het 

moest allemaal snel. Het was 

een soort fabriek. Tita Tovenaar 

was veel leuker, maar dat duur-

de maar twee jaar.” Als actrice 

vond ze zich overigens beter 

passen bij de televisie, dan bij 

het theater. “Op het toneel 

moet je alles groter maken. Ik 

kan wel een bek opentrekken 

hoor, maar het kleine gebaar 

dat bij tv past ging me beter 

af.”

Als actrice kwam ze uiteinde-

lijk uit de schaduw van, met 

name, haar vader, het muzikale 

multitalent Toby Rix. “Ik heb 

amateurs geregisseerd en mijn 

vader erbij gevraagd. Hij wilde 

wel acteren, maar hij bleef 

een performer die het publiek 

uitnodigde: ‘kijk naar mij’. Mijn 

moeder was een verhalenver-

teller, hij niet. Hij presenteerde 

zichzelf, het ging om hem.” 

Na het acteren keerde ze terug 

naar een oude liefde: tekenen, 

etsen en schilderen. “Als etser 

ben ik nu wel losgekomen van 

de techniek, die beheers ik. Als 

portretschilder nog niet. Het 

liefste wil ik spelen, schilderen 

en schrijven combineren. Dat is 

de beste manier om verhalen 

in kwijt te raken. Bij het spelen 

breng je werk van een ander 

over, bij schilderen en schrijven 

maak je zelf iets. Dat zou ik 

willen integreren.” n

De Tovenaarsdochter van Ma-

roesja Lacunes, Uitgeverij Gist, 

ISBN/EAN: 978-90-830961-5-

5, € 24,99.

de producent. Als die me iets 

wilde laten doen wat ik niet 

wilde, bijvoorbeeld als Tika op-

draven voor publiciteit, zei Ton 

Lensink dat het niet hoefde.”

Vis in het water
Het acteren heeft haar veel 

gebracht, vindt ze. “Op de 

Bühne ben ik meer mezelf dan 

daarbuiten. Ik heb wel twijfels, 

maar als ik op het toneel sta 

zijn die weg, voel ik me als 

een vis in het water.” Theater 

op straat en in de kroeg heeft 

toch wel haar voorkeur, hoe-

wel spelen voor de televisie- of 

filmcamera haar ook goed 

televisie, waar ik ook na 

Tita Tovenaar af en toe voor 

heb gewerkt. Maar ja, ik 

zag hem wel eens, maar ik 

kwam bij Hans Snoek voor de 

danslessen.” Bekende acteurs 

geven in het boek ook acte 

de présence, maar alweer 

alleen functioneel, zoals Ellen 

Vogel, Albert van Dalsum, 

Rutger Hauer, Joost Prinsen 

en uiteraard Ton Lensink, haar 

‘vader’ in Tita Tovenaar. “Hij 

was al bekend, maar hij kreeg 

wel waardering voor mij, 

we konden goed met elkaar 

opschieten. Hij beschermde me 

ook tegen Max Appelboom, 
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Jan Vrijman 

(links) in 

gesprek met 

Barend Lahn-

stein in Dag 

Koninginnedag 

(V.P.R.O.), 1957

oneel gereageerd. Er werd 

zelfs een commissie ingesteld 

om fouten in de toekomst te 

voorkomen. Het tumult had 

een staartje; Vrijman werd 

voor twee jaar uitgesloten van 

televisiewerk.

Het gedoe was voor Kan aan-

leiding om een handgeschre-

ven brief aan Vrijman te sturen, 

die in 2015 bij Zwiggelaar 

Auctions werd geveild. In het 

schrijven steekt de conferencier 

de cineast een hart onder de 

riem. n

In de documentaire verscheen 

onder andere conferencier 

Wim Kan op het beeldscherm 

met herinneringen uit 1943 

aan een Japans internerings-

kamp in Birma. Verder werd 

een vraaggesprek gevoerd met 

de 87-jarige Barend Lahnstein, 

een voormalig Lomboksoldaat 

(zie foto).

Ook kwamen personen in de 

documentaire aan het woord, 

die niet veel op hadden met 

de monarchie. De muiterij op 

de Hr. MS. De Zeven Provin-

ciën uit 1933 was eveneens 

een onderwerp. Eén van de 

geplande gasten was korpo-

raal-machinist Maurits Boshart. 

Regeringscommissaris Renge-

link probeerde te verhinderen, 

dat het interview met deze 

communist werd uitgezon-

den. Vrijman koos vervolgens 

voor een alternatief, namelijk 

Bosharts collega Martinus 

Dooyeweerd.

Het aankaarten van heikele on-

derwerpen in de vorige eeuw 

was niet direct de aanleiding 

voor de commotie. Slechts 

een gering aantal kijkers had 

namelijk de uitzending gezien. 

Pas toen vrijwel alle dagbla-

den, met uitzondering van 

op de Nederlandse tv: eerste rel op massamedium

Vijfenzestig jaar geleden op 31 augustus 1957 werd een nieuw taboe op de vaderlandse buis 
doorbroken. In het V.P.R.O.-programma Dag Koninginnedag, de verjaardag van toenmalig prin-
ses Wilhelmina, zorgden samenstellers Joes Odufré, Tom Pauka en cineast Jan Vrijman voor veel 
commotie. De uitzending zou te boek staan als de allereerste televisierel. Cineast Vrijman kreeg 
hierdoor landelijke bekendheid.

Het Parool, afkeurend rea-

geerden, was het hek van de 

dam. Historische misstanden 

tijdens de regeringsperiode van 

Wilhelmina op de televisie aan 

de kaak stellen was not done. 

De berichtgeving zou volgens 

velen te links zijn. Resultaat: 

opzegging van circa 2.500 

VPRO-lidmaatschappen. De 

zendgemachtigde haastte zich 

om verontschuldigingen en 

spijtbetuigingen aan te bieden. 

In het programmablad Vrije 

Geluiden werd onder de kop 

“Fouten gemaakt” redacti-

39

Gekrakeel

door Arno weltens
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Archiefbeelden 

sieren het 

gebouw van 

Beeld & Geluid

sprong voorwaarts genomen 

door zich op de Oude Amers-

foortseweg te vestigen. Op 

deze locatie werd niet alleen 

een nieuwe tentoonstellings-

ruimte, maar ook een centraal 

depot ingericht. Bovendien 

werd het Fonografisch Mu-

seum, dat een kommervol 

bestaan leidde in het Utrechtse 

winkelcentrum Hoog Catha-

rijne, aan de collectie toege-

voegd. Museumdirecteur Jan 

Vos, voormalig voorzitter OR 

van de NOS en directeur van 

omroeporkesten en koren 

wist via zijn contacten in Den 

Haag en Hilversum (omroepen) 

2.500.000 gulden bijeen te 

brengen voor de verhuizing en 

inrichting. Naast enige stafme-

dewerkers werden circa 130 

vrijwilligers bij de werkzaamhe-

den betrokken. Bij het vergaren 

van de noodzakelijke gelden 

speelden KRO-bestuursvoorzit-

ter Ben Schmitz, beleidsamb-

tenaar Harry Kramer en Vos 

een zeer belangrijke rol. In de 

periode 1993-2001 zou het 

Nederlands Omroepmuseum in 

totaal circa 500.000 betalende 

van Huis, voorheen als zake-

lijk directeur verbonden aan 

het Rijksmuseum. Onder zijn 

leiding werden onder andere 

de huisvestingskosten terug-

gebracht. Zo werd de huur van 

het monumentale pand aan 

het Haagse Noordeinde 64 

(publieksdienst RVD) opge-

zegd. Slechts de bunker in de 

duinen bij Scheveningen bleef 

gehandhaafd voor de opslag 

van brandbare nitraatfilm. Ook 

de vestiging in Rijswijk werd 

opgeheven. Een soortgelijk lot 

trof stichting Film en Weten-

schap. Aanvankelijk in Utrecht, 

in 1989 verruild voor een 

gezamenlijke behuizing met 

het IISG in Amsterdam aan de 

Zeeburgerkade werd vervan-

gen door kantoorruimte op het 

Media Park in Hilversum. Op 

deze locatie was het bedrijfsar-

chief van de Publieke Omroep 

al gevestigd. 

Het Nederlands
Omroepmuseum
Aanvankelijk kleinbehuisd in 

een villa aan het Melkpad, had 

het museum in 1993 al een 

Mies Bouwman en Paul Witte-

man verzorgden de presentatie 

van het NAA in het studio-

centrum. Twee en een half 

jaar eerder was de eerste stap 

al gezet door de commissie 

Vonhoff. In een advies aan Aad 

Nuis, staatssecretaris van het 

ministerie van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap had men 

voorgesteld om tot één nati-

onaal archief op audiovisueel 

gebied te komen. Grote ach-

terstanden in de conservering 

en archivering van historisch 

archiefmateriaal; lagen aan 

deze beslissing ten grondslag. 

In het voortraject waren al 

knelpuntnota’s verschenen en 

een marktonderzoek gedaan. 

Aanvankelijk waren bij de 

onderhandelingen ook nog het 

Filmmuseum in Amsterdam be-

trokken, maar de directie trok 

zich terug. De vier ‘bloedgroe-

pen’, gehuisvest op verschil-

lende plekken in het land, 

moesten uiteindelijk onder 

één noemer en dak worden 

ondergebracht. Om dit doel te 

bewerkstelligen werd een nieu-

we directeur aangesteld: Edwin 

op 25 juni jl. was het 25 jaar geleden dat door een fusie, teweeggebracht door de overheid, 
het bedrijfsarchief van de publieke omroep (fonotheek en film- en beeldbandarchief verenigd 
in AVAc), het Filmarchief van de rijksvoorlichtingsdienst. Stichting Film en wetenschap en het 
nederlands omroepmuseum bijeen werden gebracht. Voor de nieuwe organisatie was de naam 
nederlands Audiovisueel Archief bedacht met als vestigingsplaats Hilversum. 

door Arno weltens

nederlands Audiovisueel 
Archief voorloper 
Beeld & Geluid
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in het Masterplan voor het 

Media Park vastgelegd. Uit 27 

reacties werden het Engelse 

Alsop & Stormer en de Neder-

landse bureaus Architecten Cie, 

Benthem Crouwel, Neutelings 

Rietdijk en Mecanoo geselec-

teerd. Vervolgens ontvingen 

deze vijf architectenbureaus 

een uitnodiging om aan de 

hand van een Programma van 

Eisen een maquette te vervaar-

digen. Uiteindelijk viel de keuze 

op het ontwerp van Neutelings 

Rietdijk uit Rotterdam. Onder 

auspiciën van het NAA werd 

ook een begin gemaakt met 

Kathedralen en luchtkastelen 

van de omroep in Hilversum, 

dat in 2002 bij uitgeverij 

Waanders verscheen. Het 628 

pagina’s tellende boek schetste 

de architectuurgeschiedenis 

van alle ooit in Hilversum ge-

realiseerde omroepgebouwen. 

Tevens een overzicht van niet 

gerealiseerde bouwprojecten 

voor de publieke omroep aan 

de hand van tekeningen en 

maquettes. In dit rijk geïllus-

treerde naslagwerk heeft ook 

de omroepkunst een plek 

gekregen. Tijdens de NAA-peri-

ode werd de cultuurhistorische 

reikwijdte van de collectie, 

bijvoorbeeld door verwerving 

van de reclamecollectie en de 

verzameling van de stichting 

Smalfilmmuseum.

Per 1 juli 2002 werd het NAA 

- inmiddels uitgegroeid tot 

een cultuurhistorisch instituut 

– omgezet in Nederlands Insti-

tuut voor Beeld en Geluid. Het 

markeert de totstandkoming 

van het fusieproces. In 2006 

opende de Beeld en Geluid-ex-

perience zijn poorten voor het 

publiek. n

bezoekers ontvangen. 

Inmiddels was Pieter van der 

Heijden, werkzaam bij het 

Rijksmuseum, Tropenmuse-

um en vervolgens Lakenhal, 

aangetrokken om het nieu-

we concept te bedenken: de 

Experience. Van Huis, Van der 

Heijden en Vos aangevuld met 

de auteur van dit artikel legden 

werkbezoeken af aan het 

Franse themapark Futuroscope 

bij Poitiers, het Newseum in 

Washington, het Haus der Ge-

schichte in Bonn, de nationale 

bibliotheek en het natuurhis-

torisch- en het muziekmuseum 

in Parijs. Piet van Wijk, over-

gekomen van SFW wist als 

plaatsvervangend directeur en 

hoofd collecties de registratie 

en archivering van uitgezon-

den programma’s (radio en 

tv) van de publieke zenders in 

Nederland te stroomlijnen. Ook 

stond hij aan de wieg van de 

Kennisredactie. Organisatiead-

viseur Jan Vriezen, voorheen 

betrokken bij de verzelfstan-

diging van rijksmusea, had 

samen met Van Huis, Van der 

Heijden en externe projectlei-

der Chris van Beers zitting in 

het Bouwteam.

Onderwijsprojecten 
en Fonos
Het NAA heeft, mede inge-

geven door het ministerie van 

OC& W zich ook ingezet als 

inhoudsleverancier voor het 

onderwijs. Scholen voor basis-, 

voortgezet- en middelbaar be-

roepsonderwijs in Nederland, 

aangesloten op een digitaal, 

breedbandig onderwijsnetwerk 

kregen de beschikking over 

Edunet, sinds 1999 Kennis-

net geheten. In 1998 werd 

samen met een uitgever, de 

gemeente Hilversum en twee 

scholengemeenschappen het 

proefproject ‘NAA in de klas’ 

opgezet. Contactpersoon op 

het Media Park was Pim Slot. 

Vervolgens kwam het hoger 

onderwijs aan de beurt door 

de introductie van Davideon, 

een samenwerkingsproject met 

de Rijksuniversiteit Groningen, 

de universiteit van Amsterdam 

en de Christelijke Hogeschool 

Windesheim. De aanzet voor 

Fonos (afkorting Fonotheek 

NOS), de online catalogus 

voor het nationale muzikale 

erfgoed stamde ook uit deze 

periode. Het ging hierbij om 

LP’s of CD’s die niet meer in de 

reguliere handel verkrijgbaar 

waren tegen betaling beschik-

baar te maken voor een breed 

publiek. Machgiel Bakker, 

destijds manager muziek was 

de grote inspirator; gaf ook de 

opdracht voor het NAA-logo 

via het Amsterdamse ontwerp-

bureau Fabrique. Arjo van Loo 

was de projectleider van het 

digitale archiefsysteem iMMix, 

afgestemd op omroepdienst-

verlening. 

Nieuwbouw, publicatie 
en acquisitie
Al voor de Europese aanbe-

steding door het NAA van de 

nieuwbouw had het Spaanse 

architectenbureau MBM uit 

Barcelona reeds een impressie 

“De vier ‘bloedgroepen’ 
moesten onder één 
noemer en dak worden 
ondergebracht”
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In Aether 143 begonnen we met het Televisiewoordenboek. Hieronder een reeks aanvullingen op de eerste afl evering, 

maar het lexicon is zeker nog niet compleet. Verdere aanvullingen zijn dan ook welkom via: nieuwenhuijsenbas@gmail.com.

Aftiteling  lijst van meewerkende cast en crew, later ook sponsoren

BEREG  Beeldbandregistratie, automatiseringssysteem waarin alle door de NOS opgeslagen beeldbanden zijn  

 geregistreerd (jaren ‘70)

Chroma-key een techniek waarbij een onderwerp gefi lmd wordt tegen een groene of blauwe achtergrond, waarna  

 de achtergrond doorschijnend wordt gemaakt zodat het gefi lmde personage of object voor een andere  

 achtergrond geplaatst kan worden

Cross-fade  (kruisregelen) beeld geleidelijk laten overvloeien met ander beeld

Decorvijzel  Vijzel (hydraulische cylinder) op wieltjes waarmee decoronderdelen van de voorbouwhallen naar de  

 studio gereden worden, zie ook Vijzelploeg

DLS  Digital Library System, elektronische opslag van tot 1200 stilstaande beelden, de afkorting wordt ook  

 gebruikt als naam voor de beelden zelf (“Waar is die DLS voor het NOS Journaal?”)

ENG-ploeg  Elektronische Nieuws Garing (of Electronic News Gathering). Een ploeg met een lichte, draagbare  

 camera en geluid waarmee snel een reportage gemaakt wordt voor nieuws en actualiteitenprogramma’s

ETS  de Elektronische Trucage Studio van de NOS-Hoofdafdeling Ontwerp in het Hoofdgebouw, beschikt  

 over diverse elektronische apparatuur voor montage en trucage voor het maken van (motion) graphics  

 en animaties

Fade  overgang

Fade in  (inregelen) beeld geleidelijk laten opkomen

Fade out  (uitregelen) beeld geleidelijk wegnemen

Harry  veelal gebruikt in combinatie met de Paintbox voor het combineren van op de Paintobox getekende 

 en/of geanimeerde beelden die met andere videobronnen gemonteerd kunnen worden

Hemelbed  ministudio in het Irene-kerkje waar de omroepbeurten werden opgenomen

Hengel  lange metalen arm (3, 4, of 5 meter) op verrijdbaar onderstel met microfoon aan het eind, wordt  

 bediend door de geluidsassistent om van dichtbij buiten beeld geluidsopnames te maken

H.G.T.  Hoofdgeluidtechnicus, bedient de geluidregeltafel en is verantwoordelijk voor de geluidskwaliteit

Inrijder  tijdens een opname de camera dichter naar het onderwerp te rijden waardoor het groter in beeld is,  

 omgekeerd Uitrijder. Later: in- en uitzoomen met een lens

Klontje  zwaar blok gietijzer van circa 10 kilo om geladen toneeltreks uit te wegen

Lichtorgel  mengtafel waarop alle aangesloten lichtapparatuur bediend kan worden (ook: Lichtmengtafel)

Machinale  kort voor de afdeling machinale houtbewerking, onderafdeling van NTS/NOS-decoruitvoering

Marmergroeve  bijnaam voor het omroepkwartier, slaat met name op de horizontale geleding van het NOS-  

 hoofdgebouw met witte borstwering van travertijn, een Italiaanse steensoort die ook in het interieur  

 veel is toegepast

MEB  Meng Eenheid Band, faciliteit van de NOS/NOB; ruimte voor montage en nabewerking van   

 beeldbandopnames tot uitzendklare televisieprogramma’s

Moiré  interferentie van twee lijnpatronen die ruis of fl ikkeringen veroorzaakt, reden waarom je geen   

  streepjesblouse aan mag als je op tv komt

Paintbox  elektronische tekenmachine waarmee de operator direct op het beeldscherm tekent. Veel gebruikt voor  

 het maken van graphics voor het NOS Journaal, deze worden bewaard in de DLS en vaak ook DLS’jes  

 genoemd

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. 

Televisie
    woor
 den
boek

Televisie
    woor
 den
boek
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PCC  Programma Coördinatie Commissie, wettelijk ingestelde commissie die beoordeelt of het NOS-  

 programma aan de richtlijnen voldoet en dat het totale programma van alle omroepverenigingen  

 harmonieus is, dus dat er niet op hetzelfde moment gelijksoortige programma’s worden uitgezonden

Plumbicon  Opneembuis, universeel in gebruik in kleurentelevisiecamera’s, ontwikkeld door Philips

Prak  praktikabel, een verhoging van de vloer in de studio

PRODEKO  het productie-dekor overleg, sinds 1960, overleg tussen omroepverenigingen en NTS/NOS voor het  

 afstemmen van vraag en capaciteit in productie- en decorfaciliteiten

Productiegang  de weg van programma-idee naar (studio-)opname, het gereguleerde productieproces binnen de NOS,  

 eerst vijf, later zes weken

RGB  rood, groen blauw, drie gelijkmatig over het lichtspectrum verdeelde kleuren, lang, midden en   

 kortgolvig licht. Uit deze lichtkleuren is het televisiebeeld opgebouwd

Rondzingen  een hoog huilend geluid veroorzaakt door een microfoon die zichzelf hoort via een luidspreker

ROZ (1945) Regionale Omroep Zuid, verzorgt programma’s voor de provincie Limburg

Santbergen  voormalig opleidingsinstituut voor o.a. tv-makers

Satelliet kunstmaan voor elektronische communicatie, in een baan rond de aarde

Scriptgirl  regie- en productieassistente

Scenario beschrijving van tv-opnamen, met schetsen van alle taferelen

Schnabbel (Jiddisch) losse bijverdienste in de wereld van omroep, theater en journalistiek

School-TV samenwerking van vijf omroepen voor educatie bij onderwijsinstellingen

Script dossier met gesproken teksten en verdere informatie, over op te nemen tv-programma

Scriptgirl regieassistente, de rechterhand van de regisseur tijdens repetities en opnamen 3)

SECAM (Frans) Séquentiel à Mémoire, kleurentelevisie systeem

Shot een met de TV camera geregistreerd beeld

Sluikreclame verboden borden, affi ches enzovoort, op plaatsen waar tv-opnamen worden verricht

Special documentaire of actualiteitenuitzending, geheel gewijd aan één onderwerp

Spot (Engels) spotlight, schijnwerper

Spreek’buis tweewekelijks personeelsblad voor alle omroepmedewerkers in vaste dienst

STER (1976) Stichting Etherreclame Hilversum, heeft machtiging tot het uitzenden van reclame

Straalverbinding systeem waarbij met ultrakorte golven en apparatuur een signaal wordt doorgegeven

Super-impose  twee of meer camerabeelden over elkaar 

Switchpoint (Engels) wisselpunt, tijdstip waarbij op twee netten verschillende programma’s beginnen

Telerecording techniek voor het op 16mm of 35mm fi lm opnemen en vertonen van tv-programma’s

Televisie ver-zien; techniek om beelden met geluid langs elektronische weg over te brengen

Testbeeld afbeelding met streeppatronen en grijsgradaties, waarmee de kijker zijn tv-toestel afregelt 

Titelrol  rol van langwerpig papier met daarop programma-informatie, of een          

lijst van cast en crew     die aan het programma meewerkten, zie ook aftiteling

Vaste avonden (1969) zendtijd indeling, waarbij omroeporganisaties één vaste avond kregen toegewezen

VSC Video Schakel Centrum, technisch knooppunt van PTT-straalverbindingen in Hilversum

Vitus (1914-1971) de afgebrande Sint Vitus Parochie te Bussum, die dienstdeed als tv-studio

Vijzelploeg  de groep decorbouwers van de NOS-afdeling samenbouw die de

 voorgebouwde decorelementen tot een geheel opbouwt in de studio, zie ook decorvijzel

WACC World Association for Christian Communication, int. verkondiging van het evangelie via tv

Weeroverzicht landkaart met cellofaan laag, waarop met symbolen het weerbeeld wordt weergegeven

Wipe  beeldovername middels een elektronische fi guur (uit de Wipedoos)

Zendgemachtigde omroeporganisatie; een offi ciële instelling die zendtijd heeft verkregen

Zuil omroeporganisatie, die zich baseert op een godsdienstige of maatschappelijke overtuiging

Zwartkijker iemand die zijn omroepbijdrage niet betaalt, opsporing via PTT Dienst Omroepbijdragen

Liselotte Doeswijk

Nico Warnaar



	  

	  

Henri theunisse

Breng eens een zonnetje 
onder de mensen

tekstdichter, pianist en componist 
Henri theunisse (Londen, 10 maart 
1887 - Amsterdam, 30 april 1956) was 
een grootheid in het lichte genre. Hij 
maakte naam als kapelmeester en 
trad veel op in binnen- en buiten-
land. theunisse schreef tal van 
liedjes, vertaalde veel werk en 
maakte een groot aantal arran-
gementen. Hij vertolkte zijn lied-
jes soms zelf, maar zijn muziek 
vond ook z’n weg naar zangers 
zoals Bob Scholte en Max van 
praag. en bovenal werkte hij sa-
men met zijn tweede vrouw, de 
cabaretière en zangeres Jeanne 
Horsten (rotterdam, 3 februari 
1893 – Sliedrecht, 12 maart 1985).

De Stichting omroep Muziek 
bewaart de bladmuziek van tal 
van liedjes van Henri theunisse. 
een bekende titel van hem was 
Als de zon schijnt door de ruiten, 
waarvan volgens een krantenbe-
richt (bij zijn overlijden in 1956) 
40.000 grammofoonplaten zijn 
verkocht. een ander liedje van 
theunisse is mogelijk nog beken-
der geworden: Breng eens 
een zonnetje onder de men-
sen, dat door veel artiesten, 
onder wie Bob Scholte en 
willy Alberti, is vertolkt. Maar 
het bekendste is hij misschien 
toch geworden als de man 
(en pianist en componist) van 
Jeanne Horsten.

Ze trouwden op 31 maart 1920, 
nadat het jaar tevoren zijn eerste 
echtgenote, Jeanne’s zus emma, was overleden. toen 
ze met theunisse trouwde, had Jeanne Horsten al een 
carrière opgebouwd als zangeres en humoriste, met 
optredens in grote en kleine zalen, theaters en biosco-
pen, maar als het zo uitkwam ook op kermissen. na haar 
huwelijk trad ze vaak op met haar man, maar ook met 
anderen. Zo was ze in de jaren 1920 verbonden aan het 
cabaret pisuisse en werkte ze met mensen zoals Adolf 
Bouwmeester en Louis noiret, met wie ze jaren een duo 

vormde. tijdens de tweede wereldoorlog bleven 
theunisse en Horsten optreden, daarna werd het 

stiller.

Aan de omslagen van de 
bladmuziek van wer-
ken van theunisse in de 
collectie van de Stichting 
omroep Muziek hebben 
verschillende ontwerpers 
gewerkt. Veel omslagen zijn 
helaas niet gesigneerd, zoals 
gebruikelijk. Maar sommige 
kunstenaars hebben wel hun 
naam erbij gezet. Helaas zijn 

ze niet goed meer te achterha-
len. Voor Wat zitten we toch 
gezellig bij elkander tekende 
‘Bob’ in 1929 twee kaartende 
stellen, die blijkens de tekst 
van het liedje zaten te rodde-
len. Maar wie was ‘Bob’? op 
het omslag van Wat je graag 
wilt weten prijkt een tekening 
van ‘Loes’ of ‘LdeS’, wie zij of 
hij was, is helaas niet bekend. 

ook de tekening op de voor-
kant van Wat is er toch met 
Jansen? is gesigneerd, maar 
door wie? De stijl herinnert 
overduidelijk aan de signatuur 
van Jacob Jansma, maar was het 
hem ook? en dan is er bijvoor-
beeld nog Ik houd van een Valse 
Musette, met op de voorzijde on-
der andere een accordeon spelen-
de man met een napoleontische 

steek op het hoofd en op de 
achtergrond het panthéon en 
de eiffeltoren, om de Franse 
sfeer te benadrukken. Gesig-
neerd door Anton Hagedorn, 
over wie we ook in het duister 
tasten.  Misschien past dat ook 
wel bij het lichtvoetige, van pre-
tenties gespeende genre waarin 
theunisse werkte.

Bas Nieuwenhuijsen
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