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Beste lezer,

Voor de trouwe abonnee staat het gelijk aan het intrappen van een open deur: Aether is een uniek blad. 

Dat geldt in meerdere opzichten. Waar vind je een blad dat een abonnementsprijs heeft van 20 euro per 

jaar, maar waarvoor gemiddeld 27 euro wordt betaald? De abonnees waarderen hun blad dus zozeer dat 

ze vrijwillig een hoger bedrag overmaken. Waar zijn per kwartaal meer dan genoeg auteurs te vinden die 

een artikel voor hun rekening nemen? Sommigen doen dat zelfs met een zekere graagte, hetgeen alles te 

maken heeft met hun expertise op een specifi ek terrein en hun behoefte daarover te publiceren.

Het huidige nummer bevat weer een keur aan gevarieerde onderwerpen. Zo is er aandacht voor twee 

boeken die de liefhebbers zullen bevallen. De journalisten Jelle Boonstra en Benno Roozen schreven een 

lijvig handwerk over ‘kenwijsjes’ zoals de Vlamingen zeggen, oftewel tunes. De titel Het complete tunes-

boek zegt alles over dit werk van meer dan 600 pagina’s. Iets minder omvangrijk maar zeker niet minder 

interessant is het boek dat Robert Bloemendal samen met Rob de Lange schreef over Philip Bloemendal 

Roberts vader. Het kreeg als titel mee De stem van mijn vader. Lang heeft Robert geaarzeld wat hij aan 

moest met het verhaal over het bewogen leven van zijn vader, maar deze maand is het boek dan uitein-

delijk van de pers gerold. Verder in deze Aether aandacht voor het honderdjarig bestaan van Polygoon, 

voor de 80-jarige Wim t. Schippers en voor 75 jaar transistors en de rol van de transistorradio.

Uit de reacties die wij ontvangen blijkt vaak dat we menig lezer verrassen met doortimmerde bijdragen 

over historische ontwikkelingen in de audiovisuele media. Je steekt er nog eens wat van op, om het popu-

lair te zeggen.

Als Stichting Omroephistorie en redactie van Aether hebben we het gevoel dat er veel meer mensen ge-

interesseerd zijn in de historie van de media dan de 1000 die nu op de abonnementenlijst staan. Daarom 

gaan we de komende tijd ons blad meer promoten. Het nummer dat nu voor u ligt, willen we ook nader 

onder de aandacht brengen van de regionale publieke omroepen. Als oud-directeur van een regionale 

omroep weet ik dat ook daar honderden kundige en enthousiaste medewerkers actief zijn, die zich graag 

laten informeren over de geschiedenis van hun vakgebied. Dat geldt zowel voor de Limburgse sfeerma-

kers van L1, het kleurrijke RtV Rijnmond in het zuidelijk deel van Zuid-Holland, het innovatieve Omroep 

Flevoland, en als een van de best bekeken en beluisterde regionale omroepen RtV Noord (“Waar je Gro-

ningen hoort”) om er maar enkele te noemen.

De in totaal dertien regio-omroepen krijgen deze keer allemaal enkele proefexemplaren van Aether aan-

geboden, zodat de medewerkers nader met ons kunnen kennismaken. Het moet toch vreemd lopen als 

dat geen abonnees oplevert.

Klaas Samplonius

Voorzitter Stichting Omroephistorie
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ding van de transistor eigenlijk 

de eerste grote stap was naar 

de digitale revolutie op veler 

gebied. 

Op een bepaald moment werd 

beslist silicium als scheikundig 

element in te zetten voor het 

maken van de transistors. Niet 

alleen was het goedkoper dan 

germanium maar het werkte 

ook nog eens beter bij hogere 

temperaturen. Bovendien was 

het niet zo moeilijk te krijgen 

daar het silicium uit zand kon 

worden gehaald. In 1956 

kregen John Bardeen, Walter 

Brattain en Wiliam Shockley 

gezamenlijk de Nobelprijs 

voor hun uitvinding van de 

transistor.

Radio’s
De transistor diende in de 

beginjaren vooral als geluids-

versterker. In 1952 werden de 

eerste transistors gebruikt in 

gehoorapparaten en daarna 

in radiotoestellen. Transistor-

radio’s waren meteen veel 

kleiner dan de zogenaamde 

buizenradio. Bovendien waren 

ze goedkoper in productie en 

gingen veel langer mee. Maar 

pas in 1954 kwam de eerste 

transistorradio op de markt. 

Het betrof de Regency. Dat 

was de eerste pocketradio met 

maar liefst vier transistoren. 

Het apparaat werkte op batte-

rijen en kon dus gemakkelijk 

overal mee naar toe worden 

genomen. Het werd in de 

kerstperiode in de markt gezet 

om vooral veel gekocht te wor-

den voor een prijs die voor die 

tijd erg hoog lag: 49.95 dollars. 

De draagbare radio had haar 

intrede gedaan, maar het aan-

schaffen van een transistorra-

Toch was er vaak sprake 

van een gezamenlijke 

vorm van het door-

brengen van bijvoorbeeld de 

zaterdagavond. Vroegtijdig 

de gordijnen dicht, de grote 

schemerlamp boven de kamer-

tafel aan en het mooie wollen 

tafelkleed voor die avond 

toegedekt met tafelplastic, dat 

per strekkende meter te koop 

was. Zo werden onnodige 

vlekken voorkomen. Vader, die 

uit de krantenmand een oude 

krant haalde en deze over het 

plastic legde en moeder die de 

gebrande pinda’s, nog steeds 

in de doppen, spreidde over de 

kranten. Ranja of prikkel-

limonade voor de kinderen en 

voor de ouders een koffi e of 

thee. Iedereen om de tafel en 

het radiotoestel in de eiken-

houten kast werd aangedaan. 

Een heerlijke buizenradio die 

langzaam op gang kwam maar 

daarna een warme klank voort-

bracht. Of het een muzikale 

causerie, een boekbespreking 

of een fi lmrubriek was, er werd 

gezamenlijk naar geluisterd en 

gediscussieerd. Aansluitend 

werd er een spelletje gespeeld 

waarmee pinda’s konden 

worden gewonnen en ver-

volgens gedopt en verorberd. 

Een warmere gezamenlijke 

gezinsavond was bijna niet te 

bedenken. Maar er kwamen 

andere tijden aan. 

1947
Ik neem je verder mee terug 

in de tijd en wel naar het jaar 

1947 naar het Amerikaanse New 

Jersey, alwaar de laboratoria 

van Bell Telephone Company 

waren gevestigd. Al jaren was 

een drietal wetenschappers 

daar bezig met het zoeken 

naar een alternatief voor het 

gebruik van vacuümbuizen 

om uiteenlopende elektro-

nische apparaten te kunnen 

besturen. Om te komen tot 

een alternatief maakten ze ge-

bruik van tal van stoffen zoals 

silicium en germanium. Op 

16 december 1947 kwam de 

grote doorbraak toen het Wal-

ter Brattain en John Bardeen 

lukte elektrische stroom door 

gouddraden te sturen op een 

plastic driehoek, die ze boven 

een germaniumkristal hielden. 

Ze merkten dat hierdoor de 

kracht van het kristal bijna 100 

keer zo sterk was gemaakt. Het 

zou niet lang duren voordat 

de heren naar buiten traden, 

want op 23 december van dat 

jaar gaven ze een openbare de-

monstratie, die algemeen ge-

zien wordt als de geboortedag 

van wat later de geschiedenis 

inging als ‘de transistor’. 

Vervolgens was er een derde 

wetenschapper, William Shock-

ley (collega van voornoemde 

twee), die een paar weken 

later nog een experiment 

uitvoerde door drie lagen 

van germanium op elkaar te 

leggen, waardoor de transistor 

nog veel effi ciënter werd. Vele 

decennia later stelde professor 

Patrick Dewilde dat de uitvin-

DE INVLOED
v a n  d e 

Transistor-
radio

door 
Hans Knot

Eltra Air King 986

Masterradio D525

Linnet & Laursen Piccolo 622 box

GEC 820

Neutrofon Perle 2003

Pamphonic Pam 5225
Ferranti P1149

In gedachten stel ik mij een gemiddeld 
      gezin in het midden van de jaren vijftig 
            van de vorige eeuw voor. 
   Slechts weinigen waren in het 
           bezit van een televisietoestel. 
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dio was nog een kostbare zaak 

en bovendien was de ontwik-

keling nog in de experimentele 

fase en was de geluidskwaliteit 

nog matig te noemen. Maar 

de opkomst in vele landen 

van onder meer de rock and 

roll-muziek betekende dat 

de jeugd graag een eigen 

toestel wenste. Japan volgde in 

augustus 1955 met de TR-55, 

een product van Tokyo Tsushin 

Kogyo Ltd, dat later de naam 

Sony kreeg.

Maar de aanschaf kon bij lange 

na niet iedereen zich veroor-

loven. De aanschafprijs was 

behoorlijk hoog en je had er 

ook batterijen voor nodig om 

de energievoorziening op gang 

te houden, wat zeker ook niet 

goedkoop was. Achter het 

huis, in het park, op het strand, 

waar je ook heen wenste te 

gaan, de draagbare radio was 

je vriend. Vooral toen eind ja-

ren vijftig, begin jaren zestig de 

transistorradio’s ruimschoots 

voor handen kwamen, werd 

dit nieuwe radiotoestel enorm 

populair. 

Artiesten werden ingezet ter 

promotie. Zo was het Cliff 

Richard die in 1961 de Coronet 

Pocket transistorradio aanraad-

de met de woorden: “It’s a ho-

ney for the money”. Hetzelfde 

jaar werd er een bijlage bij Wi-

reless Electrical Trader gevoegd 

met een overzicht van de reeds 

beschikbare transistorradio’s, 

dat inmiddels 160 verschillende 

exemplaren opleverde. 

Feest van herkenning
In de hoogtijdagen van de 

zeezenders was het op de 

stranden een feest van her-

de diverse sigarettenmerken, verzorgingsartikelen 

en meer.

Opmerkelijk in 1971 was de aandacht van de jeugd 

te trekken door het in de markt zetten van een 

totaal nieuw concept in Nederland. Het allereerste 

restaurant van de hamburgergigant McDonalds 

opende in de Zaanstreek en het deejayteam 

van Radio Noordzee werd uitgenodigd voor de 

opening, wat weer aandacht opleverde via de 220 

meter. Beter kon het niet. Maar ook de komst van 

de diverse oranje bals, drive in-shows en optre-

dens in het land werden heftig gepromoot. Ach, 

er schieten zo veel dingen te binnen waarover je 

voorheen niet nadacht. Speciale middelen werden 

gepromoot om jeugdpuistjes tegen te gaan maar 

ook het kopen van de bladen vol met posters, 

waardoor je de slaapkamer kon gaan vullen met je 

favoriete artiest(en). 

Walkman 
De populariteit van de transistorradio liep door tot 

rond 1987, toen meer en meer de Walkman terrein 

won ten opzichte van de ‘pocketradio’. Voordeel 

van een combi-apparaat was dat je er een cassette 

met je eigen favoriete muziek mee kon beluiste-

ren terwijl je ook naar een favoriet station kon 

luisteren en het apparaat gewoon in je binnenzak 

kon worden gestopt. Terugblikkend is het mogen 

hebben van een transistorradio een grote vreugde 

geweest en ik koester de exemplaren, die ik heb 

behouden en die een mooie plek hebben gekregen 

in de leeskamer, in de nabijheid 

van twee oude buizenradiotoe-

stellen.

In de loop van de afgelopen 

decennia heb ik een 1700-tal 

liedjes verzameld, waarin de 

radio wordt bezongen. Daarbij 

komt ook de transistorradio zeker voorbij, al dan 

niet vergelijkend met de liefde voor een speciale 

vrouw. n

Bronnen:
Walking down the street with your transistor radio, door 
Chris Edwards in OEM nr. 103 december 1995.
De eerste transistorradio, door Hans Knot in 100 jaar radio 
SMC Groningen, 2000.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_transistor
www.npokennis.nl     www.polytechforum 
www.freewavenostalgie.nl

schaf van het toestel, een Sharp. Lichtblauw van 

kleur met een grote draaischijf aan de voorkant. 

Hiermee kon je van frequentie veranderen en het 

toestel had ook twee simpele knopjes aan de rech-

terzijde. De eerste als een soort aan/uit knop en de 

tweede om het volume te regelen. Het toestel had 

geen schaalafl ezing, dat wil zeggen dat de namen 

van de stations niet op de afstemschijf stonden 

vermeld.

Jelle luisterde op zijn slaapkamer, wat ook mijn 

slaapkamer was, in de avonduren wel naar Radio 

Luxembourg en AFN en overdag waren de zeezen-

ders populair. Vooral toen Radio London het dag-

licht had gezien werd de 266 meter zeer populair 

bij het beluisteren. Er werden streepjes gezet in 

diverse kleuren op de plek waar normaal de naam 

van een station zou staan. De 299 meter werd in-

genomen door Radio City en ik herinner mij als de 

dag van vandaag dat daarvoor een zwart streepje 

was geplaatst zodat The Tower 

of Power in de middag snel kon 

worden gevonden na terug-

komst van school.

De reden was het beluisteren 

van The Five by Four Show, 

waarin telkens een Beatles- 

en Stones-plaat werd gedraaid. Het was de tijd 

waarin het radio beluisteren vooral een feest was 

geworden aangezien er steeds meer leuke muziek 

op de markt kwam. Het was bij wijze van spreken 

een kwestie van wachten totdat de nieuwe songs 

van je favoriete artiest(en) voor het eerst via je 

transistorradio waren te horen. 

Oordopjes en commercials
De invloed van de transistorradio was gigantisch. 

Opeens, zodra een jongeling er een in bezit had, 

werd er veel minder met andere leden van het 

gezin gedaan. Er volgde een soort van afzonde-

ring, zodat er naar het eigen favoriete programma 

dan wel station kon worden geluisterd. En stations 

waren er inmiddels genoeg die veel meer voldeden 

aan de wensen dan de programma’s uit Hilversum. 

Veronica, Luxembourg en AFN namen daarbij het 

voortouw. 

Elk van de 70-plussers heeft wel zijn eigen verhaal 

over het luisteren via de transistorradio. Vaak komt 

dan naar voren dat er ook met de oordopjes op 

kenning omdat voornamelijk 

de transistorradio’s waren afge-

stemd op Caroline, Veronica 

en later RNI. Je kocht ze dus 

getrimd op de frequentie van 

je favoriete radiostation. Zo 

was er de Veronicatransistorra-

dio, afgestemd op de 1562 kc, 

die werkte met gebruik van 9 

volt batterijen en te koop was 

voor de redelijke lage prijs van 

fl . 14,95. De populariteit van 

de transistorradio beteken-

de op een bepaald moment 

ook een verhoogde produc-

tie, waardoor de toestellen 

betaalbaarder werden en ook 

de toenmalige jeugd een eigen 

transistorradio kon aanschaf-

fen.

Sharp 
Denk er maar eens over na 

wanneer de eerste transistor-

radio in je bezit kwam en wat 

een blijdschap dit eenvoudige 

apparaat in jouw jeugd kon 

brengen. Bij ons thuis stond 

een buizenradiotoestel in de 

woonkamer, terwijl er draad-

omroep was in de kapsalon, 

die ook gevestigd was in 

hetzelfde pand als het woon-

huis. In de eerste helft van 

de jaren zestig van de vorige 

eeuw kwam daarbij de eerste 

transistorradio, die oudste 

broer Jelle als beheerder kreeg. 

Hij was aangeschaft via een 

actie van een zeeppoedermerk, 

waardoor je na het sparen van 

de nodige bonnetjes een fi kse 

korting kon krijgen bij de aan-

en de transistorradio onder de 

kussen in bed werd geluisterd 

als men geacht werd in dro-

menland te verkeren.

Via een aantal stations waren 

het niet alleen de klanken van 

de populaire muziek maar ook 

die van de enorme diversiteit 

aan commercials. Reclame-

spots niet alleen gericht op 

de moeder in het gezin, die 

immers het merendeel van 

de boodschappen kocht, 

maar vooral ook spots om het 

koopgedrag van de jeugd van 

toen te beïnvloeden. Immers, 

fi nancieel kreeg men het in de 

jaren zestig van de vorige eeuw 

veel beter en kon er meer en 

meer worden aangeschaft.

Uiteraard een aantal voor-

beelden. Luisterend naar de 

Nederlandstalige service van 

Luxembourg via je transistor-

radio werd je ook aange-

spoord lid te worden van de 

vriendenclub waarbij je met 

regelmaat het “magazine van 

Radio Luxemburg” ontving. 

Vol met nieuwtjes over het 

station alsook de programme-

ring. Mijn magazines liggen 

al decennia in de kelders van 

Beeld & Geluid. Een bezoek 

aan Luxemburg voor een 

programma van de VPRO, OVT 

met Gerard Leenders, in het 

begin van deze eeuw leerde 

dat aan archivering weinig tot 

niets bij de organisatie zelf was 

gedaan. En wat te denken van 

het gedrukte exemplaar van 

de Veronica Top 40, dat bij je 

favoriete platenhandelaar was 

te halen. In spotjes werd je 

opgeroepen ook zo’n té gek 

t-shirt te kopen, met daarop 

naam en logo van je favoriete 

station.

Maar er waren ook tal van 

bedrijven en uitgeverijen die 

via de commerciële stations 

aandacht trokken. Hele lijsten 

met commercials zijn in mijn 

archief beschikbaar maar het 

noemen van slechts een aantal 

is voldoende om tot verder 

nadenken over te gaan: Mu-

ziek Express, Muziek Parade, 

PopTelescoop, Shellina Prenix, 

Kodak-camera’s, Stimorol, 

Puch-brommers, de BP-Actie bij 

de pomp met Herman Emmink, 
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Opmerkelijk in 1971 was de aandacht van de jeugd 

de diverse sigarettenmerken, verzorgingsartikelen 

Opmerkelijk in 1971 was de aandacht van de jeugd 

te trekken door het in de markt zetten van een 

totaal nieuw concept in Nederland. Het allereerste 

station alsook de programme-

te trekken door het in de markt zetten van een 

totaal nieuw concept in Nederland. Het allereerste 

restaurant van de hamburgergigant McDonalds 

opende in de Zaanstreek en het deejayteam 

van Radio Noordzee werd uitgenodigd voor de 

opening, wat weer aandacht opleverde via de 220 

meter. Beter kon het niet. Maar ook de komst van 

opende in de Zaanstreek en het deejayteam 

“De uitvinding van 
de transistor was de 
eerste grote stap naar 
de digitale revolutie”

“In de hoogtijdagen 
van de zeezenders was 
het op de stranden een 
feest van herkenning”
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Het logo van 

Polygoon

Onder leiding van hoofdcame-

raman Isodor Arras Ochse, die 

samen met zijn broer Brand 

Dirk enkele jaren eerder bij 

Polygoon in dienst was getre-

den, werd een breed scala aan 

onderwerpen op film gezet. 

Polygoon produceerde in 1922 

14 journaals of ‘actualiteiten’ 

zoals zij destijds ook werden 

genoemd. Het eerste ‘echte’ 

Polygoonjournaal van 1922 

is al dan niet gedeeltelijk ver-

toond in de week van 8 mei in 

het Rembrandttheater te Am-

sterdam. Het tweede journaal 

is veertien dagen later volledig 

vertoond in het Amsterdamse 

Cinema Royal. Deze tweewe-

kelijkse cyclus hield Polygoon 

voor het grootste gedeelte van 

het jaar vast. We spreken hier 

van een ‘echt’ journaal omdat 

deze producties van Polygoon 

in 1922 in tegenstelling tot een 

jaar eerder met de toevoeging 

van meer items per journaal 

daadwerkelijk vorm beginnen 

te krijgen. Hoewel er nog 

steeds aandacht uitging naar 

lokale en sport georiënteerde 

onderwerpen, zoals opnames 

van voetbalwedstrijden en 

sportdemonstraties, voegde 

Polygoon ook meer nationale 

en culturele onderwerpen toe 

aan haar journaals. De opening 

van het Internationaal Hof 

van Justitie, een traditionele 

boerenbruiloft en de Koningin-

nedagviering getuigden van 

de variëteit in nieuwsitems van 

het Polygoonjournaal. 

verschillende nieuwsitems. Het 

begrip nieuwsitem wijkt wel af 

van wat wij nu gewend zijn. 

In deze periode zijn zowel een 

voetbalwedstrijd van lokale 

verenigingen in Krommenie, 

als beelden van bloemenvelden 

en “spelende poesjes” nieuws. 

Met dat laatste item lijkt het 

Polygoonjournaal dan weer 

meer op een YouTube-filmpje!

Wijlen Jitze de Haan 

noemt in zijn boek 

Polygoon spant de 

kroon 1995, de enige geschre-

ven geschiedenis van Polygoon, 

het jaar 1924 als startpunt van 

de Polygoonjournaals. Deze 

journaals zijn onder de naam 

Hollands Nieuws (en later 

Neerlands Nieuws) tot 1987 

wekelijks in de Nederlandse 

bioscopen vertoond. De digi-

tale archieven van nu bieden 

daarentegen mogelijkheden 

waar Jitze tijdens het schrijven 

van dit boek geen beschikking 

over had. Het plaatsen van 

kranten en tijdschriften van 

Delpher naast de journaalbeel-

den uit het archief van Beeld & 

Geluid levert nieuwe informa-

tie op. Uit deze bronnen blijkt 

namelijk dat de vertoning van 

Polygoonjournaals in Neder-

landse bioscopen enkele jaren 

eerder is begonnen. In 1921 

experimenteerde Polygoon al 

met de productie van enkele 

journaals. Deze journaals 

bevatten meestal twee á drie 

Een eeuw Polygoon 
Het Polygoonjournaal is vandaag de dag onlosmakelijk verbonden met 
de gelauwerde Philip Bloemendal. Met name zijn iconische stem en 
gevoel voor humor zijn herkenbaar in de producties van Polygoon, die 
een beeld geven van Nederland in de 20e eeuw. Philip begon in 1946 
bij Polygoon. Het journaal bestond toen al bijna 25 jaar en was op 
dat moment het enige Nederlandse journaal in de bioscopen. Toch is 
over de beginjaren van dit bioscoopjournaal maar weinig bekend. Het 
100-jarig jubileum van het Polygoonjournaal, dat dit jaar plaatsvindt, 
is daarom een uitgelezen kans om deze eerste stappen in de wereld van 
actualiteiten door Polygoon in de schijnwerpers te zetten.

door Daan Martens (stagiair Beeld & Geluid)

“Het filmen van 
actualiteiten was een 
fysiek zware leerschool”
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Leader van het 

Polygoon-

journaal

Philip 

Bloemendal

Foto’s: Beeld & 

Geluid

namelijk met de loodzware 

filmapparatuur per trein. Dat 

beperkte hun bewegingsvrij-

heid en de mogelijkheid om 

overal te filmen. In de periode 

1921 tot 1924 zijn dan ook 

vooral items gefilmd op plek-

ken in de buurt van Polygoons 

thuisbasis, Haarlem, of plaatsen 

die goed met de trein bereik-

baar waren met Kopenhagen 

als voornaamste uitzondering. 

Polygoon spant de 
kroon
Naarmate de jaren vorderden 

groeide de kennis van de 

cameralieden en daarmee nam 

ook de technische kwaliteit van 

de journaals toe. Dat in 1922 

de journaals van Polygoon de 

bioscopen al beter bereikten, 

betekende daarentegen pas 

het begin van de opmars van 

Polygoon. Gestaag wist deze 

firma tegen het einde van de 

20e eeuw dan ook haar slogan 

“Polygoon spant de kroon” 

waar te maken. De komst van 

geluid in de journaals vanaf 

de jaren dertig versterkte deze 

positie des te meer en na de 

oorlog wist Philip Bloemendal 

een eigen geluid te geven 

aan deze journaals. Hoe Philip 

precies terecht is gekomen 

bij Polygoon en hoe hij zijn 

stempel heeft gedrukt op deze 

journaals wordt beschreven 

in de biografie, die zijn zoon 

heeft geschreven. n

Erkenning
Naar mate het jaar vorder-

de vertoonden steeds meer 

bioscopen door heel Nederland 

de journaals van Polygoon. 

Langzaamaan kreeg deze Haar-

lemse filmfabriek dus een voet 

tussen de deur in de wereld 

van actualiteiten. Deze wereld 

was vroeg in de jaren ’20 

druk bezet, zo werden alleen 

al Nederlandse actualiteiten 

gemaakt door productiemaat-

schappijen Haghe film, Orion 

en Profilti, en daarmee zijn 

de buitenlandse journaals van 

onder andere Pathé en Nordisk 

nog niet benoemd. Ondanks 

de concurrentie wist Polygoon 

al vroeg enkele indrukwek-

kende en unieke reportages 

te produceren. Met name de 

opname van het koninklijk 

bezoek aan Kopenhagen op 

woensdag 13 september 1922 

werd geprezen in kranten en 

het toonaangevende weekblad 

Kunst en Amusement. Deze 

opnames zijn de ochtend erna 

door Isodor met een gecharter-

de vlucht naar Schiphol gevlo-

gen, waar zij dezelfde avond al 

in theaters in Amsterdam, Rot-

terdam en Den Haag vertoond 

zijn. Mede dankzij deze repor-

tage wist Polygoon langzaam-

aan een positie te bemachtigen 

binnen de ‘gevestigde orde’ 

van bioscoopjournaals. Later 

in het jaar schreef hetzelfde 

weekblad namelijk dat het pro-

duceren van journaals “veelal 

een ondankbaar werk” is en 

dat het “niet meer dan een 

plicht [is], de ‘Polygoon’ in haar 

poging te steunen”, Kunst en 

Amusement pleitte verder dan 

ook voor het afnemen van 

deze journaals door bioscoop- 

exploitanten. 

Toch liep het in 

de beginjaren van 

Polygoon niet altijd 

op rolletjes en dat 

zien we hier en daar 

terug in de journaals. 

Zo werd de voetbal- 

interland Nederland 

– België van 7 mei 

1922 uitsluitend 

vanuit dezelfde po-

sitie gefilmd, naast 

het Belgische doel, 

totdat de beelden 

tijdens de eerste 

helft plotseling 

eindigen. De filmrol-

len waren vol. Het 

bekend raken met 

de filmapparatuur en 

het vinden van de juiste film-

lengte voor actualiteiten ging 

natuurlijk niet over één nacht 

ijs. Het filmen van actualiteiten 

was voor medewerkers van 

Polygoon daarnaast ook een 

fysiek zware leerschool. Voor-

dat Polygoon een bedrijfsauto 

had, reisden de cameralieden 
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Philip Bloemen-

dal monteerde, 

schreef teksten 

en sprak het 

commentaar in

Bloemendal was 

uiteindelijk ook 

directeur van 

Polygoon

Foto: Beeld & Geluid

met wie hij bevriend raakt, 

raadt deze hem aan ‘dat boek’ 

nou eindelijk eens te gaan 

schrijven. Uiteindelijk besluiten 

zij het samen te doen. De Lan-

ge wordt coauteur. Pas deze 

maand, oktober 2022, ruim 

dertig jaar na de wandelingen 

in Limburg, verschijnt De stem 

van mijn vader, het wonderlijke 

leven van Philip Bloemendal.

Philip Bloemendal wordt in 

1918 geboren als kind van 

Louis Bloemendal en Rebecka 

Zilverberg. Beiden zijn afkom-

stig uit het orthodox-Joodse 

milieu. Vader heeft een koo-

sjere slagerij in Scheveningen, 

later ook in Zandvoort. Hij 

overlijdt op 32-jarige leeftijd 

aan tuberculose. Datzelfde lot 

treft ook Philips’ zusje Bertha. 

Zij wordt maar negen maanden 

oud. Eerder was al de na Philip 

geboren Hartog – eveneens 

negen maanden oud – over-

leden aan een tuberculeuze 

hersenvliesontsteking. Zo blijft 

Philip over met zijn broertje 

Harry en zijn vrome moeder, 

die altijd wel koosjer kookte. 

Dat wil onder andere zeggen 

dat je melk en vlees geschei-

den houdt. Op het Kennemer 

Lyceum in Overveen behaalt de 

jonge Bloemendal het HBS-

diploma. Voor wiskunde krijgt 

hij lage cijfers, in talen blinkt 

hij uit, hetgeen hem later van 

pas zal komen. 

veel meer gebeurt er niet. Dat 

heeft ook alles te maken met 

de dubbelzinnige relatie die 

Robert met zijn vader had. Hij 

twijfelt of hij in staat is met de 

nodige distantie een leesbaar 

verhaal te schrijven dat ook 

voor anderen interessant is. 

Coauteur
Als hij erover in gesprek raakt 

met Rob de Lange, een gepen-

sioneerd sociaalwetenschapper 

In de tachtiger jaren wandelen 

vader en zoon diverse keren 

door het prachtige Vijlenerbos 

in Zuid-Limburg. Zoon draagt 

de recorder, vader houdt de 

microfoon in zijn hand. De 

laatste sessie is in 1988. Bij el-

kaar levert dat zestien uren aan 

geluidsmateriaal op. Jarenlang 

blijft het ruwe materiaal op de 

plank liggen. Onderdelen wor-

den wel gebruikt voor een ar-

tikel of radioprogramma, maar 

W i E  Wa s  d E  M a N  a c H T E r  H E T  P o l y g o o N j o u r N a a l ?

al een aantal keren had robert Bloemendal zijn vader gevraagd zijn 
levensverhaal aan hem te vertellen. Er was enige overreding voor 
nodig, maar uiteindelijk stemde hij er mee in. die vader was Philip 
Bloemendal, die veel mensen kenden en kennen als de stem van het 
Polygoonjournaal en vele andere producties, die hij opluisterde met 
zijn nog immer onovertroffen stemgeluid.

Het wonderlijke leven 
van Philip Bloemendal

door Klaas Samplonius
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te voegen. Tijdens de hongerwinter maakt hij per 

fiets of lopend lange tochten om voedsel te ver-

garen. Als ruilmiddel gebruikt hij spullen die Map 

voor haar uitzet heeft gespaard, zoals handdoeken, 

theedoeken, stofdoeken en lappen stof.

Na de bevrijding meldt hij zich weer bij de firma S.I. 

de Vries om bedroefd te constateren dat veel Jood-

se medewerkers niet meer in leven zijn. Map wil 

trouwen, maar Philip heeft daar weinig zin in. Hij 

heeft de vrijheid geproefd, ook op seksueel gebied 

en heeft geen zin om zich te binden. Onder druk 

van zijn omgeving doet hij het echter toch.

Advertentie
In augustus 1945 ziet hij een advertentie in de 

Maasbode, waarin staat dat Radio Omroep Herrij-

zend Nederland een omroeper zoekt. Zijn vrouw 

raadt hem aan te solliciteren. “Je hebt zo’n goede 

stem door de telefoon. Die zou voor de radio 

ook best eens goed kunnen zijn”. Philip schrijft 

vrijblijvend een sollicitatiebrief. Het is een enigszins 

overmoedige actie want hij voldoet niet aan eisen 

als ‘journalistieke ervaring’ en ‘uitgebreide muzika-

le kennis’.

Desalniettemin krijgt hij een uitnodiging om zich 

te melden in de AVRO-studio in Hilversum. Als 

hij daar arriveert, blijken er nog tientallen andere 

sollicitanten te zijn en achteraf hoort hij dat in 

totaal 450 mensen hebben gesolliciteerd. Van de 

andere aanwezigen hoort hij dat het salaris 125 

gulden in de maand is. Hij concludeert dat hij zich 

dan niet druk hoeft te maken, want hij verdient 

op dat moment bij de firma De Vries 200 gulden 

per maand. Dus als hij niet wordt uitgekozen, is 

hij beter af. Het leidt ertoe dat hij volledig relaxed 

is. Er komt iemand met een tekst, die hij moet 

voorlezen. Als hij klaar is, is de reactie: “Dat was 

helemaal niet gek, meneer Bloemendal, zoudt u 

even willen wachten?”. Vervolgens wordt hem 

gevraagd de nieuwsberichten van die ochtend ook 

even voor te lezen. Daarna stappen twee mannen 

de opnamekamer binnen. Zij zijn gekleed in militai-

re uniformen, want radio valt in die tijd nog onder 

het militair gezag. Ze zijn laaiend enthousiast. Ze 

zeggen: “U bent niet geschikt als omroeper, maar 

u bent precies wat wij zoeken als nieuwslezer. U 

hebt een vlakke modulatie en dat is wat wij wil-

len”. Ze willen graag dat hij ogenblikkelijk in dienst 

treedt. Het salaris van 125 gulden is echter een 

Bij het Amsterdamse textiel-

bedrijf SIDVA (S.I. de Vries), 

zijn tweede baan na een korte 

periode elders in dezelfde 

sector, moet hij op zaterdag 

werken. Zijn moeder heeft 

daar moeite mee en laat hem 

beloven dat hij alleen de echt 

noodzakelijk dingen doet. 

Philip blijft stiekem toch doen 

wat verboden is: geld uitgeven, 

reizen, roken en eten waar het 

niet koosjer is.

Militaire dienst
In 1937 wordt hij opgeroepen 

voor de militaire dienst en 

ingelijfd bij het 21ste regiment 

van de infanterie in Amers-

foort. Hij ervaart die periode 

niet als vervelend. Sportief 

bezig zijn en schieten op de 

Leusderheide bevallen hem 

wel. Bovendien rookt korpo-

raal Philip zich volgens eigen 

zeggen “te pletter”. “Ik heb 

altijd meegegeten met wat de 

pot schafte, dus niet koosjer. 

Ik dwaalde langzaam van het 

geloof af en ging ook minder 

naar de sjoel, het interesseerde 

mij steeds minder, ik vond het 

allemaal flauwekul”.

Na de diensttijd terug naar de 

firma De Vries, waar hij juf-

frouw Bakker, zijn latere echt-

genote ontmoet, verkoopster 

op de fourniturenafdeling. Phi-

lip is meteen weg van Martha, 

oftewel Map, zoals ze door 

bekenden wordt genoemd. Ze 

is vier jaar ouder en ook meer 

ervaren in de liefde zoals hij 

met enige jaloezie constateert.

In de zomer van 1939 wordt 

de algehele mobilisatie 

afgekondigd. Philip en zijn 

manschappen worden via Leus-

den naar Rotterdam getrans-

porteerd. Aan de spoordijk in 

Schiedam aanschouwen ze met 

verbijstering en ongeloof het 

bombardement op Rotterdam. 

De grond golft onder hun 

voeten. Nederland capitu-

leert. Enkele dagen worden 

de militairen uit Leusden als 

krijgsgevangenen vastgehou-

den, maar uiteindelijk worden 

ze vrijgelaten omdat Hitler dan 

nog wat vriendelijk probeert te 

zijn tegenover het Nederlandse 

‘broedervolk’.

Diepe sporen
De oorlog laat diepe sporen 

na. In de oude Jodenbuurt in 

Amsterdam waar de familie 

inmiddels woont, wordt zijn 

moeder Rebecka samen met 

haar ongetrouwde zus Roosje 

in 1942 opgepakt. Ze worden 

gedeporteerd en vergast in 

Auschwitz. Broer Harry, die 

lid was van de Joodse Raad, 

probeert moeder en tante 

nog tevergeefs vrij te krijgen 

in kamp Westerbork. Op een 

briefkaart van moeder, die 

ze uit de trein heeft gegooid 

staat: “Het is hillig”, Jiddisch 

voor ellendig. Ook schrijft ze: 

“Zorg dat je hasjeweine komt. 

Maak dat je wegkomt”. Philip 

heeft die kaart zijn leven lang 

bewaard, een laatste spreken-

de getuigenis uit de hel.

In Amsterdam wordt de grond 

hem ook te heet onder de 

voeten. Hij duikt onder in 

Enkhuizen. Zijn broer Harry 

wordt uiteindelijk eveneens 

gearresteerd, weggevoerd en 

in Auschwitz vermoord. Als 

Philips’ onderduikadres wordt 

verraden, keert hij terug naar 

Amsterdam om zich bij Map 
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daarover ontfermt Bloemendal 

zich na enige tijd.

Naast die dagelijkse bezighe-

den is Bloemendal actief in 

Hilversum. Hij doet mee aan tal 

van spelletjes en spreekt een 

weekoverzicht in. Zoals hij zelf 

zegt: “Ik schnabbelde mij te 

pletter”. In het Guinness Book 

of Records van 1982 staat 

Bloemendal vermeld als langst 

zittende commentator bij 

film-journaals. Hoogepunten 

in zijn carrière zijn voor hem 

de troonsafstand van koningin 

Wilhelmina in 1948, de Wa-

tersnoodramp in 1953 en de 

Olympisch Spelen van Mexico 

in 1968.

Dieptepunten
Als dieptepunten in zijn leven 

noemt Philip met name de ru-

zies met zijn vrouw, de moeder 

van zijn kinderen. Schrijver 

Robert Bloemendal stelt ook 

vast dat hij zijn vader heeft ge-

mist in zijn jonge jaren omdat 

deze vaak niet thuis was. Elke 

avond voordat hij ging slapen 

legt hij een briefje op de trap 

met daarop een vraag aan Flip, 

zoals hij zijn vader noemde. 

“Wanneer ik dan de volgende 

ochtend naar beneden ging, 

stond er altijd een antwoord 

op. Hij lag dan nog te slapen 

en ik ging naar school”. Ge-

sprekken tussen vader en zoon 

waren zeldzaam, zo blijkt. 

Uiteindelijk komt aan het hu-

welijk een einde.

Een relatie die romantisch 

begint, een aantal zware jaren 

overleeft en tegenslagen over-

wint, maar die eindigt omdat 

de echtelieden uit elkaar zijn 

gegroeid. Philip gaat bij zijn 

vriendin Mieke wonen, met 

wie hij al geruime tijd een rela-

zich rustiger te voelen neemt 

hij vlak voor de uitzending een 

paar druppels valeriaan.

De Wereldomroep biedt hem 

in die tijd een vaste baan aan, 

maar hij kiest voor het hogere 

salaris van Polygoon in Haar-

lem. In juli 1946 gaat hij aan 

de slag als assistent-redacteur/

commentator. In de begintijd 

moet hij teksten schrijven en 

inspreken bij 35mm films, die 

door anderen gemonteerd zijn. 

Uit zuinigheid moet dat gebeu-

ren bij filmrollen die hij alleen 

in negatief ziet. Er is geen geld 

om vervangbare werkkopieën 

te maken. 

Later monteert Philip zelf. Hij 

leert van zijn eigen fouten 

en die van cameramannen, 

zoals het niet maken van 

tussenshots en het ontbreken 

van continuïteit bijvoorbeeld 

van long shot naar close-up 

naar super close-up. Het geluid 

wordt in die jaren direct op de 

film opgenomen. De magneet-

band voor geluid bestaat nog 

niet. Dus als het inspreekpro-

ces wordt verstoord, moet er 

opnieuw begonnen worden. 

Polygoon brengt Nederlands 

nieuws en wereldnieuws. Elke 

week is er Nederlands nieuws 

dat 11 minuten duurt. Daarvan 

worden 130 kopieën gemaakt.

Het wereldnieuws wordt 

geproduceerd door uitruil met 

buitenlandse bedrijven. Ook 

probleem. Philip maakt hen 

duidelijk dat hij getrouwd is en 

kostwinner en in Amsterdam 

woont. Hij zegt dat hij het 

zich niet kan permitteren om 

van 200 gulden per maand 

terug te gaan naar 125. Dat 

begrijpen de heren. Vervolgens 

stellen ze Bloemendal voor om 

de werkzaamheden in de avon-

duren uit te voeren. Omdat 

hij tot zes uur in Amsterdam 

werkt, wordt afgesproken dat 

het vervoer naar Hilversum 

wordt geregeld. Dan kan Philip 

het nieuws lezen om zeven, 

acht, tien en elf uur. Vanaf 

september 1945 staat er elk 

dag om zes uur een auto met 

chauffeur voor de deur bij S.I. 

de Vries. Het is een ongekende 

status voor zo’n jonge man. 

Het stijgt hem wellicht ook 

een beetje naar het hoofd. Op 

de Berlagebrug vraagt hij de 

chauffeur uit te kijken naar 

knappe liftsters, die hij dan een 

lift aanbiedt. Als zo’n meisje 

dan instapt, schept Philip op 

over wat hij doet en vraagt of 

ze ’s avonds nog terug willen. 

Vervolgens spreekt hij af om 

haar mee terug te nemen. Hij 

zegt dan ook nog: “Dan moet 

je wel naar me luisteren als 

ik op de radio ben”. Op die 

manier heeft hij naar eigen 

zeggen “veel scharrels opge-

daan”. Hij is “een jonge wilde” 

van 27 jaar en de verleidingen 

zijn groot. Zelf verklaart hij dat 

gedrag tegenover zijn zoon als 

een zucht naar avontuur. 

Valeriaan
Het nieuwslezen gaat hem 

goed af. Hij steekt veel tijd 

in de voorbereiding van de 

teksten. In de begintijd is hij 

wel behoorlijk nerveus. Om 

“U hebt een vlakke 
modulatie en dat is wat 
wij willen”
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nog enkele spotjes voor zijn rekening. Hij kan en 

wil niet stoppen.

Tijdens zijn uitvaart zegt zoon Robert: “Je hoeft 

niet meer in te spreken, je hoeft niet meer bang te 

zijn dat men je vergeet”. Dé stem van Nederland 

zwijgt voorgoed. Vergeten is hij nog niet. n

tie heeft. Ze is zijn secretaresse 

bij Polygoon en bepaald geen 

eendagsvlinder.

Zwaar weer
In de jaren zestig raakt Poly-

goon in zwaar weer. De televi-

sie-journaals hebben hun intre-

de gedaan en er zijn bioscopen 

die geen Polygoonjournaals 

meer vertonen. In 1963 maakt 

Polygoon bekend dat het be-

drijf met de bioscoop-journaals 

moet stoppen omdat het de 

productiekosten niet meer kan 

opbrengen. Vanuit de Tweede 

Kamer komt een voorstel tot 

financiële steun. Die hulp 

komt er. In ruil daarvoor wordt 

de Rijksvoorlichtingsdienst 

mede-eigenaar van het beeld-

materiaal. Polygoon is gered 

maar het journaal wordt als 

nieuwsmedium langzaam naar 

de marge gedrongen. Philip is 

dan hoofdredacteur maar ook 

het enige lid van de redactie. 

Er moet ernstig beknibbeld 

worden. De smaak van het 

publiek verandert. De kritiek 

op Polygoon is dat het journaal 

te weinig hard nieuws brengt. 

Dat is in feite ook zo. De redac-

tie wil het nieuws lichtvoetig 

en luchtig houden.

Philip daarover: “In tegenstel-

ling tot wat ik laatst hoorde 

van een journalist, die zei dat 

zij film gebruikten om nieuws 

te maken, gebruikten wij 

nieuws om film te maken”.

Menigeen zal nog herinne-

ringen hebben aan de humor 

waarmee Polygoonjour-

naal-items doorspekt waren. Bij 

een onderwerp uit 1951 over 

de val van het kabinet Drees 

spreekt Philip het commentaar: 

“Het kabinet had een wankele 

basis”. Daarbij wordt een 

ouderwets kabinet in beeld 

gebracht met een krakkemik-

kig onderstel, dat spoedig ter 

aarde stort: “het kabinet valt”.

Een oud-cameraman herin-

nert zich: “Twee rollen en een 

geintje was de boodschap 

waarmee hij zijn mensen op 

pad stuurde. Ze moesten zuinig 

draaien, maar er wel voor 

zorgen dat er wat te lachen 

viel, dus alert zijn op grappige 

situaties. Dan kon Philip in 

zijn commentaar wel voor een 

kwinkslag zorgen”.

Er zijn anekdotes genoeg. Zo-

als die keer dat er een nieuwe 

voetgangerstunnel bij een 

station wordt geopend. Een 

cameraman gaat er heen en 

ziet dat geen voetganger door 

die tunnel gaat. Hij belt Philip 

en meldt dat niemand door 

die tunnel gaat. Waarop Philip 

geërgerd roept: “Dan maak 

je een item over het feit dat 

niemand die tunnel gebruikt”. 

En zo geschiedt. Het wordt een 

pakkend item in de bioscoop.

In 1981 wordt Bloemen-

dal directeur van Polygoon. 

Een paar jaar later wordt de 

overheidssubsidie stopgezet. 

Polygoon moet zijn inkomen 

nu halen uit gesponsorde items 

met een informatief karakter. 

Philip bedenkt daarvoor de 

term ‘infomercial’. Produc-

ties uit die tijd zijn de Camel 

Trophy en langere films over 

100 jaar Concertgebouw en 75 

jaar Bank van de Nederlandse 

gemeenten.

In 1992 bouwt Philip af bij 

Polygoon. Tot op hoge leeftijd 

blijft hij inspreken. Vlak voor-

dat hij ziek wordt, neemt hij 

De stem van mijn vader. Het wonderlijke leven 

van Philip Bloemendal is verschenen bij uitge-

verij Koninklijke Van Gorcum in Assen. Het is 

geschreven door Robert Bloemendal en Rob de 

Lange.

Op tal van plaatsen in de tekst zijn QR-codes 

afgedrukt. Deze kunnen worden uitgelezen met 

de QR-reader van bijvoorbeeld een smartphone 

of een tablet. De codes zijn via internet gelinkt 

aan beelden en geluidsopnames in het archief 

van het Nederlands Instituut voor Beeld en Ge-

luid in Hilversum. Ze ondersteunen en illustreren 

de gedrukte tekst of vullen die aan.



In deze rubriek vragen we om infor-

matie over oude foto’s. Tot dusver 

kwamen die steeds uit het archief 

van Spreek’buis, maar voor deze 

afl evering putten we uit een andere 

bron: het archief van Veronica.

Juul Geleick schreef: “Ik ben ten 

behoeve van ons Veronica zeezen-

der-archief alles aan het schonen, 

want het gaat naar Beeld & Geluid. 

Nu worstel Ik mij door de duizen-

den foto’s en stuit op een paar 

waarvan ik benieuwd ben of de 

mensen nog worden herkend. 

De namen dus. Het waren twee 

cameraploegen: één voor de 

TROS-docu Zenders in woelig 

water van Laurens Leeuwenberg 

en één van Veronica die fi lmde 

voor de VOO (die later zendtijd zou 

krijgen).” 

Informatie over wie er op de foto’s 

te zien zijn graag sturen naar: 

juulgeleick@norderney.nl.

De foto’s van de VOO-ploeg

Foto van de
TROS-ploeg

F o t o r u b r i e k
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De Delftse musicus Ronald Snijders krijgt op 
7 december de Boy Edgarprijs 2022 in het 
Bimhuis uitgereikt. Het is de belangrijkste 
Nederlandse jazzprijs, tegenwoordig € 25.000 
groot. En de prijswinnaar mag ook de bronzen 
wisselsculptuur John Coltrane van Jan Wolkers 
een jaar op zijn schoorsteenmantel zetten.

Ronald Snijders werd op 8 april 1951 in Paramaribo gebo-

ren als zoon van de daar beroemde dwarsfl uitist en orkest-

leider Eddy Snijders. In 1952 kwam Ronald in Nederland 

te wonen, waar hij later in Delft weg- en waterbouw ging 

studeren. Hij maakte die studie niet af, want hij werd musi-

cus. Een universitaire studie deed hij twintig jaar later toch 

nog: etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam, 

in de Afro-Surinaamse Kasekomuziek. Maar toen was hij al 

beroemd als dwarsfl uitist en componist. 

Sinds 1977 gaf hij zijn eigen lp’s (later cd’s) uit. Vaak be-

speelde Snijders daarop alle instrumenten, zoals saxofoon, 

piano, orgel, gitaar en bas. Willem Breuker vroeg hem in 

zijn progressieve jazzband. Snijders formeerde zijn eigen 

trio, kwartet en grotere formaties. Funkliefhebbers in de 

hele wereld zochten zijn lp’s. Aan waardering geen gebrek. 

In 1973 kreeg hij de Persprijs in Laren op het NOS Jazzcon-

cours. De Wereldomroep maakte een documentaire over 

hem. In 1988 volgde de NOS met een documentaire. 

In 2001 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oran-

je-Nassau, in hetzelfde jaar werd hij in Suriname onder-

scheiden met de Ridderorde van de Gele Ster. Het Klokhuis 

wijdde in 2013 een hele afl evering aan de musicus. Zijn 

optredens vonden plaats in een groot deel van de wereld. 

Van het North Sea Jazz Festival in Den Haag en Rotterdam, 

tot Zuid-Afrika, Zambia, Mexico, Cuba en New York. Als 

componist kent hij zijn gelijke niet of nauwelijks. En er is 

geen tweede die zo veelzijdig is. Die veelzijdigheid laat 

zich het best beluisteren in de 20 cd’s grote box Made for 

music. Bossa, funk, kamermuziek, kawina, rap, sambad, 

wals winti, worldjazz, al die stijlen hoor je op Made for 

music. Welgeteld 382 nummers, 22 uur muziek. Bijna alle-

maal eigen composities. Op sommige cd’s heeft hij ook alle 

instrumenten zelf ingespeeld, op andere met zijn bands. In 

totaal doen honderd musici mee, onder wie het voltallige 

Jazz Orchestra of the Concertgebouw (een cd in de box, 

opname uit het Bimhuis in 2005.)

Ronald Snijders bracht die box in 2013 uit. Het zijn com-

posities tussen 1970 en 2014 die nog nooit op lp/cd waren 

vastgelegd. Dat heeft hij toen in eigen beheer gedaan. 

”Kostte veel geld,” zegt hij thuis in Delft, enkele dagen 

voordat hij naar Suriname vertrekt om concerten te geven 

en veertig studenten te begeleiden. “Ik ben een dankbaar 

man,” zegt hij, “ik heb mijn hele leven kunnen doen wat 

ik wilde: muziek maken. Mijn passie is muziek. Ik heb 

nooit les hoeven te geven op conservatoria of scholen, 

geen thuisleerlingen gehad. Altijd kunnen doen wat ik 

wil. Maar ik ben ook niet rijk geworden.” Ook niet door 

die cd-box Made for Music? Bij Bol.com is hij niet meer te 

koop. Waren ze te duur? “Honderd euro en dan worden ze 

thuisbezorgd.” Ronald Snijders heeft er nog een aantal. Ik 

koop er meteen één en verzeker me zodoende van dagen 

groot muziekplezier. 

Vindt u niet dat u die Boy Edgarprijs te laat krijgt? “Nee, 

zo gaat het nu eenmaal. Iedereen verdient wel wat in het 

leven. Maar je weet niet wanneer dat komt. En ik ben toch 

nog bezig. Ik heb de laatste drie maanden 180 nieuwe 

nummers geschreven. Ik word geïnspireerd door muziek in 

allerlei stijlen. Ik hoef nooit te imiteren, muziek brengt me 

op ideeën. Nee, ik weet niet of ik die nieuwe nummers ooit 

kan uitvoeren.” n 

 Klaas Koopman  

Ronald Snijders, buitengewoon veelzijdig 

componist en musicus. Foto: Raul Neijhorst

Ronald Snijders 
krijgt eindelijk 

belangrijkste jazzprijs
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In Hilversum ont-

stond vanaf de 

jaren ‘20 een 

nieuw type 

architec-

tuur: panden 

die werden 

gebouwd om 

vanuit studio’s radio-uitzendingen 

mogelijk te maken. Het plaatsje was 

zeer gewild voor vestiging, dankzij 

de goede verbindingen over weg en 

water. Maar de aanwezigheid van de 

Nederlandsche Seintoestellen Fabriek 

gaf de doorslag voor de radiobazen.  

Aether vergelijkt het straatbeeld anno 

toen met dat van vandaag de dag; 

zoek de verschillen... 

Portier NOS
De portiersloge en hoofdingang van 

het toenmalige Omroepkwartier (ont-

gonnen vanaf 1961) aan de Sumatra-

laan/hoek Insulindeweg. Na de Duitse 

bezetting en tot 1958 sprak men 

over Radio City, vanaf 1958 werd dit 

terrein het Omroepkwartier genoemd. 

In 1988 veranderde de naam in Media 

Park. 

Televisietoren
De oude, stalen Televisietoren aan 

de Insulindelaan. Deze toren heeft 

dienstgedaan van 1959 tot 1973. 

Even verderop verrees in 1998 de 

VPRO-villa. In Amerika ontdekte men 

in 1916 dat de radio hét aangewezen 

instrument was om met de massa 

te communiceren. Enkele jaren later 

behoorden radio-ontvangers steeds 

meer tot de inboedel van huishou-

dens. Geleidelijk stapte men – begin 

jaren ’30 - over van draadomroep 

naar radiotoestellen die het signaal 

vanuit de ether oppikken. De PTT was 

(via de Nozema) verantwoordelijk voor 

die straalverbindingen.

Nico Warnaar
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onlangs verscheen op het doctor jazz-label de 
cd Njengo, waarop 24 niet eerder uitgebrachte 
opnamen zijn verzameld van het orkest dat band-
leider-pianist-componist Ernst van ’t Hoff  (1908-
1955) leidde in 1943 (de offi  ciële naam was ‘Ernst 
van ’t Hoff  en zijn solisten’). 

Deze opnamen werden gemaakt in opdracht van de 
Deutsche Europäische Sender (DES), die in augustus 
1943 in Hilversum een ‘DES-Aussenstelle’ opzette 
voor de propaganda-uitzendingen. In die periode 
was Amerikaanse swing- en jazzmuziek verbo-

den door de Duitse nazi-instanties. Omdat jonge 
Wehrmachtsoldaten uitweken naar buitenlandse 
radiozenders zoals de BBC om naar Glenn Miller, 
Benny Goodman etc. te luisteren kwam men op het 
idee om onder beperking swingmuziek op te nemen 
en uit te zenden met musici uit de bezette gebieden. 
Vanaf 1941 speelde de bigband die Ernst van ’t Hoff  
eind 1940 had geformeerd in Berlijn, en nam er ook 
inmiddels beroemde platen op, evenals in Nederland 
en België. De beste swingmuzikanten uit die tijd 
maakten er deel van uit, zoals trompettist Rinus van 
den Broek en saxofonist Tony Helweg. Vocale bijdra-
gen zijn er van Maria Zamora, Jenny Even en Lam-

my van den Hout. De arrangeurs (Hans Vlig, André 
Smit, Jan Koulman en anderen) mochten naar de 
Engelse en Amerikaanse zenders luisteren om zo de 
actuele muziek uit te schrijven. Ze konden helemaal 
losgaan in de muziek die ze eigenlijk wilden spelen, 
maar wat  bij openbare optredens verboden was.

De opnamen zijn gemaakt in ‘Studio B’, de naam die 
de genazifi ceerde omroep tijdens de Tweede Wereld-
oorlog gebruikte voor de KRO-studio aan de Hilver-
sumse Emmastraat. De glasplaten die resulteerden 
zijn via verzamelaar-discograaf Rinus Blijleven bij 
geluidsrestaurateur Harry Coster terechtgekomen, 
die ze weer op grandioze wijze toegankelijk heeft  
gemaakt voor iedere geïnteresseerde in de geschie-
denis van de Nederlandse jazz. Zo heeft  – na onder 
meer fraaie cd’s met onder andere Th e Ramblers 
en (DES-opnamen van) het radio-orkest van Dick 
Willebrandts – de Stichting Doctor Jazz opnieuw een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de jazzdiscografi e.

Zoals gebruikelijk bij uitgaven van de Stichting Doc-
tor Jazz is ook deze cd uitstekend gedocumenteerd, 
met een informatieve toelichting van Ben Kragting, 
die ook tekende voor de research en de productie.

Jan Jaap Kassies

Ernst van ’t Hoff  en zijn solisten: Njengo – Doctor Jazz 
DJ020. Prijs: € 17,95 (incl. verzendkosten).
De cd is te bestellen via www.doctorjazz.nl/webshop 
(of via Bol.com of Ebay).

opgedoken opnamen tonen kwaliteit beste Nederlandse 
swing bigband van Woii-jaren



19

absoluut niet waar. Op een gegeven moment was 

ik in Portugal (waar vader Willem woont, red.) en 

zat ik koffie te drinken met Jeroen Rietbergen. Die 

vertelde me dat hij bezig was met een muziekpro-

gramma voor televisie. Bij ons is heel veel muziek 

opgenomen voor showblokken in allerlei program-

ma’s, zoals Love Letters vroeger. Hij vroeg of hij 

voor dat nieuwe programma in de studio terecht 

kon. Ik vroeg aan mijn vader, die eigenaar van de 

studio is, of die het zag zitten. Dat werd The Voice 

of Holland. Toen de redding van de studio, maar 

nu mijn Waterloo.” Want The Voice werd vanwege 

seksueel grensoverschrijdend gedrag geschrapt, en 

ineens was Van Kooten zijn klant kwijt. “The Voice 

was goed voor 68 dagen per jaar, dat vervang ik 

niet zomaar.”

Maar Van Kooten geeft de moed nog niet op, 

daarvoor is het studiocomplex hem te dierbaar. “Ik 

heb een aantal vaste huurders, dj’s en jinglemakers. 

Samen vormen we een creatief platform, dat echt 

synergie oplevert.” Maar of dat genoeg is om te 

kunnen blijven draaien, is onzeker. “De muziek-

wereld verandert, de mensen met wie je gisteren 

praatte, zijn morgen weg. En de corona-periode 

heeft niet geholpen. Je kwam niemand meer te-

gen, dat maakt netwerken niet makkelijker.”

Vader Willem heeft inmiddels zijn platenlabel Red 

Bullet verkocht aan investeringsmaatschappij Pyt-

hagoras Music Fund. De studio in Nederhorst den 

Berg zat niet in de deal, maar de oude opnamen 

wel. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog onduide-

lijk. Van Kooten: “Daarmee ben ik nog bezig. Er zit 

uniek materiaal bij. De grote vraag is vaak wie daar 

rechten op heeft.”

Wie de grote Studio 1 ziet, waar in de technische 

ruimte nog een gigantisch mengpaneel staat, voelt 

de muziekgeschiedenis die hier geschreven is tot 

leven komen. “In de studio staat nog een piano 

van mijn vader,” zegt Van Kooten. Er zitten stickers 

op van onder andere Nico Haak en de Paniekzaai-

ers en Long Tall Ernie and the Shakers. “Hebben ze 

er zelf opgeplakt.” n

J e R O e N  V A N  K O O t e N ,  B U L L e t  S O U N D  S t U D I O ’ S

Bullet Sound Studio’s heeft een roemrijk  verleden, maar is er ook een toekomst?
orkesten en ensembles, zoals 

The Skymasters, The Ramblers, 

het Metropole Orkest en ga zo 

maar door. Dus woonden hier 

ook veel musici, die naast hun 

omroepwerk ook studiowerk 

deden.” Philips, omroepen, 

muziek, platenmaatschappijen 

– ze vormden een ecosysteem 

dat decennialang zorgde 

voor een bloeiend artistiek 

leven. “Ik heb dat ingrijpend 

zien veranderen,” vertelt Van 

Kooten. “Vooral vanaf de jaren 

’90 werd alles veel zakelijker, 

gecalculeerder, se-

rieuzer. De periode 

daarvóór kon alles.” 

En er is veel verdwe-

nen, zegt hij. “Er 

waren vroeger meer 

muziekstudio’s. De 

omroepen hebben zelf geen 

orkesten meer, alleen het MCO 

is nog over. Het conservatori-

um is uit Hilversum vertrokken, 

daarmee is ook de hele 

sessie-generatie musici weg.”

Jeneverfles 
Als je zo lang in de muziek-

business zit, heb je uiteraard 

heel wat verhalen te vertellen. 

Over een inval van de politie 

bijvoorbeeld: “Ze dachten dat 

hier drugsdealers zaten, maar 

ik had alleen gebruikers in 

huis.” Over The Ramblers ook. 

“John de Mol senior belde me 

een keer op dat hij iets wilde 

opnemen met The Ramblers. 

Nou, dat kon natuurlijk. Maar 

je moet wel alle alcohol uit het 

pand halen, zei De Mol. Dus 

had ik de drank verstopt. Maar 

om half elf ’s ochtends zag ik 

de jeneverfles alweer staan, die 

hadden ze toch gevonden. Ze 

speelden trouwens prima.” Of 

over Falco, groot in de jaren 

’80, van wie in de studio in 

Nederhorst den Berg de nodige 

Gouden Platen en een Ampex 

Golden Reel hangen. “Werden 

we gebeld door Residence Vin-

keveen waar hij logeerde, dat 

hij helemaal doordraaide. Hij 

smeet van alles door de ruiten. 

Ferdi Bolland, die zijn producer 

was, moest erheen om de zaak 

te kalmeren.”

En er zijn de talloze andere 

grote namen die naar Neder-

horst kwamen om hun muziek 

op te nemen: Prince, Golden 

Earring, Skunk Anansie, Goede 

Doel, Lenny Kravitz en nog 

veel, veel meer. Aan de muren 

in het gebouw hangen hun 

portretten, plus een origineel 

kunstwerk dat Herman Brood 

spontaan maakte en achterliet. 

“Het enige ronde werk van 

hem,” zegt Van Kooten, “hij 

maakte het in 1994 toen hij 

hier werkte aan een plaat.”

The Voice
In 2008 leek de roemrijke 

historie van Bullet Sound 

Studio’s ten einde te komen. 

“Ik was aan het afbouwen. 

Volgens de Volkskrant was 

ik bezig waardevolle banden 

weg te gooien, maar dat was 

“Samen vormen we een 
creatief platform, dat 
echt synergie oplevert”
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Jeroen van 

Kooten in 

Studio 1, waar 

veel bekende 

artiesten heb-

ben gewerkt

Foto: Bas 

Nieuwenhuijsen

Ecosysteem
Hoewel hij dus eerst niet van 

plan was om in de muziekbusi-

ness te stappen, lag het wel 

voor de hand dat hij erin zou 

rollen, als Hilversumse jongen 

met een beroemde dj als vader. 

“Ik was vaak bij hem in de stu-

dio, onder meer toen hij nog 

bij Hilversum 3 werkte. Even 

op de radio de groeten doen 

aan de padvindersgroep waar 

ik bij zat, dat soort dingen.” 

En de omroep- en muziekwe-

relden zijn van oudsher nauw 

verweven met elkaar en met 

het Gooi. “Dat omroepen en 

platenmaatschappijen hier 

kwamen is te danken aan 

Philips, dat een groot belang 

had in de NSF, de Nederland-

se Seintoestellen Fabriek, de 

bakermat van de radio. De om-

roepverenigingen hadden veel 

op en anderen voegen daar 

wat aan toe, zo gaat het in de 

horeca eigenlijk ook. De sfeer 

in de horeca is ook hetzelfde 

als in een studio, je hebt er 

dezelfde vrijheid, energie, 

synergie en gezelligheid en je 

werkt met mensen.”

De Bullet Sound Studio’s 

zijn gevestigd in een 

pand aan de Machi-

neweg in Nederhorst den 

Berg met een rijke historie. 

“Dieuwertje Blok heeft hier 

in de klas gezeten toen het 

nog een lagere school was, de 

Meester Kremerschool.” Dat 

was midden jaren ’60. In 1967 

werd het schoolgebouw een 

muziekstudio, toen nog Dali 

Press geheten. Van Kooten: 

“Toen heeft David Bowie hier  

opgenomen.” Jeroens vader 

Willem, tot op de dag van 

vandaag eigenaar van de zaak, 

nam het over in 1982 en sinds 

1984 werkt Jeroen zelf er ook. 

“Ik ben opgeleid als kok en 

heb in gerenommeerde restau-

rants gewerkt. Na een brom-

merongeluk ben ik bij mijn 

vader in het bedrijf gekomen. 

Die werelden lijken op elkaar, 

je vindt er dezelfde creativiteit 

en passie. Zoals een chef-kok 

met zijn brigade gerechten 

bedenkt en maakt, zo maken 

componisten en musici platen. 

Een muzikant zet een baslijntje 

Jeroen van Kooten groeide als één van de zoons van Willem van 

Kooten op in de omroep- en muziekwereld. Toch koos hij aanvan-

kelijk voor een toekomst in de horeca, een branche die veel over-

eenkomsten vertoont met de muziekwereld, vindt hij. Na 38 jaar in 

de Bullet Sound Studio’s in Nederhorst den Berg te hebben gewerkt 

met een imposante rij sterren uit binnen- en buitenland, dreigt het 

doek nu te vallen in de nasleep van de perikelen rond The Voice of 

Holland, een belangrijke klant voor Van Kooten. “Wij zijn een uit-

stervend ras,” zegt hij, maar hij geeft de moed niet op.

door Bas Nieuwenhuijsen
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Screenshots uit 

de eerste telere-

cording van de 

NTS: Prinsjesdag 

1956

studio te Den Haag stonden 

waar vroeger zwart-wit uitzen-

dingen vandaan kwamen. Dit 

was in alle opzichten een voor-

uitgang: de apparatuur nam 

minder ruimte in beslag en was 

goedkoper in de aanschaf.

De laatste tele-
recordings
Volgens de genoemde lijst bij 

Beeld & Geluid werd de laatste 

telerecording midden jaren 

‘70 gemaakt. Programma’s 

waren toen al in kleur, maar 

fi lm registreerde alleen in 

zwart-wit. Het fenomeen was 

ingehaald door de tijd, maar 

tegenwoordig is het een rijke 

bron voor het zien van prille 

televisieprogramma’s. En ze zijn 

grotendeels bewaard gebleven, 

anders dan bij Ampex dat 

hergebruikt kon worden en 

daardoor volop gewist werd. 

Een uitstekende techniek dus, 

dat telerecording. n

een archief op te bouwen. In 

het papieren archief van het 

Nederlands Instituut voor Beeld 

en Geluid is een lijst aanwezig 

van telerecordings die vanaf 

1956 zijn vastgelegd. Hieruit 

valt op te maken dat veel 

bewaard is gebleven. Maar 

er is ook een aantal tv-pro-

gramma’s om onduidelijke 

reden vernietigd. Met name in 

oktober 1963, volgens aante-

keningen op de lijst. Heeft de 

vernietiging plaatsgevonden in 

opdracht van de omroepen of 

heeft de NTS uit eigen bewe-

ging ‘schoonmaak’ gehouden 

wegens ruimtegebrek? We 

zullen het nooit weten. Al met 

al zag men het belang er nog 

niet van in om een tv-archief 

aan te leggen.

Toch zijn er dankzij telere-

cording veel legendarische 

programma’s uit de jaren 50 

bewaard gebleven. Titels als 

Pension Hommeles, Morgen 

gebeurt het en Dappere Dodo 

zijn allemaal vastgelegd dankzij 

de techniek.

De komst van video
Het grote nadeel van fi lm, 

waarop telerecordings werden 

geregistreerd, was dat er 

slechts eenmalig mee kon wor-

den opgenomen en hergebruik 

onmogelijk was. Daarom werd 

in 1961 overgegaan op 

Ampex-videoapparatuur. Het 

was vijf jaar eerder uitge-

vonden door wederom de 

Amerikanen. Een document bij 

Beeld & Geluid vermeldt dat de 

eerste Nederlandse Ampex-uit-

zending plaatsvond op zondag 

5 november 1961. Dit blijkt 

niet juist te zijn. Volgens hand-

geschreven aantekening van de 

heer F.J.M. Brugman van het 

voormalig Nederlands Omroep-

museum uit 1990 gebeurde dit 

al op donderdag 3 oktober van 

hetzelfde jaar. Het allereerste 

tv-programma dat door de 

NTS met dit nieuwe technische 

snufje werd vastgelegd was 

een live voorstelling van de 

opera vanuit de Stadsschouw-

burg van Amsterdam. Die werd 

gemaakt ter gelegenheid van 

het 10-jarig bestaan van de 

NTS en is bewaard gebleven bij 

Beeld & Geluid. Het eerste deel 

(55 minuten) is vastgelegd op 

Ampex, het tweede gewoon 

op fi lm. Met een Ampex-band 

kon namelijk maximaal 90 

minuten worden opgenomen 

en men kon er niet mee mon-

teren. 

In de nieuwe Vitus-studio ston-

den eerst twee Ampex-

machines ter waarde van elk 

ongeveer een half miljoen 

gulden opgesteld op een 

vloeroppervlakte van vijf bij 

twaalf meter. Later werd het 

uitgebreid naar maar liefst acht 

stuks. Eind jaren ‘70 was het 

aantal Ampex-machines ge-

groeid naar dertig(!) stuks. Een 

band van een uur kostte 1730 

gulden. Om al deze redenen 

werd ook nog lang gebruik 

gemaakt van telerecording.

Ampex wordt BCN
In 1977 schafte de NOS weer 

een nieuw systeem aan om 

tv-programma’s te registe-

ren. Deze techniek werd BCN 

genoemd en had banden met 

een breedte van 1 inch in 

plaats van de veel grotere 2 

inch die Ampex als standaard 

had. De NOS had in 1979 in 

totaal vier BCN-machines in 

gebruik waarvan drie in een 
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er constant gestopt moest 

worden om de opname over te 

doen en om te bouwen. Voor 

de kijker maakte telerecor-

ding van een programma een 

prettiger geheel, maar voor de 

artiest was het lastiger werken.

Naast het opnemen van eigen 

Nederlandse tv-programma’s 

en producties was telerecor-

ding ook een middel om “de 

NTS in staat stellen program-

ma’s van buitenlandse zenders 

rechtstreeks van de beeldbuis 

op te nemen. Ze kunnen dan 

op elk gewenst tijdstip in 

het Nederlandse programma 

worden heruitgezonden,” 

verwoordde De Telegraaf. Uit 

de Multifi lm-tijd weten we dat 

zij om precies deze reden expe-

rimenteerden met de techniek, 

afgekeken van de Amerikanen.

Telerecordings in het ar-
chief van Beeld & Geluid
Het is in ieder geval duidelijk 

dat de programma’s toen 

niet werden bewaard om 

de jaar werd een registratie 

gemaakt van de festiviteiten 

rondom vijf jaar televisie, 

met het beroemde lied van 

VARA-omroepster Karin Kraay-

kamp: “Je moet je als omroep-

ster heel goed verzorgen. Je 

haar in de krul, je gezicht in 

een plooi.” Het zou later nog 

regelmatig worden herhaald. 

Acteurs waren echter niet zo’n 

fan van telerecording. Waar 

theaterregistraties aanvankelijk 

live werden uitgezonden, was 

er nu de mogelijkheid om het 

geheel in stukjes op te nemen 

en vervolgens te monteren. Bij 

de opname van de Slees-

wijk-revue met Willy Walden 

en Piet Muijselaar begon het 

de heren nogal te storen dat 

Deze overgang vond plaats 

vanaf augustus 1956. Het 

Parool kopte: “NTS heeft appa-

ratuur voor tele-recording”. In 

dit artikel werd echter gedaan 

alsof Multifi lm helemaal 

geen experimenten met deze 

techniek had uitgevoerd. De 

journalist vermeldt dat de kij-

kers “enkele weken geleden” 

voor het eerst kennis hebben 

kunnen maken met telerecor-

ding toen de KRO “de fi lm 

uitzond van een parodistisch 

stuk dat de Beierse tv-omroep 

had uitgevoerd”. Dit is onjuist. 

In het eerste deel beschreven 

we dat al in 1952 een telere-

cording werd uitgezonden: een 

opname van Prinsjesdag.

De eerste telerecordings 
van de NTS
Toevalligerwijs was de eerste 

telerecording van een Neder-

lands tv-programma door de 

NTS ook een uitzending van 

Prinsjesdag, maar dan in 1956. 

Op 2 oktober van datzelf-

In het julinummer van Aether maakten we een begin met het beschrijven van de geschiede-
nis van het fenomeen telerecording: het fi lmen van een televisiescherm om het later nog eens 
te kunnen herhalen. Het was in de jaren 50 de eerste manier om een programma te kunnen 
bewaren. We beschreven de periode 1952-1956, toen voorzichtig werd geëxperimenteerd met 
deze techniek door met name de externe partij Multifi lm uit Haarlem. In 1956 nam de NTS het 
maken van telerecordings zelf over.

Telerecording:
 de eerste herhalingen 
     op televisie

door Michel van Dijk en Bas van der Heide

     op televisie

door Michel van Dijk en Bas van der Heide

“tegenwoordig is het 
een rijke bron van prille 
televisieprogramma’s”

Deel 2

telerecording bij de NTS, 

1956 - 1961
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Het program-

maboekje

naam bij: Tom Manders alias 

Dorus. Manders haalde (in 

mijn bescheiden optiek) zijn 

allerhoogste niveau tijdens 

zijn optreden als wassen beeld 

in Madame Tussauds, enkele 

weken voor zijn veel te vroege 

overlijden. Een stuk mimische 

beheersing, zoals alleen enkele 

topartiesten (bijvoorbeeld Stan 

Laurel en in eigen land André 

van Duin) beheersten. Dorus, 

de zwerver met zijn kleine wijs-

heden wordt geportretteerd 

in het boekje Speel de Clown 

van Rolf Boost (1981). Daaruit 

blijkt dat de perfectionistische 

en voor zichzelf en iedereen 

moeilijke Manders vooral 

een eenzaam mens moet zijn 

geweest. En al is de humor van 

toen dan niet meer die van nu, 

zijn mimiek en vooral de scher-

pe teksten in de liedjes blijven 

staan als een huis. 

Op 23 oktober 1921 kwam 

Tom Manders op de wereld. 

Hij bekwaamde zich vooral in 

illustratiewerk en (decor-)ont-

werp. Op bijgaande afbeelding 

uit het programmaboekje is 

een van zijn eigen ontwerpen 

te zien. De eigenwijze Tom 

had al vroeg het Dorus-idee 

in zijn hoofd en wilde iets 

“Parijs”-achtigs (al was hij daar 

de socialistische “leer” aanhin-

gen ook graag naar luisterden 

(al kwam men daar niet al te 

openlijk voor uit!). De lijst van 

programma’s uit de lange peri-

ode 1925-2014 doet menigeen 

weer “oh ja!” roepen, iets 

wat we in ons museum ook 

vaak (en graag) horen bij het 

tonen van de collecties. Wat te 

denken van de programma’s 

met Sonja Barend, Doet-ie ’t 

of doet-ie’t niet, Lingo, Jules 

Unlimited, De Schreeuw van de 

Leeuw, Oppassen!!!, Zeg ‘ns 

AAA, Pisa, Achter het Nieuws, 

Rudi Carrell Show, het onvol-

prezen Ja Zuster, Nee Zuster, de 

shows van en met Willem Ruis, 

de Stratemakeropzee show, 

Bureau Kruislaan en Unit 13 

… Van comedy, praatprogram-

ma’s, opinieprogramma’s en 

sport naar politieseries en (veel) 

programma’s voor kinderen. 

Een rijke erfenis noemt men 

dat. Uit al die programma’s 

vinden we in de collectie van 

Beeld & Geluid al interessante 

items. Soms decorstukken 

(zoals de bank uit Zeg ‘ns AAA) 

of vele merchandise–items.

Vaandels en 
merchandising
De recent binnengekomen 

grote schenking bestaat uit 

bijna 400 objecten. Wat is 

dat dan zoal? Wat te denken 

van de vele vlaggen, banieren 

en vaandels? De VARA had 

een actieve ledenaanhang 

met vele afdeling overal in 

het land, deze gingen in de 

periode 1930-1980 veelvul-

dig letterlijk de straat op voor 

ledenwerving. De kleurige 

vlaggen en banieren waren 

slecht vertegenwoordigd in 

onze collectie – deze omissie 

is nu dus goed aangevuld. 

Verder natuurlijk (na goed 

vergelijken met dat wat we 

al in de collectie hadden) veel 

merchandise: t-shirts; posters, 

pennen… Maar ook interne 

sales folders van bijvoorbeeld 

de Rudi Carrell Show, met als 

doel deze programma’s ook 

aan het buitenland te verkopen 

(wat in het geval van Rudi 

Carrell ook gelukt is). Heel leuk 

zijn de vele ontwerpen voor 

de plaat- en cd-hoezen van de 

zeer succesvolle Kinderen voor 

Kinderen-reeks. Ook zijn er 

tekeningen bij voor de verbou-

wing van het studiogebouw 

aan de Heuvellaan in Hilver-

sum uit het eind van de jaren 

’30. Erg mooi zijn ook enkele 

objecten die met de immens 

populaire Sterrenshow van de 

legendarische Willem Ruis te 

maken hebben. 

Maar wat vind ik als selec-

teur dan één van de mooiste, 

meest interessante objecten? 

Dat is het programmaboekje 

Een avond in Saint-Germain 

des Prés. Daar hoort maar één 

“Eén van de mooiste objecten 
is het programmaboekje 
Een avond in saint-germain 
des Prés”

Saint-Germain 
des Prés
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ledenverenigingen van beide 

omroepen fuseerden in 2018 

en tegenwoordig luidt de 

naam: BNNVARA. De Vereeni-

ging Arbeiders Radio Ama-

teurs maakte deel uit van het 

omroepbestel als progressieve, 

politiek gekleurde omroep en 

had banden met de SDAP (So-

ciaal Democratische Arbeiders 

Partij), later de Partij van de 

Arbeid en met de vakbonden. 

Dat kwam vooral naar buiten 

in programma’s zoals In de 

Rooie Haan. Toch was de om-

roep qua programmering op 

radio en televisie gematigder, 

en maakte men amusement 

waar ook velen die niet direct 

kwam corona en bleef een en 

ander stilstaan... tot we enkele 

weken geleden een belletje 

kregen: of we het aanstaande 

vrijdag allemaal even wilden 

komen ophalen! Dat gebeurt 

in de omroepwereld wel 

vaker en daar zijn we wel op 

ingespeeld, dus kwamen er 

heel wat verhuisdozen onze 

dienstingang binnen.

De VARA, bekend als “de rode 

omroep”, werd gestart op 1 

november 1925 en verdween 

(zo kan je dat wel stellen) 

door fusie met de BNN-om-

roeporganisatie van Bart de 

Graaff op 1 januari 2014. De 

Al ruim voor corona 

voerden we de eerste 

gesprekken met 

BNNVARA omtrent de over-

dracht van allerlei materiaal 

uit hun eigen verzameling. 

Die collectie was in een niet 

zo heel handige ruimte naast 

(deels in!) een parkeergarage 

ondergebracht en bestond uit 

duizenden items, van nooit 

verkochte Kinderen voor kin-

deren-lp’s en cd’s tot zeldzame 

vlaggen, banieren, ontwerpen 

en andere zaken uit de lange 

geschiedenis van de VARA. Na 

selectie ter plaatse bleef er heel 

wat leuks over om in onze col-

lectie op te nemen. Vervolgens 

De meeste schenkingen aan Beeld & Geluid be-
staan uit één object, soms een doosje of krat met 
wat spulletjes, van zolder gehaald of opgediept uit 
een kelder. Netjes bewaard en met zorg omringd 
of onder het stof en vuil – het komt allemaal voor. 
Maar soms komen er ook “mega-aanbiedingen” 
voorbij. Dan ga je selecteren, want veel zaken zijn 
al in de bijna 40.000 objecten tellende collectie van 
het instituut aanwezig. Dan valt er dus al heel wat 
af. Daarnaast is het wel fi jn als de aangeboden ob-
jecten iets kunnen vertellen. een bijzonder verhaal; 
of juist niet – het gewone is immers ook interessant, 
zeker als miljoenen mensen het meteen herkennen. 
Dat gaat wel op voor een zeer grote verzameling 
aan materiaal die onlangs bij Beeld & Geluid is bin-
nengekomen.

Een avond in 
Saint-Germain des Prés

Illustratie van 

Tom Manders 

in het program-

maboekje 

van Saint-Ger-

main des Prés

Foto’s: Beeld & 

Geluid

Nieuw binnen

door erwin Voorhaar
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Dorus en “mijn-

heer” Cor Steyn 

in een scène uit 

Saint-Germain 

des Prés

niet, ook al wist hij talenten als 

Mini en Maxi aan zich te bin-

den. In 1970 was het voorbij. 

Financiële problemen (vandaar 

ook de medewerking aan de 

gesponsorde lp’s) zorgden voor 

een verdere verslechtering 

van de gezondheid. Er was al 

kanker bij hem vastgesteld, 

waar niemand iets van mocht 

weten. Met het optreden in 

Madame Tussauds, eind 1971 

volgde zijn laatste hoogtepunt. 

Een auto-ongeluk, begin 1972,  

maakte een operatie acuut 

noodzakelijk, maar de uitge-

zaaide ziekte liet zich niet meer 

behandelen. Op 26 februari 

1972 overleed Tom Manders 

aan een hartaanval. 

Een programmaboekje met 

vrolijke artiesten in de hoog-

tijdagen van het amusement 

op radio en televisie is maar 

een kleine herinnering aan het 

leven van deze legendarische 

alleskunner. n

heid die je hoort in juwelen 

van liedjes zoals Lompen en 

oude metalen, Brandkastenma-

nus en natuurlijk de enorme hit 

Twee Motten. Steyn was een 

begaafd theaterorganist (onder 

andere City Theater Amster-

dam, NRU Radio concertorgel) 

en maakte ook furore op 

het “Magic Organ” van Jaap 

Keizerwaard uit Berkel en Ro-

denrijs. Uiteindelijk wilde Cor 

Steyn toch meer aan het werk 

voor de radio en optreden met 

orkesten doen en stopte de sa-

menwerking. In 1965 overleed 

hij, net als Tom Manders, veel 

te vroeg. En dan staat er op 

het programma nóg een oude 

bekende… de Hoestbui! De 

T-Ford bevindt zich tegenwoor-

dig in privé-bezit. Het wagentje 

werd vele malen door Dorus 

gebruikt en het is grappig dat 

wel meer komieken een speci-

aal plekje voor deze automo-

biel hadden. Zo versleten Stan 

Laurel en Oliver Hardy heel wat 

A- en T-Fordjes … Dorus reed 

er onder andere mee door Rot-

terdam onder grote publieke 

belangstelling. Hij ging het na 

het Amsterdamse avontuur 

namelijk in Rotterdam probe-

ren. In een nieuw theater, door 

hemzelf gefinancierd, wilde 

hij televisieprogramma’s gaan 

maken. Dat duurde maar kort. 

Neergang
Op 22 juni 1963 werd de 

laatste Saint-Germain door de 

VARA uitgezonden. Hoewel 

lang geleden, op de buis is 

programma nooit vergeten, 

mede doordat men zo slim 

was om dit materiaal niet te 

wissen. Ook de paar speelfilms 

(onder andere De klok van Sim-

peldorp) die multi-artiest Tom 

Manders maakte zijn bewaard 

gebleven, al zijn dat geen al te 

geïnspireerde producties. Op 

televisie meerdere malen her-

haald en op DVD uitgebracht 

bleven deze artiesten, ook 

bij jongere generaties, toch 

bekend. 

Tom Manders keerde na de 

VARA-periode terug naar de 

televisie, maakte nog enkele 

toppers (de bierscène, de 

archivaris…) maar hij werd 

bedachtzamer en melancholie-

ker. Toch liet het idee van een 

nieuwe eigen zaak hem niet 

los. In 1967 ging hij het pro-

beren in Rotterdam en maakt 

er het programma Bij Dorus op 

Schoot (na aarzeling tóch weer 

voor de VARA) waar in hetzelf-

de jaar Corinna Konijnenburg 

(1964-2002) furore maakte 

met Poesie Mauw. Fragmenten 

die zo bekend zijn dat ze geen 

uitleg meer nodig hebben. Met 

Dorus in Rotterdam lukte het 
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radio- en tv-sterren. Ook met 

Saint-Germain des Prés hield 

het op een gegeven moment 

op. In 1962 verdween de zaak 

en werd het een bowlingcen-

trum. 

Maar het karakter Dorus was 

niet verdwenen en had nog 

een hele toekomst, mede door 

de hulp van “Mijnheer Cor 

Steyn”. De organist en orkest-

leider Cor Steyn (1906-1965) 

heeft voor een groot deel het 

typetje Dorus gemaakt. Ze 

leerden elkaar kennen tijdens 

het beroemde amusements- 

programma Showboat, waar 

Dorus Wim Sonneveld verving. 

Steyn trad op met het orgel in 

de Saint-Germain en bege-

leidde Manders ook op de 

vele plaatopnamen. Dat was 

sowieso handig: Manders 

kon geen muziek lezen, had 

nauwelijks ritmegevoel en vaak 

last van faalangst waardoor 

hij helemaal geen maat meer 

kon houden. De wijze van 

spelen (veel melodielijnen) 

en het voetenwerk (wat de 

maat aangaf) van Cor Steyn 

hielp hem enorm. Later zou 

Manders als Dorus een aantal 

gesponsorde langspeelplaten 

opnemen met de Limburgse 

orkestleider Jan Theelen, wat 

bijna op een drama voor alle 

betrokkenen uitliep. Hier kreeg 

Dorus het niet voor elkaar om 

de maat (“zijn kikkertje” zoals 

hij het zelf noemde) te vinden. 

Pas helemaal aan het einde, 

na een hoop gedoe en enkele 

borrels lukte het om met 

name de liedjes voor Er zit een 

vogelnestje in m’n kop goed 

op de plaat te zetten. Steyn 

en Manders hadden wat dat 

betreft een muzikale twee-een-

bestond uit de mondharmo-

nicaspelers Geert van Driesten 

(bas), Jan Vuijk en Joop Hey-

man. Gestart als The 5 Hot-

cha’s in de jaren dertig met een 

andere bezetting en de broers 

Cor en Wim Belder bleef deze 

groep tot kort na de oorlog 

actief, in 1949 werd de groep 

heropgericht – nu als trio. De 

uitstekende muzikanten had-

den vooral met The Galloping 

Comedians een enorm succes. 

Dit werd samen met Dorus als 

Het Borstelnummer gebracht 

(vaak nagedaan op feesten en 

partijen…) en was ook buiten 

Nederland zeer bekend. Op 

YouTube zijn hiervan diverse 

voorbeelden te vinden. Ook 

daar valt de enorme mimiek 

van Tom Manders weer op, 

en ook is te zien hoe hij zijn 

ietwat droevige ogen altijd heel 

goed weet te gebruiken in de 

scènes. 

Sonja Oosterman (1921-2008) 

was als zangeres lange tijd zeer 

bekend in Nederland. Als Sonja 

Maassen geboren was zij eerst 

violiste maar probeerde na de 

oorlog bij de radio te komen, 

aanvankelijk met een auditie 

bij het Metropole Orkest. 

Uiteindelijk kwam ze bij het 

grote amusementsorkest van 

Klaas van Beeck (shows als 

Tierlantijnentijd en Negen Heit 

de Klok) en maakte ze deel uit 

van de zanggroepen De Mar-

ketentsters en Musketiers bij 

het Orkest Zonder Naam van 

Ger de Roos en de Swinging 

Nightingales. Net als het Hot-

cha Trio zagen al deze orkesten 

en groepen de opkomst van 

de beatmuziek begin jaren ’60 

en dat luidde langzaam het 

einde in van deze periode van 

nooit geweest!) en dat werd 

Saint-Germain des Prés.

Via decorontwerp bij Toon 

Hermans, Lou Bandy en Wim 

Kan leerde hij het vak kennen 

en wilde hierin zelf verder. 

Op 1 mei 1953 opende “Het 

Parijs aan de Amstel” op het 

Rembrandtplein. Dankzij het 

feit dat de televisie-uitzendin-

gen (dankzij zoon Tom Man-

ders jr.) bewaard zijn gebleven, 

kunnen we die sfeer nog altijd 

proeven. Voor die opnamen 

werd het hele Saint-Germain 

overigens in de studio weer 

opgebouwd. In Amsterdam 

stonden lange rijen voor de 

zaak, het werd een top–uit-

gaansgelegenheid. De VARA 

wilde handig inspelen op dit 

succes en bracht de show van-

af 1955 op tv. Mensen als Sa-

cha Denisant, Rijk de Gooijer, 

Piet Hendriks, zijn oude vriend 

Rudi Falkenhagen (met wie 

Tom Manders samen decors 

schilderde), moppentapper Jan 

Blaaser en conferencier Henk 

Elsink; allemaal maakten zij 

deel uit van dit legendarische 

stukje entertainment. 

Team
Het boekje wordt gesierd door 

een zeer vrolijke en leuke foto 

(gemaakt door Dick de Herder) 

en laat het team zien voor de 

toenmalige VARA-studio. Een 

programmaboekje voor één 

van de tv-opnamen, waarbij 

(op de foto van links naar 

rechts) meewerkten: Marius 

Monkau, het Hotcha Trio, Cor 

Steyn en rechts Sonja Ooster-

man. Marius Monkau (1937-) 

was zanger en acteur, van 

Surinaamse afkomst. Zijn broer 

Jack maakte eveneens furore 

als acteur. Het Hotcha-Trio 
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Jean Modern 

speelde ook 

fl uit

In januari 1916 werd hij voor 

een week geëngageerd door 

de Flora-Bioscoop in Ensche-

de. In de advertentie voor het 

programma in het Twentsch 

Dagblad Tubantia van 7 januari 

1916 werd het volgende over 

hem gezegd: “Jean Modern 

speelt op een metalen Occa-

rina, zooals die overal in de 

winkels te koop zijn, de mooi-

ste Ouverture’s, Operette’s, 

Marschen enz. De ongeloofl ijke 

en onnavolgbare prestaties 

van Jean Modern, maken de 

Occarina tot het schoonste 

muziekinstrument.”

Tijdens optredens speelde Jean 

Modern ouvertures, fantasieën 

uit opera’s zoals La Traviata van 

Verdi, Cavalleria Rusticana van 

Mascagni, Faust van Gounod, 

Il Trovatore (De Troubadour) 

van Verdi, Carmen van Bizet en 

Dichter und Bauer van Fr. von 

Suppé. Ook speelde hij marsen 

en de nieuwste hits.

Jean Modern stond op de 

planken van de grootste the-

aters, cabarets, concertzalen 

en schouwburgen in ons land: 

in Amsterdam: Tuschinski; 

Mille Colonnes; Carré; Leidse-

pleintheater; Bellevue; Rozen-

theater; in Rotterdam: Pschorr 

en Casino. Verder: Tivoli in 

Apeldoorn; De Vereeniging in 

Nijmegen; Wintertuin Frigge 

in Groningen; Harmonie in 

Leeuwarden; Schouwburg 

Jansweg in Haarlem; Casino in 

Den Helder; Cabaret “Mo-

dern”, Arnhem; Stads-Doelen, 

Delft; grote zaal van het Kon. 

Zoöl. Bot. Genootschap (Die-

rentuin), Den Haag; Schouw-

burg Odeon, Zwolle en vele 

andere. Verder vermaakte hij 

vanaf dat moment woonde de 

familie in Nederland.

Ocarinavirtuoos
Wat een virtuoos is, zult u 

waarschijnlijk wel weten, maar 

even ter opfrissing: Wikipedia 

geeft de volgende defi nitie: 

“Virtuositeit staat voor de 

extreme technische vaardig-

heid die iemand bijvoorbeeld 

kan bezitten bij het bespelen 

van een muziekinstrument, in 

combinatie met een sterke ex-

pressie”. Dat is duidelijk, maar 

wat is een ocarina? Het is een 

instrumentje, een fl uitje, dat 

vroeger in elke muziekwinkel 

voor een paar stuivers te koop 

was. Of je het nu nog kunt 

aanschaffen in een muziek-

instrumentenzaak zou ik niet 

weten. In elk geval zijn ze op 

internet volop te krijgen. 

Vroeger werd de ocarina in ons 

land vaak occarino genoemd. 

Ocarina’s worden gemaakt van 

gebakken klei of van porse-

leinglas, metaal, hout of kunst-

stof. Het instrumentje wordt 

met beide handen bespeeld 

en heeft tussen de 4 en 12 

vingergaten van verschillende 

grootte en (met uitzondering 

van de 4-5 gaten ocarina) een 

of twee duimgaten. Misschien 

dat Jean Modern toen hij nog 

kind was al zijn best heeft 

gedaan mooie muziek aan het 

kleine instrument te ontlokken. 

Hoe dan ook, hij stond toen 

hij volwassen was bekend als 

ocarinavirtuoos. En dat hij dat 

was, bleek ook uit de recensies 

van zijn optredens die we in 

oude kranten kunnen lezen.

Volgens zijn dochter maakte 

haar vader zijn debuut in het 

Tip Top Theater in de Joden-

breestraat in Amsterdam, en 

gaf de directeur van het thea-

ter, de heer Kronenberg, hem 

toen de naam Jean Modern. 

Hij bouwde snel een reputatie 

op. De oudste vermelding van 

Jean Modern als ocarina-vir-

tuoos vinden we in De Tele-

graaf van 19 juli 1915. In die 

krant wordt een optreden van 

Jean Modern aangekondigd in 

het Rozentheater in Amster-

dam. Hij maakte toen deel uit 

van een specialiteitenprogram-

ma. Met zijn optredens had hij 

veel succes. Hij speelde onder 

andere stukken uit opera’s. 

Tijdens optredens werd Jean 

vaak begeleid door een pianist, 

maar ook wel door een ensem-

ble of een orkest.

Hij ging behalve in theaters 

ook in bioscopen in heel 

Nederland optreden, als 

bijprogramma van fi lms. Van 

5-11 november 1915 stond hij 

op het toneel van de Haagsche 

Bioscoop in Den Haag. In de 

advertentie voor het program-

ma werd Jean aangekondigd 

als “Buitengewoon kunstvol 

fl uitvirtuoos, op ’t eenvoudig-

ste volksinstrument”.
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J e A N  M O D e R N

Ocarina virtuoos
door Martin Maas

Jean Modern in 1938

Hierbij moet ik u eerlijk 

bekennen dat het mij, 

eenmaal thuisgekomen, 

niet lukte om er enige tonen 

uit te krijgen. Toen ik begon 

met het samenstellen van dit 

levensverhaal zei mij de naam 

Jean Modern ook nog niet 

zoveel. Dat veranderde echter 

toen ik deze fl uitkunstenaar 

beter leerde kennen, en opna-

men van hem had gehoord. 

Toen raakte ik net zo onder de 

indruk als de mensen die vroe-

ger zijn optredens bijwoonden.

Afkomst en familie
Jean Modern werd als Johan-

nes Gerardus von Aesch op 

31 mei 1888 in Amsterdam 

geboren. Zijn ouders waren 

Johann Maximiliaan von Aesch 

(1857-1939) en Sara Klasina 

Winkhoff (1858-1906). Het 

paar trouwde op 11 oktober 

1877 en kreeg een aantal 

zonen en dochters. Johann 

Maximiliaan was, toen hij 

trouwde, muzikant. Later was 

hij ook werkman, huisschil-

der en toneelknecht. De 

voorouders van Jean Modern 

kwamen uit Zwitserland, dat 

verklaart de Duitse achternaam 

van de familie. Zijn Zwitserse 

overgrootvader trouwde met 

een Nederlandse vrouw en 

   Heeft u weleens van een 
ocarina gehoord? 
   Ik heb er jaren geleden een 
       gekocht op een markt in   
 Londen, nadat ik de verkoper  
         erop had horen spelen. 

J e A N  M O D e R N

Ocarina virtuoos

H

Ocarina virtuoos

ierbij moet ik u eerlijk 

J e A N  M O D e R N

Ocarina virtuoos

bekennen dat het mij, 

Ocarina virtuoos

Hierbij moet ik u eerlijk 

Ocarina virtuoos
J e A N  M O D e R N

Ocarina virtuoos
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Jean Modern maakte 

een reeks plaatopnamen

Links: Aankondiging in het 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 

23-7-1925

Een ocarina

YouTube staan: On Miami sho-

re, Sunshine of your smile en 

Morgenwandeling, de laatste is 

van het Edison Trio.

Radio
Ook de radio ging tot het 

werkterrein van Jean Modern 

behoren. Hij trad in elk geval 

op 30 december 1934 en 23 

maart 1935 voor de KRO op. 

Jean Modern speelde tijdens 

deze laatste uitzending: een 

potpourri uit de opera Faust 

van Gounod; Sweet Adeline 

(Henri W. Armstrong); Pilger-

chor uit de opera Tannhäuser 

van Richard Wagner; Some of 

these days (Shelton Brooks);

 Intermezzo uit de opera Caval-

leria Rusticana van P. Mascagni; 

Isle of Capri (Will. Grosz). Ook 

4 juli 1936 was hij voor de KRO 

te horen, met: Lustspiel-Ouver-

ture (Keler Bela); Sweet myste-

ry of life (Victor Herbert); Stars 

and Stripes, mars (J.P. Sousa).

Tijdens de Tweede Wereldoor-

log zond de Rijksradio-Omroep 

“Nederlandsche Omroep” zijn 

muziek uit op 25 mei 1941 

en 19 december 1941. Na de 

oorlog, op 9 juli 1949, was hij 

te horen bij de VARA. Volgens 

zijn dochter trad Jean ook op 

voor de AVRO.

In advertenties in diverse 

kranten uit 1940 en 1941 werd 

Jean “De Radio Ster”, “den 

van de radio bekenden ocari-

na-virtuoos” en “de bekende 

radio-virtuoos” genoemd.

Beeld & Geluid heeft een voor-

oorlogse radio-opname waarin 

Jean Modern een aria uit De 

Troubadour van Giuseppe Verdi 

speelt op ocarina, begeleid 

door orkest.

Overlijden
In mei 1950 trad Jean nog 

op in bioscoop Odeon in 

Amsterdam als bijprogramma 

van de fi lm. Op 9 januari 1952 

trad hij in Amsterdam voor de 

diamantbewerkers op in het 

Bondsgebouw van de Algeme-

ne Nederlandse Diamantbe-

werkersbond.

In september 1955 woonde 

Jean in de Henri Polaklaan 31 

in Amsterdam bij zijn dochter 

Maria, waar hij “nog alle 

bekende opera’s en ouvertures 

op zijn – nikkelen – ocarina 

speelde” voor wie het wilde 

horen, aldus van Jeans dochter 

Maria Keyzer-von Aesch, in een 

ingezonden stuk in de Volks-

krant van 10-9-1955.

Jean Modern overleed op 30 

januari 1960 in Amsterdam, 

71 jaar oud. n

Jean Modern maakte 

een reeks plaatopnamen
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Tekeningetje in 

De Graafschap-

bode, 1932

uitgebracht. In een advertentie 

in het Leidsch Dagblad van 18 

december 1925 voor nieuwe 

platen van allerlei artiesten, 

werden de opnamen van het 

Edison Trio “zeldzaam mooi” 

genoemd. Op YouTube staat 

1 opname van het Edison Trio 

met Jean Modern.

Jean Modern maakte tijdens 

zijn artiestencarrière regelmatig 

deel uit van Specialiteiten-, Ca-

baret-, en Revue- en Operette-

gezelschappen. Met een aantal 

van die gezelschappen werden 

ook revues opgevoerd.

Recensies van optredens
Ik heb een aantal recensies 

uit de kranten van toen van 

optredens van Jean Modern 

voor u samengevat. Daaruit 

kunt u opmaken hoe het 

ocarinaspel van Jean Modern 

toen bewondering wekte. De 

kranten schreven dat hij alles 

uit zijn hoofd speelde op een 

manier die bewondering voor 

de muzikant en zijn instrument 

afdwong; dat hij zich met recht 

de “koning der ocarino-virtuo-

zen” mocht noemen, omdat 

hoe hij speelde op dat kleine 

instrument heel bijzonder was 

en voor het succesnummer van 

de avond zorgde; dat hij geen 

noot kon lezen, maar op een 

verbluffende wijze een paar 

solo’s op zijn ocarina liet horen; 

dat hij na zijn optreden werd 

beloond met een oorverdovend 

applaus en nog een paar toe-

giften moest geven; dat hij op 

zijn ocarina opera’s, marsen en 

de nieuwste hits speelde, waar-

bij hij een ongeloofl ijke vinger-

vlugheid en een buitengewoon 

muzikaal geheugen aan de dag 

legde. Overtuig uzelf en luister 

eens naar de opnamen die op 

kreeg 1 dochter: 

Maria von Aesch (ge-

boren op 23-3-1918 

in Amsterdam).

Plaatopnamen 
De platenmaatschap-

pijen wilden Jean 

Modern ook graag 

engageren voor 

opnamen. Zijn eerste 

opnamen maakte hij 

in Rotterdam, rond 

april 1921. Voor het 

maken van opna-

men reisde Jean regelmatig 

naar Berlijn, waar hij in de 

studio begeleid werd door een 

orkest, onder andere door het 

Tuschinski-orkest onder leiding 

van Max Tak. Ook stond hij 

in de opnamestudio van het 

Amsterdamse hotel Schiller. Hij 

nam populaire Amerikaanse 

en Duitse nummers uit die 

tijd op, alsmede dansmuziek, 

ouvertures, potpourri’s van 

opera’s, operafragmenten, en 

ook een paar composities van 

Nederlandse liedjesschrijvers.

De platen van Jean Modern 

werden in de twintiger jaren 

van de vorige eeuw op diverse 

platenmerken uitgebracht. Op 

YouTube staan twee opnamen 

van hem.

Edison Trio
Jean Modern speelde ook 

ocarina in het Edison Trio, dat 

verder bestond uit J. Hinse, 

euphronella, en F. Hoogenbirk, 

viool. Een euphronella was 

een trekfl uit die vaak werd 

gebruikt om geluidseffecten in 

slapsticks te produceren. Jean 

Modern deed optredens met 

het Edison Trio en maakte er 

ook plaatopnamen mee, die op 

diverse platenmerken werden 

de mensen met zijn ocarina-

spel tijdens feestavonden van 

verenigingen, tijdens kinder-

voorstellingen, voorstellingen 

voor diamantbewerkers, en bij-

voorbeeld tijdens het 10-jarig 

bestaan van het Apollo Theater 

in Amsterdam.

De theaters en dergelijke waar 

Jean optrad kwamen in hun 

krantenadvertenties superla-

tieven te kort. Jean werd “de 

wereldberoemde Occarina-vir-

tuoos” genoemd, “de onover-

troffen occarino-virtuoos”, 

“het occarina-wonder”, “Neer-

landsch grootste occarino 

virtuoos”, “wereldkampioen 

occarina virtuoos”, “de mees-

ter der occarinovirtuosen”, 

“fl uitkunstenaar”, ”De Koning 

der Ocarino-Virtuozen”.

Huwelijk en gezin
Johannes Gerardus van Aesch 

trouwde op 23-5-1917 in 

Amsterdam met Catharina van 

der Kolk (geboren in Leiden, 21 

april 1886). Zij was gescheiden 

van Rätje Wilhelm Donker.

Het huwelijk van Johannes 

Gerardus en Catharina werd 

door echtscheiding ontbonden 

op 27-11-1947. Het echtpaar 
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Begin juli publiceerde het commissariaat voor de Media het rap-
port w samen verder! de conclusie: willen we een sterke publieke 
omroep behouden, dan is snel een grote hervorming nodig. aether 
sprak met jo Bardoel (emeritus hoogleraar Mediabeleid, later 
journalistiek en Media aan de radboud universiteit en de uva), 
die als een van de experts gevraagd werd om mee te denken over 
de rapportage.

Emeritus 
hoogleraar 
Jo Bardoel 
Bron: UvA/
popuppor-
traits.nl

door Liselotte Doeswijk

commissariaat voor de Media 
luidt de noodklok: het bestel moet hervormen 
In gesprek met Jo Bardoel

Bardoel: “Het Commissariaat voor de 
Media was door de regering gevraagd 
om te adviseren over de toelatingscriteria 
voor nieuwe omroepen. Met de toetre-
ding van Omroep Zwart en Ongehoord 
Nederland als directe aanleiding. Nu 
hebben we een Hotel California-model, 
de voordeur staat wijd open, maar er 
is geen achterdeur. Het Commissariaat 
vatte de opdracht echter wat breder op. 
Onder begeleiding van adviesbureau Van 
de Bunt wilde men in een aantal sessies 
in discussie over de toekomst van het 
bestel, met een frisse en diverse groep, 
van verschillende leeftijden en achter-
gronden, uit alle hoeken van de media. Ik 
was aangenaam verrast. Het Commis-
sariaat voor de Media heeft zich tot op 
heden altijd bescheiden en voorzichtig 
opgesteld, maar nu luiden ze als het ware 
de noodklok. Met dit rapport ligt er een 
hele heldere analyse van het probleem op 
tafel, nu is het aan het kabinet om iets te 
doen.”
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Het is niet de eerste keer dat alarmbel-
len klinken, toch? Bardoel: “Begin jaren 
negentig, toen RTL4 echt opkwam, 
zakte het marktaandeel van de publieke 
omroep ver terug, tot rond de 30 procent. 
In Vlaanderen was het nog erger, minder 
dan 20 procent. Echt een schrikbeeld. 
Met een aantal aanpassingen, met name 
de overgang van het thuisnetmodel naar 
een programmering met zenderpro-
filering, is die teruggang hier gestopt. 
Dat we met zo’n versnipperd model een 
sterke positie van de publieke omroep 
hebben weten behouden, dat is best een 
klein wonder.” 

centraal of decentraal
Heeft dat versnipperde model nog 
toekomst of gaan we naar een centrale, 
nationale omroep? Bardoel: “Iedereen is 
het er wel over eens dat het goed is om 
een sterke publieke omroep te hebben. 
Maar een decentraal model kan leiden 
tot versnippering van talent. In de Scan-
dinavische landen, die nog kleiner zijn 
dan wij, zet men al het talent bij elkaar en 
daar komen hele goede dingen uit voort. 
Kijk maar naar hun drama. Bij ons zit dat 
talent verspreid over verschillende om-
roepverenigingen en producenten. Aan 
de andere kant kan die verscheidenheid 
van omroepverenigingen ook weer leiden 

tot creatieve concurrentie die de kwaliteit 
ten goede komt. Er is veel te zeggen voor 
een decentraal bestel waarin plaats is 
voor verschillende eigen gezichten, maar 
dan moeten die eigen gezichten er wel 
zijn.” 

“Ik was geen voorstander van een 
centraal bestel, maar we zijn op het punt 
beland dat de 
voordelen van 
de veelkleu-
righeid van 
ons decentrale 
bestel niet 
meer opwegen 
tegen de nadelen van de versplintering. 
Het bestel is opgericht in de slipstream 
van de verzuiling, als een middel om 
verschillende partijen in de samenleving 
te pacificeren. Iedereen kreeg een stem. 
Bij televisie, meer nog dan bij radio, 
gingen mensen over de grenzen van de 
eigen zuil heen kijken en zagen ze al die 
verschillende opvattingen voorbijkomen. 
Terwijl de centrale publieke omroepen 
in andere landen behoudend bleven, 
kwamen hier moderne opvattingen, 
bijvoorbeeld over geboortebeperking en 
homoseksualiteit, al heel vroeg ter tafel 
en werden die door de hele samenleving 
gezien. De verzuiling, bedacht als een 

conservatieve oplossing, werd zo tegen 
de bedoeling in een instrument van de 
modernisering van Nederland. In die 
zin heeft het bestel heel goed gefunctio-
neerd. Maar het huidige bestel past niet 
meer bij de samenleving zoals die nu is. 
Pluriformiteit dreigt om te slaan in pola-
risatie. De flanken lijken op dit moment 
beter vertegenwoordigd te worden dan 

het midden. Als de 
vertegenwoordiging 
van het brede midden 
in de knel komt, komt 
ook het draagvlak voor 
een publiek bestel in 
gevaar.” 

Bestel en beleid
De rapportage van het CvdM doet geen 
concrete beleidsvoorstellen, maar wat 
zou er volgens jou moeten gebeuren? 
Bardoel: “We zijn al zo’n vijftig jaar aan 
het nadenken hoe de binding tussen 
omroep en een ontzuilde samenleving 
op een nieuwe manier vorm te geven. Er 
liggen zoveel goede adviezen en ideeën 
klaar. Ik noem bijvoorbeeld het advies 
van de WRR (Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid), Focus op 
functies uit 2004. Dat was een voorstel 
de veelkleurigheid van het bestel op 
een andere manier te organiseren. Laat 

“Nu draait alles om de 
organisaties, niet om de 
inhoud en de publieke 
opdracht”
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nieuws over aan de NOS, de omroepver-
enigingen doen de opinieprogramma’s, 
vrije producenten kunnen inschrijven 
op de culturele programmering en 
dramaproducties. Zo doet iedereen waar 
hij goed in is. Deze rapportage van het 
Commissariaat voor de Media biedt 
nieuwe denkrichtingen om burgers direct 
te betrekken. Met vormen van burgerbe-
raad, zoals ze in Canada al langer doen.”

De laatste jaren nam het aandeel van 
buitenproducenten in de publieke pro-
grammering toe. Hoe kijk jij daarnaar? 
Bardoel: “Het is een schrikbeeld voor de 
omroepverenigingen dat ze productie-
huizen zouden moeten worden. Maar 
eigenlijk zijn ze dat al, omroepvereni-
gingen leveren programma’s en de NPO 
stapelt programma’s. Die tweedeling is 
problematisch, want zo raakt de verant-
woordelijkheid zoek voor het succes of 
falen van de publieke omroep. Ik heb 
met Huub Wijfj es al eerder een oproep 
gedaan om een hoofdredacteur aan te 
stellen (zie ‘De NPO is nog altijd de 
moeite waard om te verdedigen’, NRC 
28-9-2021), één persoon die eindver-
antwoordelijk is voor de inhoud én 
programmering van de publieke omroep. 
Een creatief directeur of regisseur, hoe 
je het ook wilt noemen, iemand die op 
basis van taakstelling en traditie een visie 

uitzet, zoals bij elke volwassen krant of 
kunstinstelling het geval is. Want nu 
draait alles om de organisaties, en niet 
om de inhoud en de publieke opdracht. ” 

Hoofdpijndossier
Wat verwacht je van het kabinet na dit 
rapport? Bardoel: “Het huidige kabinet 
heeft  op het moment wel erg veel uitda-
gingen op het bord liggen. De samenstel-
ling van dit kabinet is niet gunstig, CDA 
en CU willen heel weinig veranderen op 
dit gebied. Versnippering speelt ook in de 
politiek, het kabinet bestaat uit veel klei-
ne partijen en dat is geen goed uitgangs-
punt om dit soort hoofdpijndossiers aan 
te pakken. Als je dan kijkt naar wat er de 
afgelopen vijft ig jaar aan mediabeleid is 
gemaakt...”  

We pakken Bardoel’s hoofdstuk in 
Omroep in Nederland uit 1995 erbij (‘Om 
Hilversum valt geen hek te plaatsen. 
De moeizame modernisering van de 
Nederlandse omroep’). Daar concludeert 
hij - geparafraseerd - dat het mediabe-
leid “traag, cyclisch (oplossingen zijn al 
vroeg aangedragen, maar het duurt lang 
voor ze ingevoerd worden) en incremen-
teel (stap voor stap doormodderen)” 
tot stand is gekomen. Bardoel: “Die 
conclusie kan blijven staan. Er zijn de 
afgelopen jaren wel bijstellingen geweest. 

Bijvoorbeeld het instellen van een maxi-
mumaantal omroeporganisaties, maar 
dat heeft  niet echt iets opgelost, want er 
komen gewoon nieuwe omroepen bij. 
Brokkenpiloot Sander Dekker verkondig-
de in 2014 met grote trom dat het bestel 
op de schop moest. Het was nogal een 
aff ront richting de omroepverenigingen 
om dat vanaf het Veronica-schip te doen. 
Daarna kreeg hij heel weinig voor elkaar 
in Hilversum. En ook Arie Slob heeft  niet 
veel gepresteerd op dit gebied, het is al-
lemaal kruimelwerk. Daarom dit signaal 
van het Commissariaat voor de Media; er 
is dringend behoeft e aan nieuw beleid.”

Het is lang niet zeker dat dat ook gaat 
gebeuren. Bardoel: “Misschien moet het 
eerst nog erger worden voor het beter 
wordt. Want pas als de nood het hoogste 
is, is de redding nabij. Het bereik en de 
kwaliteit van de publieke omroep zijn 
nog nét goed genoeg om niet in bewe-
ging te hoeven komen. Het rapport is wel 
breed opgepakt in de publieke opinie. 
Het redactioneel commentaar van De 
Volkskrant luidde: ‘Hoe helder moet een 
advies zijn om dit kabinet te bewegen?’ 
Dat vond ik mooi, juist van een krant 
met wortels in de verzuiling.”  n
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Studio Theater de Vioolkist aan de ’s-Gravelandseweg 
in Hilversum 

In de entree en de hal van de Vioolkist is de 
marmeren vloer in ere hersteld

Van de Koppel, die het pand 
huurt van eigenaar Citadel 
Enterprises, heeft het gebouw 
van binnen opgeknapt. Ook 
de buitenkant wil hij herstel-
len. De twee oude studio’s, 
een grote van 400 vierkante 
meter en een kleinere van 130 
vierkante meter, zijn weer te 
gebruiken voor bijvoorbeeld 
tv-opnamen. Het is de bedoe-
ling dat er ook concerten en 
theatervoorstellingen in de 
Vioolkist worden gegeven. 

Kleinschalig, want “het moet 
beslist geen rock-‘n-roll-hal 
worden”, aldus Van de Koppel 
in De Gooi- en Eemlander (01-
09-2022).

Citadel Enterprises is ook 
eigenaar van het vroegere 

Anton van de Koppel, oprichter van het Hilversumse tele-
visie- en entertainment productiebedrijf On Air Media, is 
bezig een deel van het oude AVRO-complex aan de ’s-Gra-
velandseweg nieuw leven in te blazen. In het voormalige 
Studiogebouw 2 (beter bekend als de Vioolkist, rechts naast 
het oude hoofdgebouw, aan de andere kant van het Melk-
pad) opent hij Studio Theater de Vioolkist.

Nieuw leven in de Vioolkist

Met het Nederlands elftal op mijn schoot en in 
de houding voor het Wilhelmus

Als kind volgde ik via de radio alle wedstrijden van het Nederlands elftal 
en niet alleen de spelers, maar ook de verslaggevers waren mijn helden. 
Zoals Dick van Rijn (“Goedemiddag, luisteraars in oost en west of waar 
ook ter wereld”), Leo Pagano (met in de rust en na afl oop de gezongen 
nabeschouwing van Jan de Cler), ir. A. van Emmenes (“Gooooaaaaaaaal”, 
soms samen met Jan de Troye) en de humoristische Dick van Bommel.
Een kwartier voor de wedstrijd zat ik klaar bij de radio met de uit de 
krant geknipte opstellingen bij de hand. In een plastic mapje bewaarde 
ik de portretjes van de Nederlandse spelers. Dit mapje haalde ik bij iedere 
interland tevoorschijn. De plaatjes legde ik, in de juiste opstelling, op een 
harde ondergrond, op mijn knieën. Als Dick, Dick, Leo of ir. A. hun verslag 
leverden volgde ik hen op de voet, het oog gericht op mijn door voetbal-
lers bedekte schoot.

Het Nederlands elftal had weer eens tegen België gespeeld en Dick van Rijn had zijn spannende verslag gegeven. ‘s Maan-
dags stonden er zoals gewoonlijk vele foto’s van de wedstrijd in de krant. Eén foto liet de Nederlandse spelers zien terwijl 
ze in de houding stonden voor de volksliederen. Bosselaar en Clavan stonden voorop. Schouders naar achteren, borst naar 
voren, de blik recht vooruit gericht. Het Wilhelmus droop van hun hele houding af. Zorgvuldig knipte ik de foto uit. 
Tijdens de eerstvolgende interland zat ik natuurlijk weer bij de radio en hoorde ik het Wilhelmus. Prompt stond ik op 
en ging in de houding staan. In mijn gedachten zag ik Bosselaar en Clavan. Mijn schouders gingen nog wat verder naar 
achteren...

Jan Visser

hoofdgebouw van de AVRO. 
Het bedrijf wil het complex res-
taureren en latere aanbouwen 
verwijderen, zodat het gebouw 
er weer uitziet zoals in 1936, 
toen het werd opgeleverd. Dit 
zou betekenen dat een later 
toegevoegd deel links van de 
hoofdingang en de opvullin-
gen onder het poortgebouw 
aan de Hoge Naarderweg 
(tegenover het Dudokpark en 
het raadhuis) worden gesloopt. 
Verder zou er een appartemen-
tengebouw worden neergezet, 
direct naast het hoofdgebouw. 
Voor deze plannen zijn nog 
geen vergunningen verleend.

Bas Nieuwenhuijsen
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Wim T.Schip-
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Plafond
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Wim T. Schip-
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Hemert en Wim 

van der Linden 

in 1972
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van The Electric 

Prunes
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er toen immers niet naar uit 

dat Schippers snel weer met 

iets nieuws zou komen. En die 

vrees is inderdaad bewaarheid.

Signalement 
Zijn eerste schreden op het 

televisiepad zette Schippers 

op 29 december 1963 in een 

afl evering van Signalement, de 

toenmalige kunstrubriek van 

de VARA. Het zag eruit als een 

magazine-achtige uitzending, 

waarin via korte reportages en 

interviews de laatste ontwikke-

lingen in de moderne kunsten 

in beeld werden gebracht. In 

werkelijkheid had Henk de By, 

de eindredacteur en presenta-

tor van Signalement, de inhoud 

Deze zomer is Wim T. Schip-

pers tachtig geworden. Een 

wonderkind van tachtig, dat 

is een zeldzaam verschijnsel. 

“Hij was op momenten zijn 

tijd ver vooruit,” schreef de 

Nipkow-jury destijds. Zo ver 

dat hij de voorgaande jaren 

telkens veel te controversieel 

was – ook onder de juryle-

den – om hem een reguliere 

Nipkowschijf toe te kennen. 

Pas toen zijn comedyserie We 

zijn weer thuis in 1994 door 

de bovenbazen van de VPRO 

werd beëindigd, meende het 

Nipkow-college het manco 

van de gemiste Nipkow alsnog 

goed te moeten maken met de 

eervolle oeuvreprijs. Het zag 

Maar het was natuurlijk niet 

de Nationale Wetenschaps-

quiz die hem destijds de eer 

van die oeuvreprijs verschafte. 

Het was alleen wel de laatste 

programmaserie die Schippers 

op regelmatige basis (nu ja, 

één uitzending per jaar) voor 

de VPRO maakte. En daar 

kwam alleen een eind aan 

toen de vragen en de opgaven 

per abuis al in de VPRO-Gids 

stonden afgedrukt voordat de 

afl evering van dat jaar werd 

opgenomen. Zodat de kandi-

daten vooraf al konden weten 

wat er zou worden gevraagd 

– en er dus van spanning geen 

sprake zou zijn.

De televisiepraktijken van Wim t. Schippers liepen tenslotte met 
een sisser af. Nadat hij in november 2002 voor de negende keer de 
Nationale Wetenschapsquiz had gepresenteerd, werd een jaar later 
bekend dat hij niet meer als presentator aan de tiende afl evering 
wilde meewerken. De oorzaak was niet meer dan een onnozel mis-
verstand – en daarmee kwam er, nu twintig jaar geleden, een eind 
aan een carrière die een reeks daverende mijlpalen in de Neder-
landse tv-geschiedenis heeft achtergelaten. Of, zoals te lezen staat 
in het juryrapport dat hij in 1994 kreeg bij de uitreiking van de ere 
Zilveren Nipkowschijf: “Schippers heeft zich nooit laten leiden door 
een nieuwe stroming. Hij veroorzaakte zo’n stroming zelf.”

Wim T. Schippers 80 jaar
geregisseerde chaos

door Henk van Gelder
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Sjef van Oekel 

in decor van 

Van Oekel’s 

Discohoek 1974

VPRO in handen hadden, kreeg 

de dichter en journalist Hans 

Verhagen de opdracht een pro-

gramma te maken dat de tijd-

geest van de jaren zestig zou 

weerspiegelen. Uit zijn eigen 

kring van collega’s, vrienden 

en kennissen stelde Verhagen 

vervolgens een redactie samen. 

En daartoe behoorde, naast 

de fi lmer Wim van der Linden, 

ook Wim T. Schippers. Waarna 

de VPRO nog een vierde man, 

Gied Jaspars, aan het clubje 

toevoegde als tussenpersoon 

en studioregisseur. Ze waren 

geestverwanten, alle vier, en 

ze gingen een programma 

maken zoals dat nog nooit was 

vertoond.

Wie daarin precies welke rol 

speelde, valt niet meer precies 

te achterhalen. Hooguit staat 

vast dat Schippers zich in elk 

geval druk bezighield met de 

vormgeving. Op de aftiteling 

stond een zekere K. Zedden 

vermeld – dat was Schippers’ 

pseudoniem als ontwerper. De 

vormgeving viel vooral op door 

de opzettelijke lulligheid. Al 

was dat anno 1967 nog een ta-

boe-term – veel te scabreus om 

in het openbaar te gebruiken. 

En ook verder deden Verhagen, 

Van der Linden, Schippers en 

van zijn rubriek die keer gro-

tendeels overgedragen aan de 

geestverwante kunstenmakers 

Wim T. Schippers en Willem de 

Ridder. De commentaarteksten 

die De By buiten beeld uit-

sprak, vertoonden al heel wat 

eigenschappen van de ellen-

lange inleidingen die Sjef van 

Oekel later stond af te steken 

in de shows rond Fred Haché 

en Barend Stervet. Beluister 

bijvoorbeeld de begeleidende 

tekst bij het beroemd gewor-

den fi lmpje waarin Schippers 

een fl esje limonade ledigt in 

de Noordzee nabij Petten: “De 

gazeuse bij Petten zouden wij 

misschien het beste een soort 

feitkunst kunnen noemen. In 

plaats van met verf en linnen 

werkt hij (Schippers) met het 

stellen van feiten. In dit geval 

is het kunstwerk dus niet een 

schilderij of een gedicht, maar 

het legen van een fl esje limo-

nade bij Petten.”

Ook was er een hoogst serieus 

ogend studio-interview met 

Schippers en De Ridder dat 

danig werd vertraagd (slow 

television avant la lettre) 

door allerlei interrupties. De 

gesprekspartners staken een 

sigaret op, een rinkelende tele-

foon op het praatshowtafeltje 

werd opgenomen, er werden 

glaasjes sherry ingeschonken 

en Schippers fi losofeerde over 

de termen saaiheid en oninte-

ressantie. Alles bij elkaar deed 

dit slome tafereeltje verdacht 

veel denken aan de quasi-in-

terviews in de shows met Fred 

Haché. Maar zo ver was het 

toen nog niet.

Henk de By had nog nooit zo 

veel negatieve reacties op zijn 

kunstrubriek gehad als deze 

keer, zei hij achteraf. Kijkers 

die zich beklaagden over de 

verspilling van kijkgeld stuurde 

hij zelfs een beleefd briefje met 

een postzegel van 2 cent – dat 

was, naar hij de ontvangers 

liet weten, het naar boven af-

geronde bedrag dat deze Sig-

nalement-uitzending per kijker 

had gekost. De By handelde 

daarbij op eigen kosten; als hij 

het bedragje bij de VARA zou 

hebben gedeclareerd, zou dat 

in boekhoudkundig opzicht tot 

onoplosbare perikelen hebben 

geleid, meende hij.

Tijdgeest
Zo liep die ene Signalement-af-

levering al enigszins vooruit op 

wat Wim T. Schippers de kijkers 

verder nog te bieden zou heb-

ben. Maar vooralsnog leek het 

er niet op dat de televisie hem 

meteen een nieuw werkterrein 

zou bieden. Aanvankelijk vond 

hij voornamelijk emplooi in 

de door hem tot a-dynamisch 

bestempelde kunsten – met 

een museumvloer vol gebroken 

glas en een betekenisloze reeks 

stadswandelingen als grootste 

aandachttrekkers. De televisie 

diende zich pas in de loop van 

1967 weer aan, bijna vier jaar 

later. En het initiatief kwam 

niet eens van Schippers zelf.

Het was Ton Hasebos, chef van 

de afdeling jeugduitzendingen 

van de VPRO, die in dat jaar 

bedacht dat er een tv-pendant 

moest komen van het VARA- 

radioprogramma Uitlaat dat 

elke zaterdagmiddag liet horen 

wat de twintigers van toen be-

zighield. Met instemming van 

de vooruitstrevende dominees 

die destijds de leiding bij de 
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eerst werd uitgezonden was 

nauwelijks te beschrijven. Een 

ietwat proleterige presenta-

tor, vergezeld van een ietwat 

schutterige assistent die Barend 

Servet bleek te heten, vorm-

den het middelpunt van een 

chaotisch ogende bedoening 

met valse starts, afgebroken 

muziekjes, quasi-interviews, 

quasi-discussies en quasi-quiz-

zen, liedjes en blote dans, in 

een geheel eigen taalidioom 

dat het midden hield tus-

sen parmantige praatjes, ver 

doorgedreven logica en de 

platitudes van de verschillen-

de tv-genres. Alles leek uit de 

hand te lopen – niet alleen de 

taal, maar ook de pompeu-

ze decors en alles wat zich 

verder in de grote NTS-Studio 

1 afspeelde. De werkelijkheid 

was echter totaal anders. In 

plaats van chaos was hier 

sprake van uiterste precisie. 

Als Fred Haché iemand tijdens 

de opnamen uitmaakte voor 

“gehaktbal”, moest hij over-

nieuw beginnen. In het script 

stond immers “bal gehakt” als 

scheldwoord vermeld – en als 

een acteur, hoe amateuristisch 

ook, zo’n woord niet foutloos 

uitsprak, moest het over.

Schippers was nu degene die 

alle teksten schreef, waarmee 

hij ook de status van taalver-

nieuwer verwierf. Hij maakte 

“reeds” tot een dramatische 

uitroep, introduceerde kreten 

als “pollens” en “prima de 

luxe”, fabriceerde het woord 

“gekte” (niemand weet meer 

dat Schippers dat bedacht), 

was de geestelijk vader van de 

paradoxale verzuchting “jam-

mer maar helaas” en schiep 

talloze taalgedrochten in de 

kunstenaar “de grootste gale-

rie van Nederland”. En nu was 

hem dit nationale podium dus 

alweer binnen een jaar uit han-

den geslagen. Om nog maar 

te zwijgen van de financiële 

gevolgen. “Ik heb toen echt op 

een houtje gebeten in die tijd,” 

zei hij in het boek Het beste 

van Wim T. Schippers.

Fred Haché
Zijn tweede tv-loze tijdperk 

duurde bijna drie jaar. En toen, 

in 1971, was het VPRO-regis-

seur Ruud van Hemert die bij 

de programmaleiding aan-

klopte met het plan een paar 

studio-shows te maken. Net 

als alle andere omroepen had 

de VPRO jaarlijks recht op een 

vaste hoeveelheid ruimte en 

faciliteiten in de NTS-studio’s. 

Maar het alternatieve omroepje 

maakte daar nauwelijks ge-

bruik van, omdat de VPRO-pro-

gramma’s merendeels op film 

werden gemaakt – volgens de 

cinefiele smaak van de meeste 

makers. Van Hemert kwam dus 

als geroepen met zijn voorstel 

voor een aantal tv-shows die 

op geen enkele manier op re-

guliere tv-shows zouden lijken. 

En hij wist ook al meteen met 

wie hij die shows wilde maken 

- met het Hoepla-trio Wim van 

der Linden, Gied Jaspars en 

Wim T. Schippers.

De Fred Haché Show, die op 

30 december 1971 voor het 

Jaspars zo’n beetje alles zelf, 

dat staat wel vast. In het invul-

len van aanvraagformulieren 

voor de facilitaire afdelingen 

van de toenmalige NTS hadden 

ze totaal geen trek.

Hoepla 
Hoepla, zoals het programma 

ging heten, heeft maar drie af-

leveringen geduurd. Het heeft 

de ene na de andere rel op-

geleverd: de blote Phil Bloom, 

interviews met gezagsdragers 

waarvan ook de oneffenheden 

voluit werden uitgezonden 

zodat de geïnterviewden vol-

gens velen voor gek kwamen 

te staan, de dronkenman-

spraat van een treincoupé vol 

landerige militairen, bloederige 

beelden uit een abattoir, een 

discussie in de Tweede Kamer 

doorsneden met een strip-

tease-nummer, en ga zo maar 

door. De vierde aflevering werd 

te elfder ure geschrapt met 

als excuus dat de makers hun 

programma te laat hadden 

ingeleverd. De VPRO had nu 

eenmaal, wijs geworden, 

bedongen dat Hoepla voortaan 

alleen kon worden uitgezon-

den als de programmaleiding 

het vooral had kunnen bekij-

ken en goedkeuren. En dat kon 

toen niet meer.

Met als gevolg dat de makers 

in januari 1968 op straat ston-

den – ook Wim T. Schippers, 

die door Hoepla juist enige 

aardigheid in het maken van 

tv-programma’s begon te 

krijgen, terwijl hij gelijktijdig 

nogal genoeg kreeg van het 

vooral op status drijvende we-

reldje van de beeldende kunst. 

Eigenlijk, zo constateerde hij, 

vormde de televisie voor een 

“In plaats van chaos was 
hier sprake van uiterste 
precisie”
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met drie inwonende zonen van drie inmiddels 

overleden vaders. Schippers deed intussen steeds 

meer zelf. Hij schreef, speelde mee (als één van de 

zonen), zong de titelsong (onder zijn radionaam 

Jacques Plafond) en regisseerde, samen met zijn 

vrouw Ellen Jens die al bij zijn werk betrokken was 

sinds ze als productie-assistente meewerkte aan de 

Fred Haché Show.

Als het over We zijn weer thuis ging, sprak Schip-

pers niet van een comedy. Opzettelijk gebruikte 

hij de vakterm dramady, omdat hij met deze serie 

serieus een band wilde doen groeien tussen de kij-

kers en de diverse personages. Des te meer stoorde 

het hem daarom dat de VPRO er na vijf seizoenen 

mee stopte. Hij moest maar weer eens iets nieuws 

maken, vond de omroep. Maar hij had al vaak ge-

noeg iets nieuws gemaakt, reageerde Schippers. Zo 

kwam er voorlopig niets nieuws meer – afgezien 

van de Nationale Wetenschapsquiz. En zo is het tot 

dusver gebleven.

“Niet om me te beklagen,” zei Wim T. Schippers in 

2015 in een terugblikkend NRC-interview, “maar 

niks van wat er ooit van me is uitgezonden, zou nu 

nog langs de netmanagers komen.”

En hoogstwaarschijnlijk is dat waar. n

trant van: “Iedereen belazert 

mijn kluit!”

Al na vijf afleveringen kreeg de 

Fred Haché Show een nieuwe 

titel: Barend is weer bezig. La-

ter, in de geschiedenis, zijn die 

twee versmolten geraakt tot 

één serie shows die allemaal 

de Fred Haché Show heetten. 

Maar het waren de Barend 

Servet-programma’s die tot de 

meeste ophef leidden. Met het 

optreden van een op koningin 

Juliana gelijkende mevrouw 

die in haar paleis spruitjes zat 

schoon te maken. Het land 

stond op zijn kop. Onder de 

striemende kop “Stop Barend 

Servet!” vroeg Henk van der 

Meijden zich op zijn showpa-

gina in De Telegraaf af “welke 

verziekte geesten het zijn die 

deze walgelijke, stinkende ver-

toning maken en het vuil bij el-

kaar schrapen”. Wim Schippers 

genoot daar met volle teugen 

van. “Dat is de Mounties nooit 

gelukt!” juichte hij. “Als je in 

het nieuws staat, heeft je werk 

echt met leven te maken.”

Van Oekel
Prompt ontving de VPRO een 

berisping van de toenmalige 

cultuurminister Engels, die 

echter een jaar later door de 

Kroon werd vernietigd. Waarna 

de shows, onder uiteenlo-

pende titels, nog doorliepen 

tot december 1973. In het 

daaropvolgende jaar maakten 

Schippers, Jaspars en Van der 

Linden op verzoek van de in 

geldnood verkerende VPRO iets 

goedkopers: een alternatieve 

TopPop die de titel Van Oekel’s 

Discohoek kreeg. En verder 

deed zich in 1974 ook nog 

iets geheel anders voor – iets 

dat minstens zo buitenissig 

was als de rest van zijn oeuvre. 

Berend Boudewijn was in die 

dagen een van de populairste 

quizmasters van het land. Hij 

presenteerde de BB Quiz bij 

de KRO. Maar hij had bij die 

omroep als voorwaarde gesteld 

dat hij naast de quiz ook de 

ruimte zou krijgen voor een 

paar andere programma’s 

die meer bij zijn eigenlijke 

professie (toneel- en tv-regie) 

zouden passen. De KRO, die 

de banden met Boudewijn 

graag intact wilde houden, 

ging daarmee akkoord. Hij zou 

volledig de vrije hand krijgen. 

Boudewijn greep zijn kans en 

vroeg Schippers een tv-drama 

te schrijven. En zo geschiedde. 

Het resultaat was Martha, een 

stuk waarin elke scène net vóór 

de apotheose zou stoppen, 

zodat geen mens er een touw 

aan kon vastknopen.

Comedy/dramady
Wim T. Schippers liet de 

televisie ook daarna nooit 

meer los. Hoewel hij af en 

toe nog naar buiten kwam 

met een nieuw kunstwerk (zie 

de metershoge drol voor het 

VPRO-gebouw!), werden de 

zaken intussen steeds vaker 

drastisch omgedraaid: wat hij 

voor de televisie maakte, werd 

geregeld vertoond in eerbied-

volle museale retrospectieven. 

En de grote shows maakten al-

lengs plaats voor comedyseries 

als De lachende scheerkwast, 

Op zoek naar Yolanda en Het 

is weer zo laat (beter bekend 

als Waldolala). De laatste – en 

de langstlopende – was We 

zijn weer thuis, die in totaal 47 

afleveringen telde. Over een 

montere moeder (“mevrouw 

Van den Hoed spreekt u mee”) 

Sjef van Oekel en Anneke Grönloh in 

Van Oekel’s Discohoek. Foto: Beeld & Geluid



Will Eisma
In memoriam 

Eerder dit jaar overleed 
componist-
violist Will Eisma, die 
een groot deel van zijn 
loopbaan aan ‘de radio’ 
verbonden was. Op 
verzoek van de redactie 
haalt zijn oud-collega 
Frits Wagenvoorde, 
die onlangs stopte als 
violist bij het Radio 
Filharmonisch Orkest, 
herinneringen aan hem 
op. 

Eisma studeerde van 1948 tot 1953 op het conservatorium 

van Rotterdam viool bij Jewsey Wulf en Oskar Back. Ook 

volgde hij compositielessen bij George Stam, Kees van 

Baaren en Jan van Dijk. Na zeven jaar in het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest gespeeld te hebben kwam hij in 

1961 bij de omroep. Elektronische composities van zijn 

hand werden gerealiseerd in de studio’s van Sonologie in 

Utrecht, die van enkele universiteiten in de USA, en in de 

studio van de NOS in Hilversum. Zijn oeuvre omvat veel 

werken voor orkest, kamermuziek en soloconcerten, die 

bijna alle zijn geschreven voor collega’s uit het Radio 

Kamerorkest. 

In 1981 begon ik in het Radio Kamerorkest (RKO) en trof 

daar tamelijk veel oude medemuzikanten. De bijnaam 

‘Radio Slaapkamerorkest’ was in mijn jeugdige beleving 

wel een beetje toepasselijk. Ook Will Eisma voldeed aan 

die beschrijving, maar al gauw, toen ik hem beter leerde 

kennen, bleek hij uiterst jong van geest. Natuurlijk hield hij 

van de klassieke componisten zoals Haydn en Mozart, maar 

hij werd pas echt enthousiast als er iets heel moderns op de 

lessenaar kwam. En dat stond er vaak bij het RKO. Hij had 

daar altijd een hele uitgesproken en meestal zeer originele 

mening over. We speelden in die tijd heel veel moderne 

muziek, soms weken achter elkaar, onder leiding van de 

toenmalige chefdirigent Ernest Bour, en later Hans Zender, 

allebei specialisten op het terrein van de avant-garde mu-

ziek. Will was er dan ook erg op zijn plaats.

Tijdens de koffiepauzegesprekken bleken we wel een klik 

te hebben, en nodigde hij me uit bij hem thuis aan de 

Oude Amersfoortseweg. Daar ontmoette ik zijn vrouw 

Willy en zijn kinderen Aldo en Ellen. Ook liet hij mij zijn 

studio zien. Boven de garage was een mooie ruimte waar 

hij ongestoord kon studeren en componeren. Dat laatste 

deed hij vol overgave. Hij had compositie gestudeerd bij 

Kees van Baaren in Rotterdam en later in Rome bij Petrassi. 

Will had er grote kasten staan, generatoren, waarmee je 

langs elektronische weg klanken kon produceren, vervor-

men en bewerken. Tegenwoordig haal je die geluiden uit 

kleine apparatuur, maar toen waren die enorme kasten 

heel modern. Hij maakte er composities mee, al dan niet in 

combinatie met ‘normale’ instrumenten. Zo heb ik in de IJs-

breker in Amsterdam samen met Will en de paukenist van 

het orkest Wim Koopman (de broer van Joop Koopman, 

de bekende presentator van 2 voor 12), en contrabassist 

Thom de Ligt, nog meegewerkt aan de wereldpremière van 

zijn compositie Stromen vogels over het water, voor twee 

violen, contrabas en marimba. Ik voelde me zeer vereerd 

dat hij mij, nog zo kort in het orkest, hiervoor vroeg. Later 

hebben we ook nog in huiselijke setting regelmatig strijk-

kwartet gespeeld.

  

Het RKO had destijds een uitgesproken hechte altviool-

groep. Zij wisten Will zover te krijgen dat hij een stuk voor 

de hele altvioolgroep en orkest componeerde: Pentathlon. 

De solopartijen waren toegesneden op de verschillende 

kwaliteiten van de individuele altviolisten. Dit was kenmer-

kend voor Will, hij componeerde veel voor collega’s uit het 

orkest die hij van nabij kende. 

Geboren in Indonesië maakte hij stukken voor gamelan. 

Bovendien vervaardigde hij grafische partituren. Maar ook 

maakte hij een vioolmethode met uitsluitend eigen compo-

sities. Kortom, Will was een zeer veelzijdige componist, en 

een bijzonder aardige collega.

Frits Wagenvoorde

Will Eisma werd geboren op 13 mei 1929 en overleed op 2 

maart 2022. Meer informatie: https://weisma.home.xs4all.nl/

kennismaking.html

Op www.muziekschatten.nl zijn o.a. vier handgeschreven 

composities van Will Eisma te vinden, evenals gegevens over 

veel andere werken. Bron: Opgegraven historie en vertelde 

geschiedenis – 50 jaar Radio Kamerorkest (1995)

Will Eisma
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Woensdag 29 juni krijg 

ik een appje van Jan 

Steeman. Sinds een 

paar maanden houden 

we elkaar en ons 

beider echtgenotes via 

WhatsApp op de hoog-

te van onze medische 

wederwaardigheden.

Hij meldt dat de uitsla-

gen van het labora-

toriumonderzoek niet 

goed zijn, maar dat hij 

er tegenaan gaat. Het 

klinkt luchtig, maar Jan 

kennende komt dit bij hem aan als een mokerslag. Achter 

zijn soms schoolmeesterachtige alwetendheid gaat een 

gevoelig en soms onzeker persoon schuil. De bevestiging 

kreeg ik nogmaals toen ik 19 juli bij hem op bezoek was. 

“Cees”, zei hij toen, “weet je nog dat ik een keer aan je 

vroeg wat je van mijn programma vond? Ik was namelijk 

erg onzeker. Dat was in de tijd dat ik druk aan het verbou-

wen was in mijn boerderij in Overijssel. Nou, zei je toen, ik 

vind het helemaal niet gek voor een bouwvakker”. 

Dat gebeurde begin jaren ‘70 van de vorige eeuw. Zo lang 

kennen we elkaar al. Niet dat we de deuren bij elkaar 

platliepen, maar de klik was er altijd wel. We zijn beide 

Bourgondiërs en houden van lekker eten en een goed glas. 

Geen geneuzel over de neus: er is lekkere wijn en geen 

lekkere wijn. Wij beperkten ons tot de lekkere. 

Jan kwam in 1971 Jan Koopman vervangen bij het zie-

kenprogramma Palette. Jan Koopman ging met vakantie 

en kende Jan Steeman van de Haarlemse ziekenomroep 

Radio Parade. Die vervanging viel in goede aarde en toen 

de omroepen meer zendtijd kregen op Hilversum 3 vroeg 

het hoofd lichte muziek bij de AVRO, Eric Krans, of hij het 

tijdslot 07.00 tot 09.00 voor zijn rekening wilde nemen. De 

eerste jaren zond Hilversum 3 namelijk uit van 09.00 tot 

18.00, maar vanaf oktober 1971 werd dat vanaf 07.00 in 

de ochtend. 

Toen AVRO-coryfeeën als Jan Koopman en Roel Balten van 

de zender verdwenen was er een basispakket disc-jockeys 

over: Meta de Vries, Jan Steeman, Krijn Torringa en ikzelf. 

De AVRO wilde een van deze vier verantwoordelijk maken 

voor de uitzendingen op Hilversum 3, maar die persoon 

moest wel in vaste dienst komen. Meta, Krijn en ik hadden 

van tijd tot tijd leuke en lucratieve schnabbels, dus werd 

Jan voorgedragen bij de AVRO.

Jan pakte de mogelijkheid om van zijn hobby (muziek) zijn 

beroep te maken met beide handen aan en werd dus chef 

Hilversum 3. Daarnaast bleef hij zelf presenteren. Ook werd 

hij eindredacteur van het zeer populaire televisieprogram-

ma AVRO’s Toppop en later wordt hij ook nog chef van het 

eerste horizontaal programmerende samenwerkingsver-

band van AVRO, KRO en NCRV onder de naam 

Het Station. Hij was de ‘ontdekker’ van Hans Schiffers en 

toen hij midden jaren 90 talentscout werd voor heel 3FM, 

nam hij Giel Beelen en Gerard Ekdom aan.

Van zijn moeder erfde hij haar witte piano en haar liefde 

voor klassieke muziek. Met name zijn bewondering voor 

Mozart, Händel en Gershwin ontging de AVRO-directie niet 

en dit, samen met zijn managementervaring, maakte dat 

hij hoofd klassieke muziek werd. Een functie die hij tot zijn 

pensioen bleef vervullen. Na zijn pensioen keerde hij terug 

achter de presentatiemicrofoon en presenteerde Het Stee-

nen Tijdperk en ’s werelds langstlopende radioprogramma 

Arbeidsvitaminen. Opvallend was Jans enorme verzameling 

van weetjes over muziek en muzikanten. Weetjes die hij 

opsloeg in zijn geheugen en waarmee hij terecht graag 

koketteerde. Ook zijn programma’s lardeerde hij achteloos 

met deze kennis. Ik heb hem er vaak om benijd als ik hem 

weer eens mocht vervangen: ik was uren bezig met mijn 

voorbereiding omdat ik geen stijlbreuk wilde plegen en 

ook wetenswaardigheden wilde vertellen die hij achteloos 

uit zijn mouw schudde. Was best trots als hij iets in mijn 

vervanging had gehoord en zei: gôh, dat wist ik niet.

Hoewel duidelijk was geworden dat de remedies tegen Jans 

ziekte uitgeput waren, wilde hij bij het laatste bezoek nog 

geen afscheid nemen. Dat kwam later wel. Wel spraken we 

over de onvermijdelijkheid van de dood en over zijn tevre-

denheid met het leven dat hij had gehad. Als je zijn carrière 

bekijkt, kan ik me dat voorstellen en kan ik alleen nogmaals 

vaststellen: helemaal niet gek voor een bouwvakker.

Cees van Zijtveld

Jan Steeman
In memoriam 
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Een roomsche 

zoon van Am-

sterdam-Zuid, 

opgevoed en 

gevormd door 

de diverse 

broeder-en 

patersscholen, 

die er wel prat 

op ging dat hij 

een klasge-

noot was van 

Rinus Michels. 

Roomscher dan 

Gerard kon 

je nauwelijks 

zijn. Maar dat 

wist ik nog 

niet toen hij 

in 1978, het 

jaar van de twee pauskeuzes, in Rome op mijn hotelkamer 

terechtkwam. De arme student Klaasen die van alles deed 

om bij de KRO een poot aan de grond te krijgen, zeurde 

net zo lang aan mijn kop tot ik bij het tweede conclaaf dat 

jaar hem het tweede bed op mijn kamer aanbood.

En wat gebeurde daar toen Gerard zijn wat sjofel ogende 

bagage uitpakte? Uit een veelkleurige tas kwam in plaats 

van schone sokken en ondergoed een stapel plakboeken 

en knipsels tevoorschijn over pausen, het Vaticaan, de R.K. 

Kerk en haar pracht en praal. Vanaf zijn jongensjaren bij 

elkaar geknipt en gebundeld; de Vaticanist Klaasen was al 

twintig jaar actief. En zo is hij doorgegaan, zijn Amstel-

veense huis was een papierpakhuis waarin de hele recente 

kerkgeschiedenis was terug te vinden. En als het ook maar 

even kon probeerde Klaasen zelf geschiedenis te maken. 

De nieuwsgierige wat doordrammende student politico-

logie ontwikkelde zich tot een journalist die zich nooit 

met een kluitje in het riet liet sturen, integendeel. Bij KRO/

RKK startte hij als jonge vrije jongen tussen uitgetreden 

priesters en hun vriendinnen die daar een veilige vlucht-

heuvel hadden gevonden, een nog klerikaal geurende 

sfeer die zelfs roomsche Gerard te bedompt werd. Hij 

wilde de grote-jongens-journalistiek in, het Binnenhof, de 

wereldproblematiek en dan het liefst op tv. De spaarzame 

kansen die de KRO hem bood brachten nooit het beoogde 

succes. Een tv-carrière is het nooit geworden. Intussen 

was hij kind aan huis geworden in het Vaticaan, tal van 

bisschoppelijke paleizen en vergaderlocaties van katholie-

ke, protestantse, orthodoxe, joodse en andere religies. En 

o wee als de heren en enkele dame de heer Klaasen niet 

wensten te ontvangen en op bevredigende wijze te woord 

te staan; Gerard Klaasen met… en dat was nauwelijks Jan 

met de pet. Eigenlijk alleen prelaten, ministers, professoren, 

top-politici, alom bekende kunstenaars of artiesten, maar 

geen plaatsvervangers, assistenten van, woordvoerders en 

andere mindere goden hadden veel kans om in de buurt 

van Gerards microfoon te mogen komen. Het resulteerde 

in zo’n vierhonderd radioportretten en bijdragen voor het 

KRO-programmablad Studio. En als het aan Gerard lag 

hadden het er nog honderden meer moeten worden. Maar 

ook aan zijn carrière kwam voortijdig een einde. Bijna acht 

jaar geleden werd RKK opgeofferd aan de omroeppolitieke 

slachthuiscultuur; exit Kruispunt-radio, RKK en Gerard Klaa-

sen. De relatie met de KRO-bonzen was zo verzuurd dat 

hij ver weg van Hilversum zijn eigen afscheidsceremonieën 

organiseerde. De KRO-bobo’s mochten thuisblijven. 

Tijd genoeg na dit voortijdige einde om een nieuw project 

op te pakken; promoveren op een dissertatie over mgr. Gij-

sen, de totaal mislukte bisschop van Roermond en IJsland 

in de zeventiger jaren. Getroffen door een herseninfarct 

lukte het Klaasen niet meer het noodzakelijk lees- en speur-

werk hiervoor te doen. Maar bij zijn toch plotselinge overlij-

den doordat zijn kwetsbare nieren het lieten afweten, hield 

Gerard toch nog een verrassing in petto. Een interview met 

de ook al omstreden bisschop Bär die plotseling van het 

toneel verdween nadat er al te veel berichten kwamen over 

zijn nauwelijks te beteugelen neiging om zijn mannelijke 

bezoekers deelgenoot te maken van zijn homo-erotische 

verlangens. Aan Gerard Klaasen vertelde hij zijn verhaal on-

der de uitdrukkelijke voorwaarde dat een en ander pas na 

Bärs dood gepubliceerd zou mogen worden. Gerard heeft 

het helaas niet meer mogen meemaken.

Noud Smelt

(oud-red. Echo)

Gerard Klaasen 1951 - 2022
In memoriam 
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Op 29 juli 2022 

is gepassioneerde 

oud-collega Renée 

Paton overleden. 

Ze werd 74 jaar 

oud. Bijna vier 

decennia heeft 

Renée voor de 

TROS en Joop van 

den Ende Produc-

ties in de rollen 

van regieassistente, producer en uitvoerend producent 

talloze programma’s gemaakt. Banana split (waarvoor zij 

ook de naam bedacht), TV-privé, Music all Inn, Op Volle 

Toeren, De Martine Bijlshow, het Sterrencircus, Liefde op 

het Eerste gezicht, Sterrenflat, Prominenten Parade met 

Rudi Carrell, en Meneer van Dale wacht op antwoord, 

zijn slechts een kleine greep uit de lange lijst. Ook de 

film Harold en Maude met Mary Dresselhuys en Dirk 

Zeelenberg was een productie van haar hand. 

Bij Renée stonden de medewerkers en gasten altijd 

centraal. Zij zorgde graag goed voor iedereen die hard 

aan het werk was. Renée maakte programma’s in de 

tijd dat de grote sterren nog naar Nederland kwamen 

om in tv-shows op te treden. Zij was heel dankbaar dat 

ze in dit kader heeft mogen werken met onder ander 

Charles Aznavour, Ella Fitzgerald en Danny Kaye. Zij had 

het vakmanschap van de groten uit het amusement van 

dichtbij mogen aanschouwen. Daardoor had zij minder 

geduld voor de lange lijsten aan voorwaarden van min-

der getalenteerde middenmoters, zoals zij die noemde. 

Renée hield van de opnames maar nog veel meer van 

het spotten en monteren. Tot op het kleinste detail had 

zij iedere montage uitgeschreven waardoor haar tempo 

in de montage altijd hoog lag.

Na haar tv-loopbaan is Renée naar Antwerpen verhuisd 

waar zij nog vele jaren met veel plezier heeft gewoond. 

Renée was in het verleden getrouwd met opnameleider 

Onno Sluijter en laat een zoon Ruben Sluijter achter. Hij 

heeft het mediastokje van zijn ouders overgenomen en 

werkt als steadycamoperator aan grote Hollywoodfilm-

producties zoals Mission Impossible mee.

B.J. van Goor

(eindredacteur tv-programma’s)

Jongen van Kotte: 
30 jaar regionale televisie

Het boek Jongen van Kotte beschrijft de ontwikkeling van 
De Twentsche Courant, de regionale omroep in Overijssel 
RTV Oost en in het bijzonder het levensverhaal van Henny 
Everts aan de hand van een aantal interviews van de hand 
van mediajournalist Peter Schavemaker (Nijverdal), auteur 
van onder meer 100 jaar Hilversum Mediastad (versche-
nen in 2018).
 
Het verhaal begint met de 
jonge Henny Everts (1947) 
uit Tuindorp ‘t Lansink in 
Hengelo, zijn oale groond, 
die later aan de wieg van de 
regionale televisie zal staan. 
Henny vermaakt zich buiten, 
is speels, in de greep van 
voetballen op het schoolplein 
van de Kotte-school en op 
straat, adoreert Abe Lenstra, 
is pupil tussen de in een kluitje dartelende jonge leu van 
zijn club HVV Hengelo. Interesse voor maatschappelijk re-
levante vraagstukken ontbreekt vooralsnog. In zijn eerste 
administratieve baan bij de VARA in het verre Hilversum 
vat hij het plan op om het als journalist op te nemen voor 
de achtergestelde gewone man. De katholieke Twent-
sche Courant/Overijssels Dagblad neemt hem, een linkse 
rakker zonder enige roomse affiniteit, aan als leerling 
sportjournalist. Al gauw maakt hij naam met stukken over 
de opkomst en teloorgang van de Twentse textiel- en me-
taalnijverheid. Uiteindelijk wordt Everts directeur-hoofdre-
dacteur van de publieke omroep in Overijssel, RTV Oost. 
Mede onder aanvoering van Everts groeit RTV Oost uit tot 
een volwaardige regionale omroep; boerenomroep nieu-
we stijl hanteert hij later als geuzennaam. Nieuws uit de 
eigen regio heeft de hoogste prioriteit en het journalistie-
ke product staat voorop, is zijn credo. 

Op vrijdag 2 oktober 1992 staat Everts aan de wieg van 
de eerste regionale televisie-uitzending in Nederland, 
en in 2005 bedenkt hij samen met Herman Finkers en 
Johan Nijenhuis de regionale soap Van Jonge Leu en Oale 
Groond, die landelijk de trend zet. 
 
Onder de mensen die Schavemaker heeft geïnterviewd 
zijn landelijke en regionale mediacoryfeeën, maar ook 
oud-bestuurders uit de landelijke- en regionale politiek. 
Aan het woord komen bijvoorbeeld oud-gedeputeerde 
Dick Buursink, voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Bert 
Middel, ex-mediaminister Hedy d’Ancona, oud Twentsche 
Courant-collega’s Jan de Jong, Jacques Ros en Ben Sieme-
rink, Marinus Potman, Marga Bult, Jan Riesewijk, Carrie 
ten Napel, Johan Nijenhuis, Laurens ten Den, Bert Eeftink, 
Ilse Warringa, Bert van Losser, Dorothy Oosting, Monique 
Sleiderink, Willie Oosterhuis, Maggie Dobson, Danny de 
Vries en Jan Medendorp.
 
Henny Everts en Peter Schavemaker, Jongen van Kotte, 
ISBN 9789464028393, € 24,95 

Renée Paton
In memoriam 
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2.42-omroep (2008-2016) Religieus genootschap met zendmachtiging, dat volgens gelijkluidende artikel van de  
 Mediawet 2008 publieke televisie mocht maken en uitzenden. Voorheen: 39f-omroep
Aanschieten Een shot met een televisiecamera maken. Voorbeeld: “Hoe wil je dat ik die edelfi gurant aanschiet?”
Afrokken Delen van het podium of decor (die niet zichtbaar mogen zijn voor publiek) afdekken met donkere  
 vilten stof die licht absorbeert
Aspirant-omroep Omroepvereniging die wèl al bestaat en mag uitzenden, maar nog geen offi ciële erkenning heeft;  
 proefperiode voor nieuwe omroepverenigingen
B-rol Beeldband met minder belangrijke opnames, zoals extra shots die van pas kunnen komen in de   
 montage; voorbeelden: sfeerbeeld, plakshots, lasjes
Buitenproducent Onafhankelijke producent die in opdracht van een omroepvereniging televisieprogramma’s bedenkt en  
 produceert, ook wel externe producent genoemd
Cake/Pancake  Gezichtspoeder om voor de camera een mooie teint te krijgen en oneffenheden weg te werken, dit  
 voorkomt het glimmen van huidvet in het felle licht in de tv-studio’s
Callsheet Document voor cast en crew met de draaitijden, locatie en contactinformatie van cast en crew voor een  
 opname; voorbeeld: “Waar moeten we zijn morgen? Ik heb geen callsheet ontvangen”
Camjo Samentrekking van camerapersoon en journalist, persoon die beide functies vervult; mogelijk geworden  
 doordat apparatuur gebruiksvriendelijker en hanteerbaarder werd
Edelfi gurant Figurant met iets meer screen time dan een gewone fi gurant, soms zelfs met een zinnetje tekst
Eenakter Toneelspel van één acte, herschreven voor televisie; van korte duur, vaak met eenheid van handeling,  
 plaats en tijd en daardoor een haalbaar dramatisch genre in de live-televisietijd
Filter Dun, doorzichtig materiaal om voor een lichtbron of cameralens te plaatsen; het fi lter verandert de  
 kleur, helderheid en/of scherpte van het licht of beeld
Gong Was tot ver in de jaren negentig aan het begin (van de leader) van het NTS/NOS Journaal te horen
Hangstuk Decor onderdeel dat aan de trekken boven de studiovloer hangt, dit kan tijdens een changement  
 omhoog of omlaag komen
Inblikken Opnemen van geluid en/of beeld om later te gebruiken; voorbeelden: ingeblikt applaus, lachband
Klapvee Studiopubliek dat op aanwijzingen van de opnameleider lacht, klapt of anderszins geluid maakt; 
 ook: titel van hitje van punkgroep Heideroosjes in 1996
Kwiklamp Lamp, krachtig genoeg voor de licht-ongevoelige televisiecamera’s in Studio Irene in de jaren vijftig;  
 genereerde veel warmte, onaangenaam voor aanwezigen in de studio en zeer brandgevaarlijk
Lut Afkorting voor Lookup Tables, beschikbaar in moderne editing software, gebruikt door coloristen om de  
 kleuren van een productie consistent te houden
OTP (1985-2018)  Vereniging Onafhankelijke Televisie Producenten, behartigt belangen van buitenproducenten; sinds  
 2018 NCP geheten
PiPje Kort voor picture in picture, een effect waarmee één of meer tv-signalen in één beeld gezet worden;  
 voorbeeld: vraaggesprek tussen nieuwslezer en verslaggever op locatie
Plopkap Schuimrubber kapje dat de microfoon beschermt tegen vuil en ongewenste klanken (het ploppen van  
 bijvoorbeeld de letters “p” en de “b”); voor tv vaak met logo van omroep of programma erop
Richtstok Lange metalen stok met haak, om hoog hangende lichtspots te richten of klappen
Samenbouw Afdeling Samenbouw, was onderdeel van Decorproductie in NOS Facilitair Bedrijf; stelde in bouwhal en  
 studio de afzonderlijke decoronderdelen samen
Springer Montagefout, overgang tussen twee shots die veel op elkaar lijken, te voorkomen door een lasje of  
 plakshot
Tientjeslid Uitgekleed lidmaatschap van een publieke omroepvereniging, telt wel mee als lid, maar ontvangt geen  
 wekelijkse programmagids 
Zetstuk Decoronderdeel dat los van andere decordelen op de studiovloer staat; voorbeelden: een Romeinse zuil  
 of een wandje met een deur
Zomerstop Periode tussen twee televisieseizoenen met veel herhalingen en lage kijkdichtheid, want kijkers en  
 makers zijn met vakantie 

Na beëindiging van de reeks Radiowoordenboek kon een televisiewoor-

denboek natuurlijk niet op zich laten wachten! en zo is een woordentolk 

van Hilversums jargon uitgegroeid tot een langlopend feuilleton. Maar 

het lexicon is zeker nog niet compleet en de redactie is dan ook zeer be-

nieuwd, of lezers (al dan niet) vanuit tv-kringen aanvullingen hebben op 

deze vakgebonden terminologie. Stuur uw suggesties naar: nieuwenhuij-

senbas@gmail.com. Hieronder de recent binnengekomen aanvullingen. Zie 

ook Aether 143 en 144.

Televisie
    woor
 den
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In de tijd tussen Het Tunes 

Boek en Het Complete Tunes-

boek is dat speuren naar tunes 

- door discjockeys én de au-

teurs van het boek - ingrijpend 

veranderd. Zo worden tunes 

nu steeds vaker op bestelling 

gecomponeerd door gespeci-

aliseerde componisten. Voor 

de tune van NPO4 werden in 

2021 maar liefst 32 partijen 

gevraagd om te pitchen. Aan 

de nieuwe STER-tune van 

vier seconden is maanden-

lang gewerkt, zo komen we 

te weten. Onbekende tunes 

zijn met behulp van digitale 

zoekmachines gemakkelijk te 

identifi ceren. Jelle Boonstra: 

“De opwinding om een lang 

gezochte tune te vinden - nu 

met Shazam of Soundhound - 

is nog steeds hetzelfde. Echter, 

het aantal nieuwe radiotunes 

is bijna nul geworden”. Benno 

Roozen: “Er zal daarom geen 

derde editie van Het Tunesboek 

meer komen, al houden we 

voor onszelf nog wel een lijstje 

bij.” n

Het boek bevat een wonder-

lijke hoeveelheid weetjes en 

geeft antwoord op alle vragen 

over de tunes en jingles van 

publieke omroepverenigingen, 

zeezenders en de commerci-

elen. Wist je bijvoorbeeld dat 

Nederland de oudste tune ter 

wereld heeft? Of hoe de pipjes, 

zo herkenbaar voorafgaand 

aan een nieuwsuitzending, 

gemaakt worden? Welke tune 

het vaakst gedraaid is, het 

langste in gebruik, wat de 

kortste tune is en welke arties-

ten de meeste tunes leverden? 

Mooi dat we ook iets te weten 

komen over tunes van onze 

buurlanden, zoals de bekend-

ste kenwijsjes uit België. De 

televisietunes komen minder 

uitgebreid aan bod, Boonstra 

en Roozen beperken die se-

lectie tot de ‘bestsellers’ en de 

‘harige mammoeten’.

Lang neuzen
De argeloze luisteraar heeft 

het misschien niet in de gaten, 

maar het zoeken naar de juiste 

tune voor het juiste moment 

met de juiste emotie, dat is 

voor radiomakers als Gerard 

Ekdom, die het voorwoord 

schreef, een ware obsessie. 

Lang neuzen in de platenzaak, 

speuren in de platencollectie 

van je opa, stoffi ge bakken op 

Compleet! Kenwijsjes van de radio en televisie

Na vijftien jaar is Het Tunes Boek van Jelle Boonstra en Benno 

Roozen dermate aangevuld dat de heren deze nieuwe editie omdo-

pen tot Het Complete Tunesboek. Een regelrechte aanvulling op de 

geschiedschrijving van de radio, want over techniek, programma’s 

en presentatoren is veel geschreven, maar de vormgeving kwam er 

tot nu toe bekaaid vanaf. 

de 

rommelmarkt, overal kan een 

goede tune verstopt zitten. 

Want een tune is niet zomaar 

een vrolijk stukje muziek. Nee! 

Met een tune zet een disjockey 

niet alleen de toon voor zijn of 

haar programma, een goede 

tune is toonaangevend  voor 

status in het radiovak. Boven-

dien, eenmaal iets gekozen, 

kunnen ze er wel eens een 

paar decennia aan vastzitten. 

Niet alle tunes komen overi-

gens van bestaande muziek, 

ook de echte tunes-componis-

ten (de ‘hofl everanciers’) krij-

gen een podium in het boek.

door Liselotte Doeswijk

Lezers van Aether kunnen 

Het Complete Tunesboek 

met korting bestellen via de 

webshop van uitgever Edicola. 

https://edicola.nl/product/

het-complete-tunesboek/

Gebruik bij het afrekenen de 

waardebon-code “aether2022”. 

Inclusief verzendkosten betaal 

je dan € 32,89 (i.p.v. € 37,90).

Deze actie loopt tot 15 oktober 

dus wees er snel bij!



	  

	  

Als Ik Tweemaal Met 
Mijn Fietsbel Bel

Jack Bess (Jacques Bes, 1908-1964) 
was onwaarschijnlijk productief. 
Volgens een artikel in Het Parool 
van 10 februari 1962 (niet zo heel 
lang voor zijn overlijden dus) heeft 
hij meer dan 5000 liedjes geschre-
ven. Muziekencyclopedie.nl houdt 
het, misschien realistischer, op 
honderden originele teksten en 
vertalingen. Daarnaast maakte 
hij honderden revuesketches 
en ongeveer 50 toneelstukken 
in allerlei genres, waaronder 
kluchten en thrillers. Bess was 
verder actief als voorzitter en 
bestuurder van belangenor-
ganisaties in de muziekwe-
reld, zoals de Vereniging van 
Woord- en toondichters der Lichte Mu-
ziek en Buma-Stemra, en vond 
in zijn jeugd en passant nog de 
tijd om betrokken te zijn bij de 
oprichting van de Haagse ama-
teurvoetbalvereniging texas 
(die na een informeel begin in 
de jaren ’20 van de vorige eeuw 
in de KNVB-competitie werd 
opgenomen en in 1973 fuseerde 
met een andere club).

Bess, zoon van een bakker in 
Den Haag, wilde volgens zijn 
biografi e op muziekencyclope-
die.nl eerst journalist worden. 
toch trok hij meer naar de 
muziekwereld en de combinatie 
van tekstschrijven en compo-
neren. Hij werkte samen met 
onder meer the Ramblers en met 
mensen zoals Johnny Hoes, eddy 
Christiani, Max van Praag, Bob 
Scholte, Joop de Leur, Bart ekkers 
en Frans Poptie. Populair gewor-
den liedjes van zijn hand zijn bijvoorbeeld 
Spring Maar Achterop (eddy Christiani), en 
De fi etsbel (beter bekend als Als Ik Tweemaal 
Met Mijn Fietsbel Bel, Max van Praag). In 1964 
kreeg hij, na zijn overlijden, een Gouden Harp 
voor zijn oeuvre.

Liedjes van Bess die in de collectie bladmu-
ziek van de Stichting Omroep Muziek zijn 

opgenomen, zijn vooral luchtige nummers, al of niet 
voor een bepaalde gelegenheid gemaakt, zoals Tour de 

France in 1954. De beroemde wie-
lerronde startte dat jaar voor 
het eerst buiten Frankrijk, in 
Amsterdam. 
Binnen de Nederlandse mu-
ziekwereld bestond jarenlang 
een controverse over het 
Nederlandse lied. Volgens 
sommigen, onder wie Gijsbert 
Nieuwland, destijds hoofd van 
de afdeling lichte muziek van 
de AVRO, was de kwaliteit van 

Nederlandse teksten ondermaats. 
In zijn rol als voorzitter van 
de Vereniging van Woord- en 
toondichters der Lichte Muziek 
reageerde Bess daarop in onder 
meer De Telegraaf (30-10-1958) 
en Het Parool (10-02-1962). 
Hij vond dat er wel degelijk 
kwalitatief goede Nederlands-
talige teksten bestonden, 
maar vervolgens kregen die 
liedjes weinig aandacht omdat 
ze niet bij de smaak van het 
publiek pasten en muziekuitge-
verijen, platenmaatschappijen 
en omroepen ze dus links lieten 
liggen.

De omslagen van zijn bladmu-
ziek zijn al net zo luchtig als het 
werk zelf. Ze zijn merendeels ook 

niet gesigneerd of ze zijn 
voorzien van een hand-
tekening die helaas niet 
goed te herleiden is tot de 
ontwerper. Voorbeelden 
daarvan zijn O, Susanne, Stil 
nou..! en Het blondje van 
het snel-buffet. Het heeft 
de vluchtigheid van “als ik 
tweemaal met m’n fi etsbel 
bel, nou dan weet j’het wel”, 
zoals Jack Bess Max van Praag 

liet zingen.

Bas Nieuwenhuijsen
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