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Twee aimabele verbinders: Klaas Samplonius en Arie Smit

op 11 november is onze voorzitter klaas Samplonius overleden, hij was 75 

jaar. Wij verliezen in hem niet alleen een bron van kennis en ervaring als 

omroepjournalist en -bestuurder, maar vooral ook een buitengewoon warme 

verbinder met een groot hart. Altijd rustig, maar nooit gemakzuchtig, een 

professional die onverstoorbaar zijn werk deed, wat er ook gebeurde. een 

oud-collega en vriend van klaas, Govert van brakel, kenschetste hem met drie 

treffende woorden: zorgvuldig, correct, fatsoenlijk. ben kolster, eveneens 

oud-collega, vriend en medebestuurslid van onze stichting omroephistorie, 

gedenkt klaas in deze editie. 

klaas was behalve voorzitter van de stichting omroephistorie ook vicevoorzit-

ter van VGomedia, de vereniging van gepensioneerde omroepmedewerkers.

op 12 november, een dag nadat klaas was overleden, is ook de oud-voorzit-

ter van VGomedia Arie Smit gestorven. tijdens zijn loopbaan speelde hij een 

belangrijke rol in de leiding van het nob, het verzelfstandigde facilitaire be-

drijf van de oorspronkelijke noS. een periode waarin zijn gave om mensen te 

verenigen van grote waarde is geweest. Zijn oud-collega en huidig penning-

meester van VGomedia, ruud Leyendekker, haalt in deze editie van Aether 

herinneringen aan hem op.

in dit nummer lost historica Alexandra nagel een oud raadsel op: de ware 

identiteit van jazzmusicus ray Forest, die in de jaren ’30 onder meer het 

VArA-ensemble de Flierefl uiters leidde. Verder ontrafelt Liselotte doeswijk 

een oude titelrol, voelt ze pieter van der Heijden aan de tand over het nieuwe 

mediamuseum van beeld & Geluid, neemt nico Warnaar de geschiedenis en toekomst van surround radio 

onder de loep en bespreekt erwin Voorhaar een nieuwe aanwinst van b&G. natuurlijk ontbreken de vaste 

rubrieken niet en op de achterpagina staat ditmaal het werk van Hans ruf Jr. centraal.

ondanks de droefheid na het overlijden van klaas Samplonius en de andere oud-omroepmensen die we 

in deze editie gedenken, wensen we onze lezers veel genoegen met dit nummer, en uiteraard fi jne feest-

dagen en een voorspoedig 2023.

Bas Nieuwenhuijsen

EindredacteurEindredacteur
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 Eerder op de avond (19:00-19:30) schrijft Bob Rooyens 
televisiegeschiedenis met weer een weergaloze Moef ga-ga show 
in Batman-thema (één van de slechts twee bewaard gebleven 
uitzendingen) met onder meer de populaire jongensband Dave, 
Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tick en vaste dansgroep The Beat-
girls.

 De Oude Wester, ook wel Westertoren in de Jordaan, vaak 
bezongen door Willy bijvoorbeeld in Tabé, ouwe Wester! en Zon-
dag in Amsterdam. Verderop in de titelrol zien we de 
Koepelkerk aan het Singel, voor zover bekend niet bezongen.

 De programmamakers doen hun best om het programma aan 
te laten sluiten op de tijdgeest. Er wordt weinig gekletst en in een 
van de nummers draagt Willeke een wit t-shirt en een minirok: 
hip! De mini’s van de Beatgirls waren doorgaans wel iets korter.

 Kris van de Velden (1927-2005) is in de jaren zestig werkzaam 
als choreograaf, treedt op als danser in cabaretshows en stelt een 
aantal programma’s samen. Hij staat te boek als degene die Adèle 
Bloemendaal naar de televisie haalt. Hij ziet haar optreden in het 
Leidsepleintheater en cast haar voor het AVRO-zomerprogram-
ma Juf is jarig (12-8-1960).

 Marcel van Woerkom (1935-2020) vervaardigde deze titelrol. 
Hij werkte van 1961 tot 1969 op de NTS afdeling Grafisch Ont-
werp. Van Woerkom bewaarde deze en enkele andere 
titelrollen en titelkaarten in zijn bovenwoning aan de Leidse-
straat in Amsterdam, die hij in de jaren zeventig met veel smaak 
verbouwde tot B&B. Gasten kregen steevast een rondleiding 
langs Marcels ontwerpen en door filmtheater De Uitkijk dat via 
een geheim deurtje op zolder toegankelijk was.

Met stip: De titelrol van 
Willy en Willeke.

Zaterdagavond 25 februari 1967, AVRO 
Nederland 1. Willy en Willeke Alberti 
ontvangen in hun studio-nachtclub een keur 
aan muzikale gasten. Het thema van de 
uitzending: ‘Mooi Amsterdam.’
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 Regisseur Lucile de Mul (1937) begint in 1958 bij de AVRO 
als scriptgirl bij Jef de Groot. Daarna is ze enkele jaren conti-
nuity-regisseur. in de Hoofd controle Kamer zorgt ze voor de 
juiste opeenvolging van programma’s. Een schakelfout van De 
Mul ontlokt aan omroepster Ageeth Scherphuis een niet zo 
nette kreet, waar ze zich snel over verexcuseert: “een omroep-
ster is ook maar een mens.” in 1964 gaat De Mul de regie doen 
van de AVRO-amusementsprogramma’s en al snel doet ze de 
hele zaterdagavond: Wie van de drie, Willy en Willeke, de quiz 
Wachtwoord, shows van Rudi Carrell en Ronnie Tober. Een vrou-
welijke regisseur is in die tijd nog een bijzonderheid en verslag-
gevers zijn verbaasd dat De Mul zich kan handhaven tussen 
alle mannen in de studio, dat ze haar aanwijzingen opvolgen en 
dat ze geen moeite heeft met ‘ingewikkelde bedieningspanelen’ 
(Nieuwe Haarlemsche Courant 27-3-1965 en Het Parool 23-7-
1965). Bij de televisie is men kennelijk al wat geëmancipeerder 
dan bij de krant. De Mul werkt vaak samen met producer Tonny 
Schifferstein. Als ze in 1968 stopt vanwege huwelijkse verplich-
tingen houdt Schifferstein het ook voor gezien, hij stapt over 
naar de TROS.

 Na deze titelrol deelt AVRO-omroepster ilse Wessel de kijker 
mee dat Johnny Kraaijkamp ziek is en dat de Mounties daarom 
de Weekendshow overnemen. Die hadden slechts anderhalve dag 
repetitietijd, dat u het weet.

Liselotte Doeswijk
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tig ‘s avonds gebruikte om te 

luisteren naar Hallo Twen met 

Manfred Sexauer op Europa-

welle Saar, wiens dagelijkse 

programma om 18.05 uur 

helemaal up-to-date was met 

alle nieuwe platen uit Engeland 

en de VS.

Zeezenders 
Op Goede Vrijdag 1967 zat ik 

met mijn broer Thomas in de 

auto van mijn ouders,  ‘terwijl 

zij de kerkdienst bijwoonden’

Ik kan me nog herinneren dat 

ik de middengolf draaischijf op 

en neer liet gaan en gefasci-

neerd was door de Engelse 

zeezenders, die ik voor het 

eerst bewust waarnam. Ze 

draaiden “mijn muziek” met 

altijd nieuwe singles die ik nog 

niet kende.

In 1968 en 1969 schakelde 

ik meestal over op BFBS en 

Hilversum III. Het belangrijkste 

voordeel was de grotendeels 

storingsvrije FM-ontvangst. En 

ik was zo enthousiast over de 

Engelse en Nederlandse taal 

dat ik nauwelijks nog naar de 

Duitstalige radio luisterde. Als 

geschenk voor mijn confi rma-

tie in het voorjaar van 1969 

kreeg ik van mijn ouders een 

toen nooit durven vertellen), 

want de middengolfontvangst, 

die ik prefereerde vanwege 

de “muziekstations” zoals 

Radio Luxemburg, liet veel te 

wensen over, maar ik heb het 

uitgebreid geprobeerd op alle 

tijdstippen van de dag en de 

nacht.

Mijn ontevredenheid over de 

middengolfontvangst leidde 

tot het dringende verlangen 

naar een betere set, die ik 

vervolgens in de loop van 

1966 of begin 1967 van mijn 

zakgeld kocht. Helaas weet ik 

ook hiervan de fabrikant niet 

meer. In ieder geval had dit 

toestel een fi jnere kanaalschei-

ding en waarschijnlijk ook een 

betere ferrietstaaf. Ik herinner 

me vooral dat ik het regelma-

Het huis van mijn ouders 

stond in een wijk van 

de Duitse stad Rees 

aan de Neder-Rijn, dicht bij 

Emmerik en slechts enkele 

kilometers van de Nederland-

se grens (Arnhem is niet ver). 

Nadat ik als kleine jongen de 

radio’s van mijn ouders in de 

huiskamer en de eetkamer had 

gebruikt (een ontvanger in de 

huiskamerkast en een ander, 

wat groter, niet-draagbaar 

toestel), wilde ik des te meer 

mijn eigen “transistorradio”, 

die ik uiteindelijk op 10-jarige 

leeftijd met kerstmis 1965 

kreeg. Het was een vrij klein 

Japans toestel, waarvan ik de 

fabrikant helaas niet meer ken 

(mogelijk Sharp). Eerlijk gezegd 

was ik een beetje teleurgesteld 

(maar dat zou ik mijn ouders 

Radiostations op schepen (altijd ten onrechte “piratenzenders” 
genoemd) boeiden in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw miljoenen luisteraars, niet alleen in Europa, en gingen 
zoals bekend gepaard met veel drama’s en avonturen. Gedurende 
meer dan 50 jaar heb ik de geschiedenis van de zeezenders inten-
sief beleefd en gevolgd. De transistorradio (in Duitsland ook wel 
Kofferradio genoemd) speelde daarbij een heel bijzondere rol, 
want het was de draagbare radio die van het luisteren naar de 
radio een massaverschijnsel maakte - en popmuziek wereldwijd 
bekend maakte.

en de 
         zeezenders

Mijn
 transistor-

radio’s
door martin van der Ven

Euromatic 217
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Spangles Muldoon (Chris Cary) klinken nog na in 

mijn oren. Kees Manders slaagde er uiteindelijk niet 

in het schip te kapen, en de RNI-fan uit Duitsland, 

net 15 jaar oud, hoorde het allemaal “live” via de 

kortegolf in Italië, heen en weer schakelend tussen 

de 31- en 49-meterbanden, terwijl zijn familie zich 

‘s middags vermaakte op het strand.

Sinds ongeveer 1979 gebruikte ik meestal de 

“Nordmende Tansita Spezial” van mijn vader als ik 

op bezoek was bij mijn ouders, en liet ik mijn vete-

raan Touring International achter in Münster.

Caroline 
In 1983 kocht ik als jonge arts van een van mijn 

eerste salarissen een nieuwe wereldontvanger, 

de Grundig Satellit 300. Door de voortdurende 

geruchten over nieuwe zeezenders zocht ik voort-

durend naar de eerste “verdachte” signalen op de 

middengolf. Desondanks miste ik de herstart van 

Radio Caroline vanaf de MV Ross Revenge met een 

paar dagen. Op zondagavond 21 augustus 1983 

kon ik mijn oren niet geloven voordat ik naar bed 

ging (de nieuwe radio stond op mijn nachtkastje): 

ik hoorde Dixie Peach met een zendermededeling 

van Radio Caroline op 963 kHz (“319”) - één dag 

na de offi ciële start.

Toen wij in september 1986 op zomervakantie 

gingen naar een vakantiehuisje op Ameland, had ik 

een andere ontvanger gekocht, omdat de midden-

golfontvangst van de Satellit 300 mij niet optimaal 

leek. Met de Panasonic GX10II had ik eigenlijk 

betere resultaten. Op Ameland voor Caroline 558 

moest de ferrietstaaf echter met millimeterwerk 

worden uitgelijnd om storing met een Oost-Duits 

radiostation op dezelfde frequentie tot een mini-

mum te beperken.

Antenne 
Bij Anoraks UK werd in 1987 voor een betaalbare 

prijs een frame-antenne aangeboden, die gewoon 

naast, achter of zelfs op de radio kon worden 

geplaatst (zonder voeding) en waarbij men ook de 

frequentie die versterkt diende te worden exact 

kon instellen. Het klonk allemaal nogal ongeloof-

waardig. Vooral vanwege de zwakke ontvangst van 

Laser durfde ik het toch aan om het te bestellen en 

toen ontving ik begin dat jaar een van de grootste 

pakketten die mij ooit is toegezonden. En mijn 

verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. 

Dit was de beste investering in mijn hobby sinds 

nieuwe ontvanger, die ik lange 

tijd kritisch had uitgezocht 

en die mij trouwe dienst zou 

bewijzen bij de ontvangst van 

de zeezenders tot de onder-

gang van het zendschip MV 

Mi Amigo in maart 1980. 

Deze “Touring 101 Internati-

onal” van ITT Schaub-Lorenz 

had een gespreide 49-meter 

kortegolfband en ook zeer 

goede middengolfontvangst. 

Ik kon hem aansluiten op mijn 

nieuwe bandrecorder (Saba TG 

446 automatic), die ik een jaar 

later kocht en waarmee ik veel 

opnamen zou maken van de 

zeezenders.

In de zomer van 1969 bracht 

ik met mijn gezin een vakantie 

door in Katwijk aan de Neder-

landse Noordzeekust. Voor een 

puberende tiener van amper 

14 jaar was het buitengewoon 

indrukwekkend dat “zijn” 

actuele hits in elk boetiekje 

en strandcafé te horen waren 

en altijd afkomstig waren van 

dezelfde en destijds enige 

(zee)zender: Radio Veronica 

vanaf het zendschip Norderney. 

Venus van Shocking Blue en 

Ma belle amie van de Tee Set 

waren mijn absolute Veroni-

ca-zomerhits van 1969, en in 

Katwijk barstte de kofferradio 

bijna uit elkaar, zo goed kwam 

“Veronica op 192” binnen.

Nordsee 
Vanaf begin augustus 1970 

was ook de tweede korte-

golfzender van RNI in de 

31-meterband regelmatig in 

bedrijf. Tijdens onze vakantie 

in Milano Marittima, aan de 

Italiaanse Adriatische kust, 

bleek het een uitstekende 

gelegenheid om het geliefde 

Radio Nordsee vanaf de Mebo 

II ook in Zuid-Europese landen 

te ontvangen. Voor ons vertrek 

verbleven we in een hotel in de 

buurt van de luchthaven van 

Düsseldorf. Ik herinner me nog 

levendig hoe ik Mark Wesley 

daar ‘s morgens hoorde in uit-

stekende middengolfkwaliteit. 

Alles was perfect: de vlotte 

muziek, de moderne jingles, 

zijn professionele aankondigin-

gen. Tijdens de daaropvolgen-

de vakantie in Italië deden mijn 

ouders regelmatig een dutje, 

en wij kinderen werden dan 

ook geacht op onze hotelka-

mer te blijven. Dus op zaterdag 

29 augustus hoorde ik op tijd 

dat er “gevaar op komst” was. 

De opgewonden aankondi-

gingen van Carl Mitchell en 

Radio Caroline 199

“ik kan me nog herinneren 
dat ik gefascineerd was door 
de engelse zeezenders”
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Noordzeekust. Ik had 

mijn radioapparatuur, 

de cassetterecorder en 

de grote antenne deze 

keer thuis gelaten. Dus 

op Paaszondag had 

ik alleen de autoradio 

om te luisteren naar 

“Offshore ‘98” op 1566 

kHz. Zo werd ik DX’er 

(radiohobbyist) van deze 

helaas zeer kortston-

dige en waarschijnlijk 

allerlaatste Europese 

zeezender. 

Voor een reis naar Israël in de herfst van 1999 had 

ik me een Sangean ATS 818ACS met geïnte-

greerde cassettespeler aangeschaft. Dus maakte 

ik in Tel Aviv in het Crown Plaza Hotel opnamen 

van ‘het FM-signaal uitgezonden vanaf het Arutz 

Sheva zendschip Hatzvi (maar insiders beweerden 

ook dat in ieder geval de FM-zender ergens aan 

land stond). Tijdens onze rondreis 

door Israël heb ik herhaaldelijk het 

signaal getest op beide frequenties 

van de Arutz Sheva-middengolf-

frequenties met hun verschillende 

programma’s. Ik heb de bekende 

ervaring opgedaan dat de ont-

vangst dicht bij de kust (bijvoor-

beeld in Haifa) meestal geen problemen opleverde, 

maar verder landinwaarts (bijvoorbeeld aan het 

Meer van Galilea of in Jeruzalem) door de zanderi-

ge bodem veel te wensen overliet.

Radioschaal 
Om de zeezenders te kunnen ontvangen, moest 

men over de juiste radio-apparatuur beschikken, 

bij voorkeur een draagbaar transistortoestel. Als 

jongen al onderzocht ik elk radiotoestel dat ik ont-

dekte om te zien of er een zeezender op de schaal 

stond. Helaas heb ik nooit succes gehad met mijn 

zoektocht - en dat in de periode van 1970 tot 

1990... Telkens weer hoorde en las ik dat dergelij-

ke apparaten absolute uitzonderingen waren.

Intussen hebben veel radioliefhebbers ze echter 

gevonden, vooral met behulp van het internet. 

In feite heb ik in de afgelopen twee decennia 42 

toestellen kunnen verwerven, waarop vooral Radio 

Veronica, Radio Caroline, Radio London, Radio 

menig opname met de casset-

terecorder.

In 1995/96 verenigde “Radio 

Brod” op het zendschip Droit 

de Parole talrijke journalisten 

uit de verschillende etnische 

gebieden van het voormalige 

Joegoslavië en richtte zich met 

zijn vredesuitzendingen tot de 

mensen in het oorlogsgebied. 

Thuis in Meppen (Emsland) 

programmeerde ik een timer 

waarmee ik de cassetterecorder 

aanstuurde, die dan midden 

in de nacht (dat wil zeggen 

wanneer de middengolffre-

quentie van Radio Brod relatief 

onbezet was en ontvangst op 

verre afstand mogelijk werd) 

een geschikte opname maakte, 

waarbij de frame-antenne voor 

de nodige versterking van het 

signaal zorgde.

Denemarken en Israël
Met Pasen 1999 gingen we 

op vakantie naar de Deense 

lange tijd! Het desbetreffende 

middengolfsignaal kon met 

weinig moeite bijna in kwaliteit 

worden verdubbeld, en door 

de precieze uitrichting van de 

lusantenne (vergelijkbaar met 

ferrietstaven) waren storende 

zenders op dezelfde frequen-

tie bovendien meestal zeer 

gemakkelijk te blokkeren. Ik 

was dolblij en alleen een beetje 

verdrietig dat ik dit apparaat 

waarschijnlijk twintig jaar te 

laat had gekregen. Het enige 

nadeel van de frame-antenne 

was zijn lompe omvang en het 

daaruit voortvloeiende gebrek 

aan ruimte in de kofferruimte 

van onze auto.

In 1989 kocht ik twee nieuwe 

ontvangers: de Grundig Satellit 

500, die vooral geschikt was 

voor de kortegolfontvangst 

(het middengolfgedeelte viel 

erg tegen) en een Russische 

set, de Euromatic 217. Deze 

produceerde een bijzonder 

goed, schoon middengolf-

signaal. Tijdens de korte 

lunchpauzes vergeleek ik de 

ontvangst op 819,558 en 6215 

kHz, probeerde ik de frame-an-

tenne optimaal op te stellen 

en aan te passen en maakte ik 

ITT Schaub-Lorenz Touring 101 international

“Als jongen al 
onderzocht ik of 
er een zeezender 
op de schaal stond”
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postorderbedrijf Neckermann. Onder de namen 

Körting, Neckermann-Körting, Körting-Transmare 

en Transmare, vervaardigden zij veel toestellen met 

“Veronica” op de schaal, maar uitzonderlijk ook 

met “Caroline”.

Daartegenover staat dat slechts een verrassend 

klein aantal apparaten uit Nederland de naam 

“Veronica” op hun schaal droegen. Individuele 

uitzonderingen kunnen worden gevonden in ont-

vangers van de merken Philips en Erres (waarvan 

sommige ook in het toenmalige Oostblok werden 

vervaardigd). Een gecombineerde radio/phono set 

gemaakt door Amroh B.V. in 1963 geeft ook Radio 

Veronica aan. Tot dusver is slechts één Erres-ap-

paraat gevonden, dat Veronica laat zien op de 

golfl engte 538m die vanaf september 1972 werd 

gebruikt en zelfs RNI (Radio Nordsee International) 

op 220m. 

Ongeveer halverwege de jaren zeventig was er 

een einde gekomen aan de zeezenders op de 

radioschalen, ook al bleven Radio Caroline, Radio 

Mi Amigo en Radio Monique nog tot 1990 actief. 

Blijkbaar schuwden de fabrikanten steeds meer de 

vermeende illegaliteit van de zeezenders... n

De bovenvermelde lijst van de toestellen met zee-

zenders op de schaal is hier te vinden:

https://www.offshore-radio.de/radiosets/list.htm

Aanvullingen of correcties zijn uitdrukkelijk wel-

kom: webmaster@offshore-radio.de

Veel meer foto’s zijn te bewonderen op Flickr:

https://www.fl ickr.com/photos/offshoreradio/al-

bums/72157718044345328

Noordzee (die in 1964 vanaf 

het REM-eiland uitzond) of ook 

Radio Mercur zijn genoteerd.

Ik heb een lijst van 227 der-

gelijke ontvangers samenge-

steld - en deze lijst is zeker 

niet volledig. Het betreft zowel 

buizen- als transistortoestel-

len uit de periode 1958 tot 

ongeveer 1973. Nog vóór het 

einde van de jaren 1950 zijn 

hoogwaardige Deense toestel-

len gevonden van de fabrikan-

ten Bang & Olufsen en Eltra, 

waarop het zendschip Courier 

op de wijzerplaat stond, een 

voorloper van de latere zee-

zenders. Van de Courier uit de 

haven van Rhodos werden de 

Voice of America-programma’s 

voor Oost-Europese luisteraars 

uitgezonden. In 1958 begon 

Radio Mercur uit te zenden 

in het Deens en later Zweeds. 

De eerste stereo-uitzendingen 

vonden zelfs plaats op twee 

verschillende frequenties in het 

FM-bereik. Een verbazingwek-

kend aantal ontvangers van de 

bovengenoemde merken Bang 

& Olufsen en Eltra, maar ook 

van Arena, Linnet & Laursen 

en Neutrofon dragen op hun 

wijzerplaten de aanduiding 

“Mercur” (soms onderscheiden 

als Mercur I en II). Voor een pe-

riode van slechts twee maan-

den sloot de Deense zeezender 

DCR (Danmarks Commercielle 

Radio) zich bij hen aan in 

1961, wat verrassend genoeg 

vermeld staat op de B&O Beolit 

609 toestel en op de Piccolo 

622 Box van Linnet & Laursen.

Het begin van het zeezen-

dertijdperk voor de kust van 

Groot-Brittannië was ook het 

beginpunt van gelijksoortige, 

meestal draagbare “koffer-

radio’s” met de namen van 

afzonderlijke zeezenders op 

de schaal. Vooral het populai-

re en internationaal bekende 

Radio Caroline werd hierdoor 

getroffen. De merken Kolster 

& Brandes, Sobell, Pye, GEC, 

Murphy, Fidelity, Pamphonic, 

RGD en Bush springen er hier 

uit. Enkele “ringduiven” van 

de in de periode 1964-1966 

geproduceerde sets dragen 

zelfs de namen van de zeezen-

ders Radio London, Radio 390 

en Radio City.

Speciale toestellen
Twee in het voormalige Joe-

goslavië voor de Britse markt 

geproduceerde toestellen 

lijken bijna exotisch, met op de 

wijzerplaat het zendschip MV 

Caroline van Radio Caroline 

North. Kleine toestellen uit 

Hong Kong werden in grote 

aantallen verkocht als Caroline- 

en Veronica-transistorradio’s en 

zijn vandaag de dag bijzonder 

gewild bij verzamelaars.

Radio Veronica was de bekend-

ste N ederlandse zeezender, 

actief van 1960 tot 1974. 

Vanaf 1964 en tot eind 1972 

kwamen er talrijke Duitse 

radio’s uit met de naam “Vero-

nica” (toen op 192m te horen) 

op de schaal. Verrassend 

genoeg werden zij meestal in 

de voormalige DDR gefabri-

ceerd en als exportapparaten 

in Nederland en de Bondsre-

publiek Duitsland verkocht. 

Dit betreft alle ontvangers 

van de verkoopmerken Bruns, 

Quelle en RFT (VEB Stern-Radio 

Sonneberg). De Körting-Wer-

ke, na de Tweede Wereld-

oorlog gevestigd in Grassau 

aan de Chiemsee, fungeerde 

decennialang als de belang-

rijkste leverancier van het 

9

martin van der Ven werd in 

het begin van de jaren zeventig 

een zeezenderexpert door 

hartstochtelijk naar de radio 

te luisteren. Hij is in hobbykringen 

bekend door de mede-organisatie 

van de Amsterdamse radio day en door 

zijn website The Offshore Radio Guide 

(www.offshore-radio.de). 

tot aan zijn pensionering werkte hij 

als medisch specialist in zijn eigen 

praktijk voor neurologie, psychiatrie 

en psychotherapie.
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Links Sem de Jongh, rechts Walter Huijten in de studio van NPO Radio 4

Surround             radio
een experiment dAt nooit doorbrAk

Het leek allemaal zo fraai te beginnen, medio jaren ‘80. 
omringd door geluid uit je tuner, net zoals in de bioscoop. 
twee extra effect-luidsprekers achter je plaatsen en je beleeft 
een concert alsof je erbij bent. inmiddels lijkt het surroundgeluid 
enkel iets voor liefhebbers te zijn. de bezwaren zijn: moeilijk op 
te stellen, te veel luidsprekers, veel gedoe…

door nico Warnaar
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die zes kanalen dus echt 1:1 

in ‘real-time’ opnemen op de 

computer, alvorens deze te 

kunnen uitzenden.

Mogelijkheden en 
uitdagingen
De luisteraar thuis kon sur-

round radio-uitzendingen via 

drie methodes ontvangen:

1. via ADSL-internet – vanaf 

een PC met Windows Micro-

soft Media Technologie (het 

streamen),

2. via een digitale kabel – met 

gebruik van de Ziggo Media-

box, het digitaal DTS-systeem,

3. via de Astra-satelliet – hier-

voor moest eerst een eigen 

schotelantenne worden geïn-

stalleerd.

In aanmerkelijk korte tijd werd 

120 uur aan klassieke muziek 

in 5.1 opgeslagen, die in de 

studio via een SACD-carrousel 

werd afgespeeld. Trouwens, 

klankbeelden, reportages of 

audiodrama in surround uitzen-

dingen zijn er nooit geweest.

De signaaldistributie bleek 

het kwetsbaarst te zijn bij 

surround-radio. Het was 

noodzakelijk speciale glasvezel-

lijnen tussen concertpodia en 

studio’s te gaan aanleggen. In 

technisch opzicht vormden zich 

meer obstakels, want de Op-

timod-zendlijnbegrenzer wist 

geen raad met de achterste 

twee effectkanalen. Maar ook 

I
n september 2004 start-

te de Concertzender, een 

onderdeel van de publieke 

omroep, als eerste radio-

station in Nederland met 

experimentele uitzendingen 

in surround sound. Lopende 

deze proef kwam in 2008 

NPO Radio 4 erbij, met live 

surround klassieke concerten. 

Deze testuitzendingen werden 

beëindigd in oktober 2010.

Aether reconstrueert de 

geschiedenis en waagt een 

voorspelling van de toekomst, 

gebaseerd op de inzichten 

en herinneringen van Walter 

Huijten (Service Manager NPO 

Radio), Sem de Jongh (direc-

teur Concertzender) en Robert 

Andriessen (NPO Radio 4).

Voortrekkersrol 
De Nederlandse Publieke 

Omroep heeft altijd een 

voortrekkersrol vervuld in het 

ontwikkelen van producten en 

technologieën. Het idee was 

destijds: er zijn zoveel set-top 

boxen en geluidssystemen in 

de Nederlandse huiskamers 

aanwezig - eigenlijk bedoeld 

voor speelfilms - waarom gaan 

we niet die opstelling ook ge-

bruiken voor surround radio? 

Dan bieden we de luisteraar 

iets extra’s! De gehanteerde 

structuur was volgens het Dol-

by Digital 5.1 protocol.

Surroundgeluid “speelt” in 

feite al heel lang, zeker in 

de hifi wereld. Er bestond al 

quadrofonie in de jaren ’70; 

denk aan de beroemde LP 

Introspection van fluitist Thijs 

van Leer.  Platenmaatschappij 

Decca probeerde nog even 

‘Phase-4’-grammofoonplaten 

uit en later, begin jaren ’90, 

verscheen een compact disc 

met zogeheten ‘Q-sound’-en-

cryptie van popster Madonna.

Proeftuin 
Er ontstond bij het grote 

publiek gaandeweg wel meer 

behoefte aan surroundcontent. 

Dat vormde een mooi moment 

voor de NPO om ermee te 

gaan experimenteren. Wat ook 

hieraan heeft bijgedragen, is 

dat er superaudio-CD’s op de 

markt werden geïntroduceerd. 

Die SACD zou ongetwijfeld op 

termijn de CD gaan vervangen, 

zo veronderstelde men. Dit 

bleek een misvatting.

De Concertzender legde een 

proeftuin voor surround ra-

dio-uitzendingen aan. Er kwam 

een zware computer met Pro 

Tools-software, waarmee meer-

kanaalsmuziek (opgenomen 

met minstens zes microfoons) 

gescheiden kon worden 

geregistreerd. Een hifi-winkel 

in Amsterdam doneerde een 

SACD-speler. 

Radiotechnici gingen eerst in 

opleiding bij Polyhymnia in 

Baarn, het voormalig ‘Philips 

Classic Recording Centre’, een 

opname- en masteringstudio. 

Immers, de microfoonopstel-

ling voor de concertregistra-

tie en het afmixen vereisen 

een heel andere manier van 

luisteren en werken dan met 

alledaagse mono- of stereore-

gistratie. 

Een belemmering in het om-

roepproces is dat je SACD-con-

tent niet kunt rippen: de 

muziek kan niet als een digitaal 

bestand worden gekopieerd. 

De programmatechnicus moet 

“de programmatechnicus 
moet die zes kanalen echt 
1:1 in ‘real-time’ opnemen”



12

Toekomstmuziek?
Radio beluister je doorgaans 

als je er tegelijkertijd iets an-

ders bij doet. Je moet echter bij 

surround-radio er speciaal voor 

gaan zitten en je mag je hoofd 

dan niet meer draaien, dat 

vraagt enige volharding. Bij het 

volgen van een speelfi lm zijn je 

ogen gefi xeerd op het beeld; je 

beweegt je hoofd daarbij niet. 

Een opstanding van 

surround-radio valt 

niet te verwachten, 

ondanks snellere 

streamings-diensten. 

Het relatief jonge 

DAB-systeem (Digital 

Audio Broadcast) 

vindt vooral zijn 

weg in de auto en 

de muziekindustrie blaast een 

stille aftocht met de SACD. Bij 

‘het grote publiek’ blijkt weinig 

interesse in deze levensechte 

geluidsbeleving. Want veel 

luisteraars luisteren via oortjes 

of in hun auto, niet in een 

huiskamer waarin 6 luidspre-

kers staan opgesteld. En wie 

echt een realistische surround 

ervaring wil ondergaan, loopt 

wel naar de bioscoopzaal.

Parallel hieraan investeren 

game-ontwikkelaars 3-D (im-

mersive) audio, een afgeleide 

van kunsthoofd-stereo.

Technici van Radio 4 onder-

zoeken nu liever een hogere 

kwaliteit stereogeluid, door de 

bitrate van de internetstream 

op te schroeven van de huidige 

192 kbps naar een kwali-

teit die ook audiofi elen met 

hoogwaardige apparatuur kan 

bekoren. n

in fi nancieel verband was er 

een struikelblok: de startkosten 

van het experiment bedroegen 

 20.000 en de huur van de 

Astra-satelliet kostte   80.000 

per jaar.

Voor het overige is er weinig 

publiciteit aan dit surround 

radioproject gegeven, er zijn 

geen landelijke promotiecam-

pagnes opgezet. Uiteindelijk 

hebben relatief weinig luiste-

raars kennisgenomen van sur-

round radio. Je kunt dus stellen 

dat dit experiment enkel werd 

onthaald door de happy few. 

Buitenland 
In Duitsland en Noorwegen 

worden nog mondjesmaat 5.1 

surround-radioprogramma’s 

uitgezonden. De Britse BBC 

doet proeven met voetbalwed-

strijden, waarbij de luisteraar 

dan het gevoel heeft echt in 

het stadion te zitten (immersive 

audio). Bij de EBU, de Europese 

publieke omroeporganisatie, 

was er aanvankelijk veel en-

thousiasme, vooral op klassiek 

gebied, maar er is nooit een 

internationale samenwerking 

van de grond gekomen en er is 

evenmin programmamateriaal 

uitgewisseld. De Concertzen-

der en Radio 4 mochten wèl 

voor dit experiment vol trots 

de Innovation Award Trophy in 

ontvangst nemen.

“technici van radio 4 
onderzoeken nu liever 
een hogere kwaliteit 
stereogeluid”

Eén...twee...één....twee...
één...twee...

Zondag 6 februari 1955. Het regent onophoudelijk 

en het is koud. Geen weer om buiten te spelen.

Binnen is het aangenaam warm en zoals altijd 

staat de radio aan. De boekbespreking van dr. P. H. 

Ritter jr. en het programma voor de soldaten heb-

ben we net gehad. Het is nu tijd voor reportages 

over het Europees Kampioenschap schaatsen in 

het Zweedse Falun.

Naast de voetbal- en de wielersport stond het 

schaatsen ook hoog in mijn sportvaandel.

Van de namen van bijvoorbeeld Kees Broekman (er 

stond een verhaal over hem in de Donald Duck), 

Jeen van den Berg (winnaar Elfstedentocht 1954), 

de Rus Gontsjarenko en de Zweed Sigge Ericsson 

had ik al eens gehoord en gelezen (en hun por-

tretjes uit de krant geknipt...).

De verslaggever was Siebe van der Zee, de latere 

radio- en tv-directeur van de AVRO.

Ik weet nog dat hij het slagentempo van médaille-

kandidaat Kees Broekman versloeg.

Siebe: “Ik probeer het slagenritme van Broekman 

te volgen, luisteraars. Eén...twee... één...twee... 

één...twee...’

Prachtig vond ik het. Ik schaatste dan ook volop 

mee. Kees Broekman op het ijs in Falun en ik thuis, 

met mijn handen op mijn rug, rond de tafel, die 

midden in de kamer stond. Kees Broekman werd 

uiteindelijk vierde en ik voelde me een beetje Sigge 

Ericsson, die Europees kampioen werd.

Jan Visser

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n

H
e
ld

e
n



13

In Hilversum 
ontstond 
vanaf de 
jaren ‘20 een 
nieuw type 

architectuur: 
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 spoorlijn. Maar wellicht gaf de 
aanwezigheid van de Nederlandsche 
Seintoestellen Fabriek de doorslag 
voor de radiobazen. Aether vergelijkt 
het straatbeeld anno toen met dat van 
vandaag de dag; zoek de verschillen... 

AVRO Vioolkist
Studiogebouw II van de toenmalige 
AVRO, bijgenaamd De Vioolkist. Lo-
catie: ’s-Gravelandseweg, hoek Melk-
pad. De architect was Pieter Vorrink. 
Dit vrijstaande studiogebouw werd in 
1936 in gebruik genomen. Rondom 
de ingang bevindt zich een enorme 
glazen serre. Via een ondergrondse 
passage kon men naar het hoofd-
gebouw lopen. Het pand bevatte 
studio’s en kantoren en was in gebruik 
tot 1992. Na jarenlange leegstand is 
dit Rijksmonument nu in gebruik als 
grote tv-studio en theater.

NCRV
Het NCRV-complex, op de hoek 
Schuttersweg-Bergweg in Hilversum. 
De eerste uitzending was op 25 
december 1924, de laatste in 1992. 
Er kon gebouwd gaan worden dankzij 
onder meer een inzamelingsactie on-
der de leden. Het complex kenmerkt 
zich door verschillende hoogtes, 
dat komt omdat bijvoorbeeld een 
muziekstudio meer ruimte nodig heeft 
dan een spreekcel. Na een brand in 
1987 kwam er een nieuw ontworpen 
toren. In de loop der jaren zijn omlig-
gende villa’s aangekocht en vonden 
er uitbreidingen plaats, waaronder 
kantoren. In het complex zit een groot 
deel van Talpa Network.

Nico Warnaar TOEN

NUen
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Ray Forest in 

het midden, 

met zijn 

ensemble in 

Scheveningen

in het Scheveningse zomersei-

zoen. Het Palais de Danse in de 

badplaats beschikt over de juis-

te opnameapparatuur, zodat 

op gezette tijden de swingen-

de foxtrots, Engelse walsen 

en tango’s kunnen worden 

uitgezonden. Wie is deze man 

in Engelse kranten te vinden. 

Daarna valt de naam vooral 

in 1935 nog in de krant te 

zien. Het Ray Forest Orkest 

speelt dat jaar in La Gaïté van 

het beroemde Amsterdamse 

Tuschinski-theater en is voor 

dansliefhebbers de trekpleister 

Tientallen keren staat zijn 

naam in de krant: “Onder 

leiding van Ray Forest zijn van 

zo tot zo laat op de VARA-ra-

dio De Flierefluiters te horen.” 

De aankondigingen beslaan 

de maanden augustus en 

september 1933 en zijn zelfs 

Wie was de veelzijdige musicus 

Ray Forest? 

Jazzmusicus ray Forest was in de jaren 30 van de vorige eeuw actief in nederland, 

onder meer als leider van het VArA-orkest de Flierefluiters. daarna verdween hij uit 

beeld. Wie was hij en wat is er van hem geworden? Historicus Alexandra nagel loste het 

raadsel op.

door Alexandra nagel
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Verenigde Staten geweest, 

in 1926 en 1928. Daarna 

raakte hij bij de filmindustrie in 

Zweden en Finland betrokken, 

waar hij een bijdrage leverde 

aan de productie van enkele 

geluidsfilms. Een van die pro-

jecten betrof Charlotte Löwens-

köld (1930) naar de roman van 

Selma Lagerlöf en geredigeerd 

door Gustaf Molander. 

Voor zijn vlucht naar Neder-

land, rond mei 1933, heeft Ray 

Forest, aldus het artikel in De 

Radiogids, twee jaar gewerkt 

voor de Duitse grammofoon-

industrie en de West-Duitse 

radio-omroep. In die tijd, zo 

verneem ik elders van jazz-his-

torici, opereerde hij onder de 

naam Richard Forst. Er zijn 

tientallen platen geprodu-

ceerd waar die naam op staat. 

Meerdere vallen op YouTube te 

beluisteren. 

Amsy Moïna 
‘De aanleiding van de komst 

naar Nederland van Ray Forest’ 

is naar alle waarschijnlijkheid 

niet alleen de vlucht voor 

het nazisme geweest. Zodra 

ik via een persoonskaart in 

het Stadsarchief Amsterdam 

had ontdekt dat een zekere 

Alexander Goldberg, gebo-

ren in Sint-Petersburg op 26 

februari 1906 en geregistreerd 

als dirigent en componist, was 

ingeschreven, wist ik de juiste 

naam te hebben gevonden. Al-

exander wordt in het Russisch 

vaak de roepnaam Sasha. ‘S. 

Goldberg’ staat dus voor Sasha 

Goldberg. 

Alexander Goldberg staat 

vanaf maart 1934 ingeschreven 

in Amsterdam. Vijf jaar later 

woont hij samen met Amsy Ja-

queline Etty, ook gespeld Ettij, 

die met veelal jazzy uitgevoer-

de nummers de nodige uren in 

de ether vulde? 

S. Goldberg
Het heeft maanden geduurd 

eer ik wist wie er achter Ray 

Forest schuilgaat. Tot dat mo-

ment moest ik het doen met 

de krantenberichtjes en een 

handjevol artikelen. Die laatste 

prikkelden wel de nieuwsgie-

righeid, want er zat een por-

tretfoto bij van een aantrekke-

lijke jonge man met zwart glad 

haar en een grote neus. Boven-

dien toonden karikatuurteke-

ningen een slanke, energieke 

dirigent. Dit in tegenstelling 

tot Hugo de Groot, de andere 

dirigent van het VARA-orkest 

en een ingetogener type. 

Een jazz-historicus heeft geop-

perd dat Ray Forest de Joodse 

violist Szymon Goldberg zou 

kunnen zijn. ‘S. Goldberg’ is 

namelijk de naam die in enkele 

berichten is aangetroffen als 

zijnde de werkelijke naam 

van de enerverende Fliereflui-

ters-dirigent. Szymon Goldberg 

heeft jarenlang in Nederland 

gewoond en gewerkt. Maar 

wanneer men foto’s van de 

twee heren naast elkaar legt, 

blijkt die optie onhoudbaar. 

Qua uiterlijk zijn er teveel 

verschillen. Bovendien is Ray 

Forest, aldus een interview in 

De Radiogids van 12 augustus 

1933, een Russische Jood van 

27 jaar; Szymon Goldberg is 

afkomstig uit Polen en drie jaar 

jonger. 

Hetzelfde interview-artikel 

informeert dat Ray Forest uit 

Duitsland is gevlucht en een 

veelzijdige muzikale studie 

“achter den rug” heeft en gro-

te praktijkervaring bezit, “ook 

in de amusementsmuziek”. In 

de solistenkamer van het VA-

RA-gebouw vertelde Forest dat 

hij zich heeft gespecialiseerd 

op het gebied van de “mecha-

nische muziek”. Anderhalf jaar 

lang werkte hij op de afdeling 

Rundfunk-Versuchstelle, het 

testcentrum voor radio-uit-

zendingen van de Berlijnse 

muziekhogeschool, waar men 

onderzoek deed naar micro-

foontechniek, ruimte-akoestiek 

en aanverwante zaken. Forest: 

“Een belangrijk experiment 

was de instrumentatie voor de 

microfoon. Nu zijn de micro-

foons zoo volmaakt en de ra-

dioweergave zoo uitmuntend, 

dat veel van die speciale micro-

fooninstrumentaties ten deele 

overbodig zijn geworden. Maar 

in de jaren waar ik over spreek 

[de jaren ‘20], was de radio 

nog lang niet zoo volmaakt als 

thans.” Forest nam bijvoor-

beeld proeven met speciale 

microfoons ten behoeve van 

de opnames van orkestwerken 

die een massaal klankbeeld 

hebben. En hij bewerkte de ou-

verturen Die Meistersinger von 

Nürnberg van Richard Wagner 

en de Der Feuervogel van Igor 

Strawinsky opdat ze goed voor 

de microfoon zouden klinken. 

Forest vindt die kant van de 

muziek hoogst interessant en 

leerzaam. Voor die studie is 

hij nota bene tweemaal in de 

“een aantrekkelijke jonge 
man met zwart glad haar 
en een grote neus”
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Links boven:

Duidelijk zicht-

baar: Forest was 

niet Szymon 

Goldberg

Amsy Moïna

voor de muziek van een hu-

moristisch lied voor het derde, 

zesdaagse Amsterdamse wie-

lerfestijn. Daarna is hij volop 

aan het werk bij, zoals eerder 

gezegd, La Gaïté, met een 

eigen orkest. De Schevening-

se zomer van 1935 sluit het 

seizoen op 30 augustus af met 

de presentatie van een nieuwe 

dans, de cariumba genaamd. 

De dans is een samenstelling 

van de in zwang zijnde passen 

van de rumba, carioca, samba 

en tango. Vanzelfsprekend is 

de muziek van Ray Forest. De 

Amsterdamse dansleraar Cor 

Klinkert heeft de choreografie 

bedacht en danst de carium-

ba die avond voor met Amsy 

Moïna. 

Wat Ray Forest in 1936 heeft 

gedaan is opnieuw onduide-

lijk. Hij is ongetwijfeld muziek 

blijven maken. Eind maart 

1937 luidt het nieuws dat hij 

verantwoordelijk wordt voor 

de muziek van de speelfilm 

Boefje. Wanneer de film in 

1939 uitkomt, blijken Cor 

Steyn, voormalig lid van De 

Flierefluiters, en Cor Lemaire 

die taak toebedeeld te hebben 

Van Tol, de ‘spookschrijver’ 

Louis Davids en menig ander 

artiest, heeft geholpen bij het 

schrijven. Niettemin brengt het 

Spellingliedje iets nieuws. Het 

Nederlandse publiek hoort het 

liefste Engels- of Duitstalige 

liedjes over “liefde, mane-

schijn, sterren enz. enz.”, aldus 

een journalist in De Gooi- en 

Eemlander van 4 november 

1934, of nummers “met veel 

plat Amsterdamsch”. Niet al-

leen is de melodie van Spelling-

liedje geschikt als dansmuziek, 

de tekst zelf grijpt “iets hooger 

dan de usantieele teksten van 

Hollandsche liedjes”. In 1939 

wordt het op de radio gespeeld 

door Eddy Walis met zijn men-

sen en gezongen door Bert van 

Dongen, die eerder met Ray 

Forest in La Gaïté werkte. 

Andere activiteiten 
Hoe lang Ray Forest precies 

met De Flierefluiters heeft ge-

speeld is onduidelijk. Misschien 

begint hij al in het najaar van 

1933 te zoeken naar andere 

activiteiten. In elk geval is zijn 

naam pas maanden later op-

nieuw in de krant te vinden. Hij 

is dan verbonden aan het hoor-

spel De schat dat op 10 juli 

1934 bij de AVRO te beluiste-

ren valt. De hoofdschrijver van 

het stuk is Kees van Bruggen, 

de spelleiding ligt in handen 

van Kommer Kleijn. 

Dat najaar zorgt Ray Forest 

en meer bekend onder haar ar-

tiestennaam, Amsy Moïna. Ze 

is de dochter van een Indische 

moeder en een blanke suiker-

fabrikant op Java. Ze had werk 

gezocht in de amusentswereld 

en in het bruisende uitgaans- 

leven van Berlijn Sasha leren 

kennen. Rond de tijd dat Sasha 

als Ray Forest met de 24-koppi-

ge band van De Flierefluiters 

gaat samenwerken, begint 

Amsy voor de VARA liedjes te 

zingen. In september 1933 

sleept ze een rol binnen in de 

Nederlandse filmklassieker De 

Jantjes, de tweede geluidsfilm 

die in ons land is gemaakt. Drie 

jaar later speelt ze in de film 

Rubber. Daarnaast treedt Amsy 

in wisselende gezelschappen 

op als zangeres, voordracht-

kunstenares en cabaretière. Ze 

heeft met name succes met 

Nederlands-Indische liedjes, 

waarvoor Jacques van Tol de 

teksten levert en Sasha/Ray de 

muziek schrijft. Op zaterdag 10 

februari 1934 is er bij Phohi, de 

Philips Omroep Holland Indië, 

een uitzending waar Amsy Op 

Java is het warm en in Holland 

is het koud, De wajangpop, En 

onder de palmboom daar zat 

een prinsesje en Kampong wie-

genliedje ten gehore brengt. 

Voor één liedje zou Sasha zelf 

de tekst hebben geschreven. 

Echter, het is aannemelijk dat 

“Hoe lang hij met 
de Flierefluiters heeft 
gespeeld is onduidelijk”
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Spellingliedje 
Ray Forest, tekst en muziek 

Zorgen hebben w’allemaal 
En de crisis – ’t is fataal! 
Zuinig zijn is onze leus voorwaar! 
Iedereen rilt voor ontslag. 
Heeft geen tijd meer voor een lach.
De malaise maakt ons allen naar! 
Sparen, sparen, een mooi woord! 
Letters gooit men overboord 
En geen mensch weet nu meer hoe het hoort! 

[refrein]
Schrijft men “DE”, schrijft men “DEN”
schrijft men “ZOENEN” met een “N”? 
Is de kwestie! Is de kwestie! 
Schrijft men “mensch” met “C – H”, 
schrijft men “Aap” ook met één “A”? 
Is de kwestie! Is de kwestie! 
Schrijft men “HOUT” met een “T”
en “je HOUD van mij” met “D”? 
Alles is door elkaar en zie daar:
Schrijft men “WIJ” met een “IJ”, 
met “E – I” het woord “VOORBIJ”[?]
Niemand weet het. Niemand weet het! 

Hoofdpijn krijgt nu de scholier 
En de knappe cavalier 
Als hij aan zijn meisje schrijven moet! 
“Wat voor spelling neem ik nu?” 
Vraagt zich elk individu
Als hij aan zijn tante stuurt een groet! 
Kollewijn schrijft zonder “IJ”, 
“moeilijk” “pijnlijk, “eendenei”
Bij Marchant is’t met een “IJ” eerst goed! 

Maar de Vlamen zijn niet zoo,
Geven ons ook niets cadeau – 
Vechten voor de Nederlandsche taal!
Zelfs dat “ENNETJE” in een woord, 
Dat je werkelijk nooit hoort. 
Willen zij bewaren allemaal! 
En wanneer zij nu beginnen
Elkaar met één “N” te minnen.
Wat is van dit lied dan de moraal? 

gekregen. In mei 1937 draait City Theater in Tilburg “een 

leuke musical met de band van Ray Forest”; in november 

1938 toont Cinema Palace uit Leeuwarden “een muzikaal 

nummer van Ray Forest’s orkest”. Tussentijds raakt de 

veelzijdige Rus betrokken bij de productie van twee ani-

matiefi lms. Deze voorlopers van de onlangs met Gouden 

Kalveren gelauwerde Knor zijn, net als het engagement 

in Scheveningen, een fi nancieel fi asco geworden. Behalve 

de titels, Kartiwi en Kartiwa en De vier Jerries, is van de 

fi lms jammer genoeg niets bewaard gebleven. 

Bijna direct na het uitbreken van de oorlog verlaten Amsy 

en Sasha hun gezamenlijke woning. Amsy vestigt zich in 

Den Haag en blijft ongehuwd. Sasha weet naar Amerika 

te vluchten en krijgt nog meerdere relaties en wordt vader 

van een dochter en een zoon. Hij ligt begraven op een 

Russisch-orthodoxe begraafplaats in de staat New York. 

De grafsteen vermeldt slechts “Alexander Raymond Forest 

21 februari 1972”. n

xnagel@yahoo.com (of info@greentulips.nl) 
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Klaas Samplo-

nius achter de 

knoppen in 

1999

Foto: Beeld en 

Geluid

korte vragen stellen. Waarop 

de eindtune ging lopen, Klaas 

afkondigde en het ANP-nieuws 

van 12 uur begon. Carel En-

kelaar was diep beledigd dat 

het gesprek aan de vooravond 

van zijn Eurovisiesongfestival 

zo kort had geduurd. Maar ja, 

dan had hij zich maar moeten 

verwaardigen tien minuten eer-

der te komen, vond Klaas. “Zo 

gaat u niet met mensen om! 

Hier gaat u meer van horen, 

meneer Samplonius.” “Zo gaat 

u niet met Carel Enkelaar om, 

zal hij bedoelen”, reageer-

de Klaas laconiek naar ons 

dioset te krijgen. Met behulp 

van alle beschikbare NOS-pers-

voorlichters en overige functio-

narissen en ook door Enkelaar 

zelf, werd ons verzekerd dat 

hij op tijd zou langskomen. 

Maar de repetitie in de grote 

zaal van het Congrescentrum 

en alle belangrijke Europese 

omroepbobo’s hielden de NOS-

baas bezig. 

Uiteindelijk 2 minuten voor het 

einde van onze uitzending luk-

te het ons, om Carel Enkelaar 

achter de microfoon bij Klaas 

te krijgen. Die kon gezien de 

tijd niet meer doen dan enkele 

Carel Enkelaar in zijn functie 

van directeur NOS-televisie 

was de drijvende kracht en het 

publicitaire middelpunt achter 

dit grootscheepse evenement. 

Dat maakte dat hij absoluut 

als gast moest optreden in 

de late-avond-radioshow van 

de NOS. Klaas Samplonius 

presenteerde die avond en 

Cees Molenaars en ik waren als 

redacteuren ter plaatse. In de 

hectiek van die avond voor de 

grote Eurovisie-uitzending de-

den wij ons uiterste best om de 

heer Enkelaar op tijd, voor de 

klok van 12 uur, in onze stu-

“Zo gaat u niet met mensen om, meneer 
Samplonius!”, een snerpende reactie uit de 
mond van NOS-televisiebaas Carel Enkelaar 
aan het adres van Klaas Samplonius, direct 
na afl oop van de uitzending van NOS Met 
het Oog op Morgen, op vrijdagavond 18 april 
1980. Vanwaar deze boze reactie? Het Oog 
was met een kleine studio neergestreken 
in een bij het Nederlandse Congresgebouw 
behorend hotel, aan de vooravond van het 
25-ste Eurovisie Songfestival. Nederland had 
dat jaar de organisatie van het songfestival 
overgenomen van Israël, de winnaar van het 
jaar ervoor. De European Broadcasting Union 
(EBU) had de datum voor de editie van 1980 
vastgesteld voor zaterdag 19 april, maar omdat die dag samenviel met een nationale rouwdag 
in Israël, had de NOS aangeboden, om het liedjesfeest in Den Haag te organiseren. 

Klaas 
Samplonius

een aimabele en 
onvoorstoorbare vakman

door ben kolster
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Thuis onver-

stoorbaar aan 

het werk, 1979

Foto: Ernst 

Nieuwenhuis/

VARA

het zacht uit te drukken. Zijn 

visie na een paar weken: “die 

Kolster moet van de zender, 

Samplonius is de enige pre-

sentator van dat programma 

en daarmee uit”. Anders dan 

Klaas had hij geen enkel gevoel 

of interesse voor de ambities 

van een jonge redacteur. Ben 

Janssen, die bekend stond 

als een tamelijk ongenaakba-

re autoritaire chef, die kort 

daarvoor nog met harde hand 

de regionale omroep Radio 

Oost had gesaneerd, een 

karwei dat hij eerder ook al in 

Limburg had gepresteerd, was 

bij zijn medewerkers gevreesd 

vanwege het feit, dat hij geen 

tegenspraak duldde. Maar 

ook daar was Samplonius niet 

van onder de indruk. Na een 

gesprek met Janssen moest ik 

eerst weliswaar van de zender, 

maar kon een poosje later toch 

terugkeren. Klaas had voet bij 

stuk weten te houden. Weder-

om op zijn eigen onverstoor-

bare wijze. Het gesprek van 

de dag, verdween overigens 

verschrikt kijkende redacteu-

ren. Want Enkelaar was in die 

dagen op de toppen van zijn 

bestuurlijke omroeproem. Een 

beetje God in het Hilversumse 

televisieland en de persoonlijke 

vriend van zijn NOS-radiocoun-

terpart Kees Buurman. En dat 

was onze baas. Maar Klaas 

bleef onverstoord en was niet 

onder de indruk. Het Haagse 

incident zou zoals hij reeds 

voorspelde geen enkel gevolg 

hebben. 

Groot vakman
Deze gebeurtenis was ken-

merkend voor de nuchtere 

Zwollenaar Klaas Samplonius, 

die naast een groot radiotalent, 

een geboren journalist was. Ik 

leerde hem begin 1977 kennen 

toen hij als opvolger van Nico 

van Vliet, namens de AVRO 

Met het Oog op Morgen ging 

presenteren. Hij was toen al bij 

de radio voor mij, om het in de 

woorden van Mart Smeets te 

zeggen, een “grote meneer”. 

Presentator van NOS Langs de 

Lijn, Radio Tour de France en 

uiteraard AVRO’s Radiojour-

naal, één van de gezichtsbepa-

lende nieuwsprogramma’s op, 

toen nog, Hilversum 1.  

Behalve een groot vakman, 

waar toen jongens als Leo de 

Later, Derk Bolt, Jan de Groot, 

Wim Bos en ik als beginnende 

radioredacteuren iets van kon-

den leren, was Klaas een zeer 

aimabele man. Met veel humor 

en een groot vermogen tot imi-

teren. Zijn Jaap van Meekren, 

Jan de Visser en stadgenoot 

Ben Dingerdis waren onover-

troffen.

Onverstoorbaar 
Maar behalve die onverstoor-

baarheid kon hij onbeïnvloed-

baar blijven vasthouden aan 

zijn mening als hij die terecht 

en gerechtvaardigd vond. Nog 

zo’n mooi voorbeeld. In 1981 

ging ik naast mijn werk voor 

Het Oog, ook samen met Cees 

Molenaars, de redactie doen 

van een wekelijks live radio-

programma op de vrijdagmid-

dag, dat grote thema’s in het 

nieuws van de voorbije week 

moest duiden. Titel: Het ge-

sprek van de dag. Klaas was de 

presentator en ik zijn redacteur 

en producer. We zonden iedere 

week uit, vanaf een andere 

locatie in het land. Meestal 

een café of een openbaar 

gebouw als een gemeente- of 

provinciehuis. In die tijd deed ik 

al klein presentatiewerk zoals 

het dagelijks voorlezen van de 

hoofdpunten van de ochtend-

bladen, in Met het Oog op 

Morgen. Maar op slinkse wijze 

voegde ik, met de instemming 

overigens van Klaas Samploni-

us, een weekoverzicht toe aan 

deze nieuwe actuele vrijdag-

middaguitzending, dat ik zelf 

in de uitzending ging voordra-

gen. Klaas begreep uiteraard 

als geen ander, dat zo’n jonge 

beginnende radiojournalist, 

natuurlijk niets liever wilde dan 

ook even zelf op de zender te 

horen zijn. Hij was immers uit 

hetzelfde klassieke hout gesne-

den als Kees Buurman, die ook 

hij bewonderde.

Maar dat gold niet voor de 

baas van de NOS-afdeling 

Gesproken Woord, waaron-

der Het gesprek van de dag 

viel. De man in kwestie, Ben 

Janssen was ‘not amused’, om 

“klaas bleef 
onverstoord en was 
niet onder de indruk”
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de Stichting Omroephistorie, 

de club die ook dit blad Aether 

uitgeeft. In korte tijd wist hij de 

stichting te verbinden met het 

Nederlands Instituut voor Beeld 

en Geluid en het teruglopend 

abonneebestand weer wat om 

te buigen naar groei. En Klaas 

was enthousiast over het plan 

om via een nieuwe website de 

geschiedenis van radio en tele-

visie, ook in beeld en geluid te 

laten herleven. Op die digitale 

plek wilde hij de omroephisto-

rie, net als indertijd bij Familie 

Nederland, weer laten klinken. 

Daar lag zijn hart, jammer 

genoeg heeft hij dat zelf niet 

meer mogen realiseren. Klaas 

Samplonius overleed op vrijdag 

11 november 2002 op 75-jari-

ge leeftijd. Ik ga een groot en 

welbespraakt radiojournalist, 

en bovenal een fijn mens, heel 

erg missen. n

persoonlijk gekend, inclusief 

alle bijbehorende anekdotes.

Het lag dan ook voor mij voor 

de hand, toen ik in 2010 het 

NTR-radioprogramma Familie 

Nederland op Radio 5 Nos-

talgia ging presenteren, om 

Klaas te vragen om historische 

verhalen uit het Nederlandse 

omroepverleden te vertellen. 

Verhalen over bekende pro-

gramma’s en bekende figuren 

uit onze rij-

ke radio- en 

televisiege-

schiedenis. 

Het werd 

een groot 

succes. Zijn 

kennis was 

onuitput-

telijk en ook hier gold weer: 

hij had ze bijna zelf allemaal 

gekend.

Het was dan ook meer dan 

voor de hand liggend, dat 

Klaas Samplonius enkele jaren 

geleden voorzitter werd van 

na één jaar van de zender. Dat 

dan weer wel! 

Historische kennis
Na zijn jaren bij NOS-radio ver-

trok Klaas Samplonius naar de 

TROS waar hij onder andere de 

geestelijk vader werd van het 

succesvolle Twee Vandaag en 

andere bekende programma’s, 

om zijn carrière te beëindigen 

als directeur-hoofdredacteur 

van RTV Drenthe. In die jaren 

zagen we elkaar veel minder 

maar hielden wel regelmatig 

telefonisch contact. Die ge-

sprekken gingen dan uiteraard 

over de omroep en alle beken-

de mensen, die we kenden en 

vooral die Klaas allemaal had 

gekend in het verleden. Hij 

had naast omroephistorische 

kennis ook een fenomenale 

kennis van het verleden in het 

algemeen. Met name ook van 

de parlementaire geschiede-

nis. Bekende namen van het 

Binnenhof, hij had ze allemaal 

Met Ferry de Groot (links) maakte Klaas talloze sportuitzendingen. Op 18 december 1999 presenteerde Klaas voor het laatst 

Langs de Lijn

“Hij wilde de 
omroephistorie 
weer laten klinken”
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in deze afl evering van onze ru-

briek met archieffoto’s waarover 

we nadere informatie vragen, 

nemen we weer een duik in de 

collectie van Spreek’buis. ditmaal 

zien we twee mannen aan een 

bureau.

Wie zijn zij? We horen het weer 

graag! Stuur uw informatie naar 

de beheerder van het 

Spreek’buis-archief, Josje Franken: 

info@fotografi ejosjefranken.nl.

Bas Nieuwenhuijsen

Weg van lawaai, 
een app die je oren opent

Het is niet iets waar je 

dagelijks bij stilstaat, het 

geluid in en om een auto. 

Historica Karin Bijster-

veld van de Universiteit 

van Maastricht heeft er 

verschillende studies naar 

gedaan. Zo schreef ze een 

boek over de geschiedenis 

van de autoradio. Voor het 

project Weg van lawaai maakte ze in 2019 al een luisterboek, 

waarin Rik van de Westelaken de luisteraar meeneemt in 

verhalen over de ‘stilteweken’ uit de jaren dertig van de vorige 

eeuw, de opkomst van de autoradio en fi leberichten.

In september 2022 is een app gelanceerd met deze luister-

verhalen. Dankzij nieuwe GPS-technieken luister je al rijdend 

over de A2, de app herkent waar je bent en start het verhaal 

over die specifi eke locatie. De rit over de A2 van Amsterdam 

naar Maastricht en vice versa krijgt zo een nieuwe dimensie. 

De geschiedenis en achtergrond van plekken wordt voelbaar 

door het verhaal én het gebruik van archiefmateriaal. Het 

gaat bijvoorbeeld over de geluidsschermen die vanaf de jaren 

zeventig de buitenwereld moesten beschermen, maar ook het 

uitzicht van de automobilist blokkeerden. Inmiddels krijgen 

architecten vaker de ruimte om dit noodzakelijk kwaad om te 

buigen tot een artistiek hoogstandje. Maar het is ook bijzon-

der om te weten dat, uit respect voor de overledene, de bouw 

van de A2-tunnel in Maastricht tijdelijk werd stil gelegd zodat 

er geen geluidsoverlast was tijdens de begrafenis in de naast 

gelegen kerk.

Deze vorm van verhalen vertellen zal in de toekomst hopelijk 

nog veel gebruikt worden. Je beleeft de geschiedenis op de 

plek waar je bent. Naast de toegang tot oud geluidsmateriaal 

vraagt het natuurlijk een technische expertise om een GPS-ge-

stuurde techniek te gebruiken. Zeker als je met grote snelheid 

rijdt, is het een uitdaging! Karin Bijsterveld werkte samen met 

Beeld & Geluid voor de historische audiofragmenten, en met 

ontwerpbureau Q42 voor de ontwikkeling van de app. Het 

project is medegefi nancierd door de Stichting ArchiScienza 

(Fonds voor Architectuur en Wetenschap) en daarom is De 

Weg van lawaai-app gratis te downloaden in de Apple app 

store.

Bas Agterberg

Foto: Beeld & Geluid

De app vertelt het verhaal achter 

plekken langs de A2 

F o t o r u b r i e k

p de korrel
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Jaap Drupsteen 

en Mieke van 

der Weij

zien met de geestige en ont-

regelende teksten van Frenkel 

Frank. Drupsteen maakt naam 

en raakt betrokken bij (VPRO), 

een ambitieuze productie van 

theatermaker Annemarie Prins. 

Het gevolg is dat Drupsteen 

in plaats van achter de te-

kentafel ineens in de studio 

staat. Hij ziet wat er mogelijk 

is met kleurencamera’s en 

chroma-key. De camera’s zijn 

niet louter aan het registre-

ren, maar blijken een eigen 

beeldtaal te hebben. Drup-

steen weet nu zeker: grafisch 

ontwerp kan meer zijn dan een 

jasje om het programma heen, 

het kan een programmatische 

functie hebben.

na een samenwerking met 

Dimitri Frenkel Frank in 1967. 

De reclameman c.q. pro-

grammamaker heeft voor zijn 

nieuwe programma Hadimassa 

(VARA) iets opvallends voor 

ogen, grafisch ontwerp zal 

een wezenlijk onderdeel van 

het programma gaan worden. 

Door het programma heen zijn 

Drupsteens pop-art titels te 

Een uur was natuurlijk veel te 

kort om zestig jaar aan audio-

visuele carrière door te nemen. 

Ja, ook deze paar pagina’s 

zullen nooit toereikend zijn, al 

was het maar omdat op papier 

de twee centrale elementen 

van Drupsteens werk ontbre-

ken: beweging en geluid.

Op zijn tweeëntwintigste 

belandt Drupsteen op de 

grafische afdeling van de 

Nederlandse Televisie Stichting 

en krijgt daar als jongeling het 

eenvoudige grafische werk 

toegewezen: titelkaarten en 

titelrollen met de hand of met 

behulp van een kleine drukpers 

voorzien van keurig gespatieer-

de letters. Alles wordt anders 

Jaap Drupsteen werd tijdens de Dutch Media Week geëerd met een speciaal programma. 

Aanleiding: de gerenommeerde ontwerper is dit jaar tachtig geworden. In het gebouw van 

Beeld & Geluid, waar hij de kleurrijke glasgevel voor ontwierp, deed hij samen met presen-

tatrice Mieke van der Weij een greep uit zestig jaar audiovisueel ontwerp. Van de grensverleg-

gende VPRO-signalen tot perfect synchrone visuals bij muzikale uitvoeringen.  

Jaap Drupsteen 
Het samengaan van oog en oor

door Liselotte doeswijk

“Grafisch ontwerp kan 
meer zijn dan een jasje 
om het programma”

Fo
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muziekstukken: Barca di Vene-

tia per Padova in 1982 (ZDF/

NOS) en The Flood in 1985 

(NOS). Hij ontwerpt videoclips 

voor Doe Maar, reclames en 

videovormgeving voor bedrijfs-

journaals zoals het Albert Heijn 

Journaal, stationcalls en pro-

grammavormgeving voor ander 

omroepverenigingen. Een 

bijzonder werk waar Drupsteen 

enkele fragmenten van laat 

zien is Hyster Pulsatu. Een vrij 

werk, tot stand gekomen dank-

In 1969 wist Drupsteen met deze elektrisch 

aangedreven machine (boven) een hallucinant 

bewegend zwart-wit patroon te creëren. Camera 

erop en uitzenden maar. Tegenwoordig werkt 

hij digitaal. De motion visuals voor dit optreden 

(onder) van het Calefax Reed Quintet met het stuk 

Aheym (Bryce Dessner) in 2017 staan met behulp 

van geavanceerde software direct in verbinding 

met de muziek. 

Dat televisievormgeving 

door Hadimassa en De zeven 

doodzonden... op de kaart is 

gezet, betekent echter niet dat 

overal direct de deuren wijd 

openzwaaien voor Drup-

steens visioenen. Hij verlaat 

de televisie en vertrekt naar 

ontwerpbureau Tel Design. 

Daar maakt hij kennis met een 

commerciële werkomgeving, 

ontwerpt huisstijlen en hij leert 

air-brushen. Nuttige inzichten 

en vaardigheden, maar het is 

niet voldoende concludeert 

hij, zijn ontwerpen moeten 

bewegen. 

VPRO
Dankzij contacten opgedaan bij 

De zeven doodzonden..., zoals 

dramaturg Wilbert Bank, lukt 

het Drupsteen om Jan Blok-

ker, adjunct-televisiedirecteur 

van de VPRO, zijn schetsen en 

storyboards te laten zien. “Dat 

moesten we maar doen,” was 

de reactie, aldus Drupsteen 

want Blokker wil absoluut af 

van de omroepster “met de 

doodsangst in haar ogen dat 

ze haar tekst zal vergeten”. 

Zo staat de ontwerper in 1971 

weer in de NOS-studio’s om 

een serie hoogst vernieuwende 

en nog steeds zeer geestige 

VPRO-signalen te maken; korte 

filmpjes die samen met de 

puntig geschreven aankondi-

gingsteksten van Jan Blokker 

uitgezonden worden tussen de 

programma’s. Het eerste sig-

naal in 1971 toont het nieuwe 

VPRO-logo met volle letters te-

gen een wolkenlucht met een 

dramatische tune. “De muziek 

was heel belangrijk, gaf sfeer 

en humor. Dat signaal verwees 

naar de filmwereld, dat vond ik 

wel geestig, om je als kleinste 

omroep zo te presenteren.” 

 De Drupsteen-stijl wordt in de 

jaren zeventig synoniem voor 

de VPRO. Het zwierige logo 

van Drupsteen gaat de cover 

van Vrije Geluiden, platenhoe-

zen en ander VPRO-drukwerk 

sieren. Hij ontwerpt bijna alle 

leaders van de VPRO-pro-

gramma’s en bij een aantal 

programma’s zoals Het gat van 

Nederland krijgen zijn audiovi-

suele trucages en ontwerpen 

een inhoudelijke rol. En hij gaat 

zelf ook producties maken: Het 

grote gebeuren is zijn debuut 

en wordt oudejaarsavond 1975 

uitgezonden. In het verhaal 

van Belcampo breekt de dag 

des oordeels aan in het stadje 

Rijssen. De schrijver loopt als 

verteller in duivelspak door de 

stad en ziet hoe engelen en 

monsters de schapen van de 

bokken scheiden. De VPRO 

ontvangt klachten van streng 

gelovigen, maar ook brieven 

van kijkers die om een herha-

ling vragen. Want oudejaars-

avond is niet echt de avond 

waarop je zulk soort televisie 

met gepaste aandacht kan 

bekijken, schrijven ze. 

Het smaakt naar meer en 

er volgen de BV-Haastshow 

(1977) met het Willem Breuker 

Kollektief in 16e eeuwse archi-

tectuurtekeningen en de serie 

De beide dames en ... (1979), 

negen fantastische verhalen 

die zich ook weer afspelen op 

onmogelijke locaties.

Zelfstandig
Dan is het na acht jaar bij de 

VPRO tijd voor verandering, 

Drupsteen begint voor zichzelf 

en dat is de start van een veel-

zijdige periode. Hij maakt nog 

een aantal opzienbarende te-

levisievisualisaties op basis van 
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Foto’s: 

Beeld&Geluid

ik wel,” zegt hij en zo komt hij 

in de hoek van het beveiligd 

drukwerk terecht: het Neder-

lands paspoort en natuurlijk 

het kleurrijke en fantasievolle 

papiergeld waar we allemaal 

met heimwee aan terugden-

ken. Drupsteen verklapt dat hij 

meedeed aan de pitch voor de 

Europese biljetten, tevergeefs: 

“niet erg hoor, er is altijd ge-

noeg te doen.”

Oog en oor
Want de rode draad die door al 

zijn werk loopt is de zoektocht 

naar het samengaan van oog 

en oor en die zoektocht gaat 

altijd door, tot op de dag van 

vandaag. In den beginne bij 

de NTS kreeg hij de muziek 

voor leaders aangereikt door 

Gelukkig weet de Dienst 

Esthetische Vormgeving van de 

PTT hem te vinden. Drupsteen 

krijgt een aantal opdrachten 

voor postzegels. Lastige op-

drachten, niet alleen moet hij 

z’n idee kwijt op een klein can-

vas, het moet ook aan allerlei 

technische eisen voldoen om 

namaak en misbruik te voorko-

men. “Ingewikkelde techniek, 

dat doe ik graag, zo’n heel 

programma van eisen, dat kan 

zij een kunstsubsidie, waarin 

hij het inhoudelijk bereik van 

trucages onderzoekt. Mime-

spelers gaan in een chroma-key 

blauwe studio de interactie 

aan met Drupsteens grafische 

en elektronische vormen en 

muziek. De spelers kijken op 

de monitor het totaalbeeld 

terug en brengen weer hun 

eigen bewegingen en ideeën 

in. Er is geen narratief, er zijn 

geen instrumenten of zangers 

in beeld, geen verklarende 

teksten of voice-over. Hyster 

Pulsatu, gemaakt in 1984, is 

in zo’n twintig landen uitge-

zonden, maar niet Nederland. 

“Hier kon dit soort televisie 

blijkbaar niet meer,” stelt 

Drupsteen.  

“Je kunt prima muziek 
zonder beeld hebben, 
maar andersom niet”

Drupsteen brengt Belcampo’s Het grote 

gebeuren naar de tv. Uit ansichtkaarten recon-

strueert hij een virtueel decor van het oude 

Rijssen waar de opnames van figuranten in 

een chromakey-blauwe studio ingeschakeld 

worden. Een aantal van de door Belcampo zeer 

gedetailleerd beschreven monsters zijn geair-

brusht (rechts).  
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de programmamaker en dat 

was niet altijd naar zijn smaak. 

Later zoekt hij zelf muziek uit 

die zijn werk naar een hoger 

niveau kan tillen: “Muziek is de 

helft van het bewegend beeld. 

Je kunt prima muziek zonder 

beeld hebben, maar andersom 

niet.” 

Voor de NPS maakt hij een 

serie concertregistraties, geti-

teld Sinfonia (1997) waarin hij 

onderzoekt hoe je de luisterer-

varing kan verbeteren door het 

beeld. Hij maakt afzonderlijk 

opnames van alle muzikanten 

en monteert deze laag over 

laag tot een visueel equivalent 

van de muziek. Simpel uit-

gelegd: hoor je drie strijkers 

en een klarinet, dan zie je die 

gelijktijdig op het beeldscherm 

verschijnen. “Het heeft een 

educatieve kwaliteit” zegt hij, 

“mensen begrijpen de muziek 

beter.” 

Drupsteen is gefascineerd door 

de gelijktijdigheid van geluid 

en beeld. Al in zijn laatste serie 

VPRO-signalen in 1979 weet hij 

de elektronische impulsen van 

de muziek te koppelen aan zijn 

video-ontwerp zodat de bewe-

ging rechtstreeks aangestuurd 

wordt door de muziek. Deze 

fascinatie, met eigentijdse soft-

ware verder geperfectioneerd, 

leidt ertoe dat Drupsteen 

op een leeftijd dat anderen 

misschien op hun lauweren 

zouden gaan rusten, met zijn 

zoon Floris staat te VJ-en op 

technofeesten. Maar vaker zul 

je hem treffen bij live uitvoerin-

gen van het werk van moderne 

componisten zoals Louis An-

driessen, Luciano Berio, Peter 

Eötvös, bij de concerten van 

VPRO-makers waren in de 

jaren ‘70 vaak op reporta-

ge, dus een deel van het 

studiocontingent bleef on-

benut. Drupsteen gebruikt 

dat om zijn VPRO-signalen 

te maken. De signalen 

waren door de combinatie 

van grafisch ontwerp en 

bewegend beeld; de iro-

nische beeldgrappen; de 

uitgesproken afwijzing van 

het strenge Zwitserse ont-

werp; en de raak gekozen 

muziek en geluidseffecten 

een succes. In de periode 

1971 tot 1979 maakt 

Drupsteen ongeveer tach-

tig verschillende varianten, 

zoals deze kanovaarder die 

van een showtrap dendert.

Op Aethermagazine.nl staan een aantal filmpjes 

klaar met werk van Jaap Drupsteen. Veel is ook te 

bewonderen op Drupsteen.nl

Jacob ter Veldhuis of Calefax 

waar zijn synchronised visuals 

de complexe stukken toegan-

kelijker maken. Opvallend zijn 

ook de projection mappings 

(projectietechniek waarmee je 

projecteert op een driedimensi-

onaal object) op kerkorgels bij 

de concerten van organist Aart 

Bergwerff: “Het helpt dat ik 

muzikaal benul heb. Ik speelde 

gitaar en contrabas en hoor-

de veel orgelmuziek in mijn 

jeugd.” n



26

Pieter van der 

Heijden

Foto: Liselotte 

Doeswijk

ce’ kregen we de handen wél 

op elkaar. 

Vijftien jaar later noemt elke 

tourist trap zich een experi-

ence, het is een laagwaardig 

begrip geworden. De Beeld & 

Geluid Experience was boven-

dien de laatste jaren steeds 

meer een uitje voor kinderen 

aan het worden. Beeld & 

Geluid wilde weer iets sterker 

kennis uitdragen - van hoe 

media werken, mediawijsheid, 

de media als bron en creatief 

product - daar past de term 

museum beter bij.” 

Van Omroepmuseum naar 
Experience was een grote 
stap, oud-omroepmedewer-
kers waren destijds niet on-
verdeeld enthousiast. Hoe 
kijk je daar op terug? 

proberen te maken; de inhoud 

is relatief makkelijk aan te 

passen.” 

In 2006 mochten we de 
Experience geen museum 
noemen, nu heet het Media- 
museum. Hoe zit dat? 
Van der Heijden: “Dat is wel 

grappig, omdat dit Media- 

museum nog veel meer een 

experience gaat worden dan 

de oude Experience ooit was. 

In 2006 waren we een van 

de eerste die die term gingen 

gebruiken, dat heeft ons veel 

gebracht. Toen we aanklopten 

voor financiering en medewer-

king voor een museum over 

media, lukte dat niet. Zoals 

Aether-lezers ook weten, is het 

historisch bewustzijn in deze 

sector niet zo groot. Maar, 

zodra we in de powerpoint 

presentatie het woord ‘muse-

um’ vervingen door ‘experien-

Begin februari is het zover: 

het nieuwe Mediamuseum 

van Beeld & Geluid gaat open. 

Aether sprak met Pieter van 

der Heijden, die met zijn bedrijf 

XPEX Beeld & Geluid hielp met 

het concept en ontwerp van 

de tentoonstelling. Van der 

Heijden werkte van 1997 tot 

2009 bij Beeld & Geluid waar 

hij verantwoordelijk was voor 

de ontwikkeling van de Expe-

rience. Daarna startte hij XPEX 

waarmee hij vele tentoonstel-

lingen maakte. In 2017 werd 

hij gepolst om een vervanging 

voor de Experience te helpen 

realiseren. 

Waarom wordt de Experien-
ce vervangen? 
“Bij de opening van de Media 

Experience op 1 december 

2006, had niemand nog een 

smartphone. YouTube bestond 

wel maar iedereen dacht: ‘dat 

kan niets worden.’” Oftewel, 

de Experience moest al snel 

aangepast worden aan de ac-

tualiteit. “Als ik zou weten wat 

de volgende media-ontwikke-

ling zou zijn, dan was ik rijk! 

Dus het zal nu niet anders zijn, 

maar we hebben het nieuwe 

Mediamuseum wel flexibeler 

Bouwen aan mediageschiedenis
Van Omroepmuseum naar Experience naar Mediamuseum

door Liselotte doeswijk

“Hoe media werken, 
mediawijsheid, de 
media als bron en 
creatief product?”
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Testdag in 

het nieuwe 

Mediamuseum

Foto’s: Jorrit 

Lousberg

um wordt het niet. We hebben 

er zo’n vijf jaar aan gewerkt. 

Even uitrusten dus. Maar XPEX 

is ondertussen ook bezig met 

andere projecten, dus daar 

moet ik me dringend weer 

eens mee gaan bemoeien.” 

Hoe ga je straks terugkijken 
op wat je hier tweemaal 
hebt neergezet en de bete-
kenis daarvan voor media-
geschiedenis? 
“Wat een vraag!” Van der 

Heijden moet er even over 

nadenken. “Toen ik in 1997 bij 

Beeld en Geluid begon, kregen 

we regelmatig de vraag: ‘laat 

eens wat zien’ of ‘stuur maar 

wat op.’ Bij een gewoon 

museum loop je dan even door 

de zalen of een depot in, maar 

hoe doe je dat als je collectie 

bestaat uit time based arts? 

Bedenk dat er destijds niks 

digitaal was, het raadpleegbaar 

maken van de collectie was 

opdracht numero uno. Het 

instituut is in de tussentijd zo 

bekend en belangrijk gewor-

den; dat media nu een eigen 

historisch centrum hebben, 

daar heb ik een steentje aan bij 

mogen dragen. Het is tot slot 

een geruststellende gedachte 

dat zo’n drie miljoen mensen 

hier een mooie middag hebben 

beleefd en hopelijk iets te we-

ten zijn gekomen over media.” 

n

“Het Omroepmuseum verdient 

alle respect, het was opgezet 

door vrijwilligers; die had-

den ook iets heel anders met 

hun tijd kunnen doen. Dus 

we moeten onze hoed diep 

afnemen. Maar het had zijn 

beste tijd gehad en dat was 

goed te zien in de bezoekcij-

fers. Daarom namen ze een 

vlucht naar voren en sloten ze 

aan bij het toen nog nieuwe 

instituut wat nu Beeld & Geluid 

is. We hebben vervolgens een 

test-tentoonstelling gemaakt: 

Mediakids. In plaats van de 

geschiedenis van techniek en 

productie was het interactief 

en stonden programma’s 

centraal. Het Omroepmuseum 

werd onder de voet gelopen. 

In vijf maanden kwamen er 

70.000 bezoekers op de Oude 

Amersfoortseweg. Dat was een 

les om de Experience te gaan 

richten op een breed publiek, 

op de inhoud en de rol van 

media. Het was een harde les, 

maar we moesten die afslag 

nemen.”

Zijn er dan nu helemaal 
geen technische apparaten 
of andere productionele ob-
jecten uit het depot te zien? 
“Jazeker wel! Per themazone 

in het Mediamuseum zijn er 

zo’n tien tot vijftien objecten 

in vitrines geplaatst die als pars 

pro toto iets over de ontwikke-

ling van media vertellen. Mijn 

favoriet: de pc waarop de men-

sen van XS4ALL in 1993 hun 

eerste server bouwden. Een 

onooglijk ding, maar we vertel-

len het verhaal over het begin 

van internet erbij met klas-

sieke tekstbordjes en filmpjes 

uit het archief. In themazone 

‘Verwonderen’ is ruimte om de 

nieuwste media-ontwikkeling 

te tonen, dat zal regelmatig 

vernieuwd worden. Dan komt 

er op de zevende verdieping - 

die noemen we ‘Pronken’ - een 

soort parade van objecten. 

Nu zijn dat kostuums, van een 

broekpak van Mies Bouwman 

tot de jurk die Nikkie de Jager 

bij het Eurovisie Songfestival 

droeg. In de toekomst komen 

daar misschien een rij camera’s 

of radiotoestellen, dat zal om 

de zoveel tijd rouleren. Ook 

bijzonder is dat de centrale 

ruimte een evenementenvloer 

wordt, daar kan een deel van 

de Dutch Media Week of ande-

re media-evenementen plaats-

vinden, en je kunt er bijpas-

sende objecten uit het depot 

tentoonstellen. Tot slot blijft 

het ‘Open Depot’ te bezoeken, 

en daar gaat de opstelling 

regelmatig wisselen.” 

Wat ga je na de opening 
doen? 
“Ik heb de afgelopen tien jaar 

met mijn bedrijf XPEX veel ten-

toonstellingen gemaakt, maar 

veel groter dan dit Mediamuse-
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schreef en zijn pianist Frits 

Pfeiffer de muziek. Van Driel 

vermeldt dat deze liedjes op 

een enkele na niet bewaard 

zijn. Gelukkig is dit niet geheel 

juist: in de omroepbladmuziek-

collectie bevinden zich twaalf 

liedjes die door dit duo zijn 

geschreven (zie www.muziek-

schatten.nl). 

Een apart hoofdstuk is gewijd 

aan Beversluis’ activiteiten 

voor de VARA. In 1929 werd 

hij er aangesteld als literair 

medewerker en programma-

maker. Tot begin 1934 schreef 

hij teksten voor radioprogram-

ma’s die geheel in lijn waren 

met de zeer links georiënteerde 

omroep. 

In 1935 werd hij ontslagen, 

onder andere vanwege mede-

werking aan communistische 

Lo van Driel schetst in de 

onlangs verschenen bio-

grafie Het ongerijmde le-

ven van Martien Beversluis een 

helder overzicht van leven en 

werk van zijn hoofdpersoon. 

Beversluis is door zijn publica-

ties en levenswandel in veel 

opzichten een controversiële 

figuur. Van Driel heeft van zijn 

biografie noch een hagiografie, 

noch een requisitoir gemaakt. 

Hij beschrijft in deze fraai 

gebonden uitgave Beversluis’ 

vooroorlogse betrokkenheid 

bij organisaties en ideologieën, 

en de verbindingen met zijn 

literaire ontwikkeling en zijn 

positie als dichter en criticus in 

de Nederlandse letterkunde.

In de tweede helft van de 

jaren ’20 trad hij op als zanger 

met zogenoemde levenslied-

jes, waarvoor hij zelf de tekst 

Het ongerijmde leven van

Zijn naam zal niet voor iedereen een bekende klank 
hebben; toch was martien beversluis ooit een redelijk 
bekende nederlander. Geboren in 1894 bewoog hij mee 
met alle woelingen van de eerste helft van de vorige 
eeuw, deels uit overtuiging, deels uit opportunisme, 
maar vooral omdat hij was wie hij was. Hij begon als 
dichter van natuurpoëzie, werd literair medewerker 
van de VArA, lid van de SdAp en communist. met zijn 
gedichten diende hij de revolutie en de vredesbewe-
ging. in 1941 werd hij lid van de nSb en later werd hij 
door de nazi’s benoemd tot burgemeester van Veere en 
Vrouwenpolder. na de oorlog was zijn rol uitgespeeld, 
wendde hij zich tot de antroposofie en schreef hij dra-
matische teksten, tot zijn overlijden in 1966.

Marschlied der fabrieksarbeiders, een typisch 

socialistisch strijdlied zoals de VARA ze veel uitzond

door Jan Jaap kassies

Martien Beversluis
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Beversluis 

schreef deze 

VARA-mars 

onder het 

pseudoniem 

Huib Wouters

In zijn boek heeft Van Driel 

Beversluis van alle kanten be-

licht, zoals deze karikatuur door 

illustrator G. van Raemdonck

research in staat is geweest een 

beeld te geven van het gehele 

leven van Martien Beversluis, 

en niet uitsluitend van de 

periode 1939-1945, zoals in de 

meeste tot nu toe verschenen 

publicaties.  n

Lo van Driel, Het ongerijmde 

leven van Martien Beversluis, 

Wereldbibliotheek, 2022, € 

34,99, ISBN 9789028452602

mantelorganisaties, zeer nega-

tieve uitlatingen over de SDAP 

en het publiceren van een 

schotschrift tegen de VARA.

Declamatoria 
Op 7 augustus 1939 zonden 

de omroepen bij de geboor-

te van prinses Irene een 

Nationaal Programma uit. De 

AVRO droeg daaraan bij met 

de uitzending van Beversluis’ 

declamatorium De brug die 

Noord en Zuid vereent, met 

muziek van Louis Schmidt. 

Ook dit werk is bewaard in de 

omroepbladmuziekcollectie, 

evenals een declamatorium 

van dezelfde auteurs met de 

titel Het Zaad (een ‘sonnetten-

krans’) uit 1944.

Beversluis, die in de tweede 

helft van de jaren ’30 steeds 

meer de nationaal-socialistische 

ideologie omarmde, schreef 

tijdens de oorlogsjaren meer 

teksten voor muziekprogram-

ma’s, zoals het declamatorium 

De drieklank van den arbeid, 

op muziek van de vergeten Leo 

Ruygrok (1942; de titels van 

de onderdelen: 1. Lof van het 

handwerk 2. Lof der techniek 

3. De verzoening; ook van dit 

werk zijn tekst en muziek te 

vinden op www.muziekschat-

ten.nl). 

Het is goed dat Lo van Driel 

met deze helder geschreven 

biografie dankzij uitvoerige 
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Het orgel 

tijdens een 

kerstconcert 

in 1971 in het 

Concertgebouw

Foto: Rien Boen-

dermaker

werd hij (bij het Rotterdamse 

Radio-instituut Steehouwer) 

opgeleid tot radiotechnicus. 

Jaap was iemand die graag ex-

perimenteerde en bouwde. Zo 

maakte hij zijn eigen Hawaii-gi-

taar, waarop hij ook speelde. 

Voor zijn vader verrichte hij 

reparaties aan radio- en televi-

sietoestellen. Televisie interes-

seerde hem ook. Hij bouwde, 

in het begin van de jaren ’50, 

zelf een toestel dat vervolgens 

in de etalage van de zaak van 

zijn vader stond te spelen. Half 

Berkel en Rodenrijs vergaapte 

zich aan de zwartwit beelden 

van die eerste televisie. Maar 

er zo bijzonder aan dit instru-

ment dat men het bij pers en 

publiek tot Magic (wonder...) 

orgel doopte? Dat is gemak-

kelijk uit te leggen en staat of 

valt met één naam: die van de 

bedenker en bouwer van het 

orgel: Jaap Keizerwaard. 

Jaap Keizerwaard werd gebo-

ren op 3 maart 1929 in Pijnac-

ker maar leefde en werkte in 

Berkel en Rodenrijs. Zijn vader 

had in deze plaats een winkel 

met onder andere huishoudelij-

ke apparatuur. Jaap volgde een 

opleiding elektrotechniek en 

fijnmechanische techniek. Ook 

Beeld & Geluid verzamelt 

allerlei zaken die te maken 

hebben met de geschiedenis 

van media. Muziek maakt 

daarvan een belangrijk deel uit, 

zeker nu ook Muziekweb in 

Rotterdam onder de hoede van 

Beeld & Geluid is gekomen. 

Maar muziekinstrumenten 

verzamelen we in principe niet, 

tenzij er een bijzonder verhaal 

te vertellen valt. Zo hebben we 

in onze collectie de accordeon 

van John Woodhouse (Johnny 

Holshuijsen) en de opmerkelij-

ke Toeterix van Tobi Rix (Tobias 

Lacunes). En nu komt daar het 

Magic Organ dus bij. Wat was 

In de vorige editie van 

Aether vertelde ik over 

de komst van vele 

interessante objecten 

van de VARA waaronder 

materiaal van de on-

vergetelijke Dorus. Wie 

Dorus zegt, denkt aan 

Cor Steyn. Hoe gewel-

dig is het dat ik nu kan 

vertellen dat Beeld & 

Geluid in het bezit is ge-

komen van een instru-

ment waarop Cor Steyn 

meer dan beroemd is 

geworden: het unieke 

Magic Organ van Jaap 

Keizerwaard!

Magic OrganNieuw binnen
door erwin Voorhaar
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mee, en hij besloot te gaan 

werken aan een nieuw orgel. 

Groter, en met maar liefst drie 

manualen. Het eerste orgel 

werd verkocht aan een fietsen-

maker in Zeeland, er is nooit 

meer iets van gehoord.

Het idee was nu: het theater-

orgel (pijporgel) omzetten naar 

een elektronisch orgel, en liefst 

daar ook nog een kerkorgel 

aan toevoegen. En dan moet 

je op een gegeven moment 

gewoon beginnen. Zo maakte 

hij al zijn printplaten zelf, in 

de eigen doka voorbereid, ge-

boord en vervolgens werden de 

componenten erop gesoldeerd. 

Dat kostte heel wat tijd, maar 

met een prima resultaat. 

Het belangrijkste van het 

Magic Organ, datgene wat het 

onderscheidend maakt van 

alle andere instrumenten is de 

weergave van de ‘eindmix’. 

Een elektronisch orgel is altijd 

een ‘eindmix’ van de eigen 

geluiden van het orgel via twee 

ingebouwde luidsprekers. Jaap 

vond dat niet goed genoeg en 

wilde voor elk kanaal een eigen 

versterkerlijn en speakers bou-

wen. Net als bij een pijporgel 

(theater) moest de samenklank 

van de tonen en geluiden pas 

in de ruimte plaatsvinden. Dat 

zogeheten ‘kooreffect’ van 

meerdere stemmen tegelijk 

kon met deze versterkers en 

extra speakers worden bereikt. 

De toetsen maakte hij van het 

moeilijk te bewerken perspex. 

Het bouwen van de manualen 

met de toetsen duurde zo ruim 

een jaar. Door heel veel uit te 

proberen kwam ook de inge-

wikkelde elektronica van het 

orgel in orde. De buizen in het 

eerste orgel gaven veel proble-

ondertussen had Jaap een heel 

ander idee gekregen: een orgel 

bouwen. 

Magic Organ
Orgels zijn in Nederland altijd 

populair geweest, waaronder 

de imposante theaterorgels, 

ook wel bioscooporgels ge-

noemd. Ze werden in eerste 

instantie bedacht als begeleider 

van de stomme film. Je kon er 

muziek op maken, maar er za-

ten ook allerlei geluiden in die 

je bij de filmscenes nodig zou 

kunnen hebben. Later werd 

het theaterorgel gezien als 

een eenmansorkest waarmee 

je mooi een compleet (en dus 

duur) orkest kon vervangen. 

De grote periode van deze 

instrumenten ligt tussen de 

jaren ’20 en begin jaren ’60. Er 

zijn er gelukkig nog vele over. 

De meest beroemde bevon-

den zich in Groot-Brittannië, 

waar nog steeds een groot 

aantal mensen deze technisch 

moeilijk te bespelen instrumen-

ten tot leven kunnen wekken. 

De bekendste organist aller 

tijden moet Reginald Dixon 

(16-10-1904 – 09-05-1985) 

zijn geweest. Hij was de vaste 

bespeler van Wurlitzer Organ 

van de Tower in Blackpool, een 

grote danszaal. Dixon was een 

van de vele beroemde buiten-

landers die ook op het Magic 

Organ hebben gespeeld.

In Nederland kenden (en 

kennen) we nog het AVRO 

Compton-orgel (thans in het 

MCO te Hilversum als ‘Pierre 

Palla orgel’ weer spelend opge-

steld, en de diverse instrumen-

ten die tegenwoordig door de 

Nederlandse Orgel Federatie 

(NOF) worden beheerd. De 

NOF beheerde uiteindelijk ook 

het Magic Organ. Bekende 

namen van organisten waren 

Johan Jong, Pierre Palla, 

Bernard Drukker en vooral 

“mijnheer” Cor Steyn. Jaap 

Keizerwaard had de organist 

Louis Zagwijn horen spelen 

op het bioscooporgel van het 

Rotterdamse Capitol Theater 

aan de Binnenweg en op deze 

wijze geïnspireerd begon hij te 

bouwen aan de eerste variant 

van het latere Magic Organ. 

Inderdaad eerste, want het 

orgel is telkens veranderd, uit-

gebreid en aan moderne tijden 

aangepast. Het orgel dat Jaap 

in 1959 presenteerde, was qua 

uiterlijk en klank totaal anders 

dan het instrument dat Beeld 

& Geluid nu in de collectie 

opneemt. 

Kooreffect
In 1959 bouwde Jaap zijn 

eerste elektronische orgel 

en dat was iets bijzonders 

voor die tijd. Een orgel met 

buizen en twee manualen. Alle 

toetsen, de overbrenging en 

de buizenversterker allemaal 

door hem zelf gemaakt, want 

zomaar iets ‘op de markt’ 

kopen was er niet bij. De NCRV 

was dit opgevallen en liet Jaap 

in het programma Mijn Hobby 

vertellen over het orgel. Door 

dit programma kwam er vraag 

naar het orgel, maar Jaap was 

er nog niet helemaal gelukkig 

“ondertussen had Jaap 
een ander idee gekregen: 
een orgel bouwen”
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Vlnr: De stands 

van verschillen-

de orgelbou-

wers op de 

Firato (1971) 

Interview met 

Jaap 

Keizerwaard 

door Jacques 

van Kollenburg 

voor 

KRO-radio

Foto: collectie 

Frank Obertop

Het afscheids-

concert op het 

Keizerwaard 

orgel in Berkel 

en Rodenrijs 

werd gegeven 

door Bert van 

den Brink, al 

jaren een vaste 

gast op het 

instrument, 4 

november 2022

Foto: Erwin 

Voorhaar

Tom Manders’ creatie Dorus) 

maakte het instrument bekend. 

Steyn kon op een gegeven 

moment worden overgehaald 

naar het orgel te komen 

luisteren. Het leidde tot de 

onvergetelijke uitspraak “O, er 

zit zelfs een pedaal aan!”. Na 

even gespeeld te hebben was 

Cor Steyn om. Wat een geluid! 

Meteen werd beklonken dat 

het orgel voor radio en televisie 

zou worden ingezet. Door John 

Möhring van Bovema werd ook 

de naam bedacht, het Magic 

Organ.

Door het plotselinge overlijden 

van Cor Steyn kreeg leek er 

even stilstand te komen. Jaap 

benutte die periode om het 

orgel weer uit te bouwen en 

er nieuwe luidsprekers aan 

toe te voegen. Daarna begon 

een periode waarin veel vraag 

was naar het orgel en het 

vaak verplaatst moest worden. 

Zo speelde Jan van Weelden 

kerkelijke muziek op het in-

strument. Voor samenzangen, 

kerstconcerten en dergelijke is 

het orgel vervolgens aangepast 

en uitgebreid, zodat ook een 

kerkorgelklank mogelijk was. 

Het stond in de Doelen, het 

grammofoonplaten komt het 

orgel voor. Vele tientallen 

platen werden door Cor Steyn 

opgenomen, wat hem eigenlijk 

tot ‘gezicht’ van het instru-

ment maakte, ondanks het feit 

dat hij al in 1965 is overleden. 

Daarnaast werkten mensen 

als Robert Long, Erik van der 

Wurff en Dame Vera Lynn met 

het instrument en namen er 

platen en uitzendingen mee 

op. Het orgel was destijds al 

opgesteld in Berkel achter 

de ouderlijke winkel in een 

speciale aanbouw. Later heeft 

Jaap in deze ruimte meerdere 

malen zelf opnamen gemaakt. 

Vooral als er binnen- en buiten-

landse organisten op bezoek 

kwamen. Reginald Dixon is al 

genoemd, maar ook speelden 

Arnold Loxam, Len Rawle, Stef 

Meeder en Jan van Weelden 

op het instrument. Maar de 

begin jaren ’60 immens popu-

laire Cor Steyn (mede dankzij 

men, in het nieuwe instrument 

werden deze vervangen door 

transistoren. Techniek werd 

moderner en Jaap paste deze 

telkens toe. Daarbij was het 

doel: een zo ruim mogelijke 

klank en zo zuiver mogelijke 

stemming. 

Beeld & Geluid krijgt natuurlijk 

niet alleen de orgelconsole, 

maar ook de bijbehorende 

generatorkast (waarin de maar 

liefst 900 transistoren zitten) 

en de 10 (!) grote luidsprekers. 

Deze zeer grote exemplaren 

staan op een speciale stellage. 

Het orgel werd op allerlei plek-

ken gebruikt en kon door Jaap 

mét alle toebehoren precies 

passend in een speciale bus 

worden geladen om het ‘porta-

ble’ te kunnen maken. Het 

orgel kreeg een witte formica 

kast, gemaakt door timmer-

man Piet Lamens en werd in 

1963 in gebruik genomen.

Cor Steyn
De techniek was dus voor 

Jaap het belangrijkst, maar het 

orgel is natuurlijk bij het grote 

publiek het meest bekend 

geworden door de optredens 

en (omroep-) opnamen die 

ermee zijn gemaakt. Op 66 

“o, er zit zelfs 
een pedaal aan!”



Jaap 

Keizerwaard 

(links) met de 

organisten Jan 

van Weelden 

(achter de 

speeltafel) en 

Stef Meeder 

Foto:collectie 

Frank Obertop

om te worden bespeeld – 

wellicht in samenhang met 

activiteiten van Muziekweb. Zo 

blijft dit instrument bewaard, 

in een klimaatgecontroleerde 

ruimte (heel belangrijk bij de 

kwetsbare orgeltechniek) en 

kunnen we op gezette tijden 

zelfs van de unieke klank van 

dit instrument blijven genieten. 

Het orgel zal op verzoek van 

de familie het Keizerwaard-or-

gel genoemd worden. Maar 

magisch blijft het... n

Bronnen: NOFiteiten 

(juni 2019) – artikelen Frank 

Obertop en René van Donk

Speciale dank aan:

Adri Keizerwaard

Margriet Keizerwaard

Jan Roffel en alle andere 

NOF-medewerkers

Frank Obertop

Concertgebouw en diende 

later bij de landdagen van de 

Evangelische Omroep in de 

Jaarbeurs te Utrecht, waarbij 

het moeiteloos over de meer 

dan 20.000 zangers heen-

kwam. Uiteindelijk werd de 

jonge organist Stef Meeder de 

nieuwe vaste bespeler. Het zelf 

spelen (met hulp van platen 

of cassettes, ingespeeld door 

Meeder) was destijds enorm 

populair en menigeen haalde 

een hammondorgel of (later) 

keyboard in huis. Ook werd er 

gestreden om de ‘Cor Steyn 

trofee’, in 1969 live op tv uit-

gezonden vanuit Leeuwarden. 

De winnaar werd de organist 

Johan Kolvers. Helaas is het 

bij één wedstrijd gebleven, 

en is de uitzending nog niet 

teruggevonden. Ook de 

Groningse organist Willy Weits 

(alias Martin Tower) bespeelde 

het Magic Organ en deed dat 

ook tijdens de Firato van 1971 

in Amsterdam waar het orgel 

werd opgesteld.

Keizerwaard-orgel
De grote bekendheid van het 

orgel leidde tot publiciteit voor 

de nog steeds bestaande win-

kel in Berkel en Rodenrijs waar 

Jaap en zijn vrouw Adri nu ook 

hammondorgels verkochten. In 

de jaren ’80 nam de belang-

stelling voor orgels af. Jaap 

legde nagenoeg niets vast op 

papier over het orgel. De men-

sen van de ‘Nederlandse Orgel 

Federatie’ hebben later veel ge-

noteerd en zelf uitgezocht, zo-

dat nu wel duidelijk is hoe het 

instrument eigenlijk in elkaar 

zit. Op 9 februari 2019 over-

leed Jaap Keizerwaard, tot op 

het laatst actief met het orgel. 

Zijn vrouw Adri zocht een thuis 

voor het instrument. Het grote 

probleem bij instrumenten met 

een flinke omvang is de ruimte 

te vinden waar het op een net-

te manier in past. In 2022 werd 

contact opgenomen met Beeld 

en Geluid. Na wat passen en 

meten (en verplaatsen van 

andere objecten!) werd een 

plek gevonden in een depot 

van ons museum. Daar zal het 

orgel door de mensen van de 

NOF weer speelklaar worden 

gemaakt. Het ligt in de bedoe-

ling om de enorme geschiede-

nis van dit instrument ook door 

middel van bijvoorbeeld een 

film te verduidelijken. Ook kan 

het instrument wanneer nodig 

uit het depot worden gehaald 
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Vioolconcert 
Benedict Silberman 
herontdekt
door Jan Jaap kassies

Ill
. H

er
m

an
 M

oe
rk

er
k



35

Linkerpagina: 

Alexander 

Schmuller, 

getekend door 

Herman Moer-

kerk

Inzet:

Bladmuziek van 

het vioolconcert 

dat Silberman 

opdroeg aan 

Alexander 

Schmuller

Boven:

Silberman kreeg 

in 1965 een 

Gouden Harp

Doordat Paul van den Berg 

(bibliothecaris van het Groot 

Omroepkoor) de noten heeft 

getypeset (‘in de computer 

gezet’) waren de musici in staat 

van ‘fonkelnieuw’ notenmateri-

aal te spelen.

De nieuwe opname van het 

vioolconcert van Benedict 

Silberman, door Nadia Wijzen-

beek en het Radio Filharmo-

nisch orkest onder leiding van 

Chloe Rooke, is onder andere 

te beluisteren via deze link: 

https://www.nporadio4.nl/

podcasts/verhaal. Hier zijn ook 

de 18 eerder gepubliceerde 

afl everingen beschikbaar. Een 

overzicht van de afl everingen 

is ook hier te vinden: https://

www.muziekschatten.nl/

page/148332/hilversumse-mu-

ziekschatten-vervolg.

Hij was gespecialiseerd in 

het zogeheten licht-klassieke 

genre, ook bekend als ‘geho-

bene Unterhaltungsmusik’. 

Hij schreef, arrangeerde en 

dirigeerde vooral bij de Hilver-

sumse omroep vele honderden 

werken in deze ten onrechte 

nogal verguisde muziekcate-

gorie.

Enige jaren geleden kwam van 

zijn hand een geheel ande-

re compositie tevoorschijn, 

namelijk een vioolconcert dat 

hij in 1925 componeerde, een 

jaar nadat hij was afgestudeerd 

aan het Amsterdams Conser-

vatorium. Hij droeg het op 

aan de toen wereldberoemde 

violist Alexander Schmuller, die 

het niet heeft uitgevoerd (hij 

overleed in 1933 op slechts 

52-jarige leeftijd). De handge-

schreven partituur bevond zich 

in een grote stapel handge-

schreven bladmuziek uit de na-

latenschap van Silberman, die 

decennialang een belangrijke 

rol speelde in de Hilversumse 

muziekfabriek: de radio. In

Pas 25 jaar later, in 1950, 

beleefde het werk zijn (radio)

première: Gerard Meijer was 

de solist en Benedict Silberman 

leidde zelf ‘zijn’ Promenade 

Orkest. Er bestaat een glasplaat 

van die opname, maar die 

heeft de tand des tijds maar 

nauwelijks doorstaan.

Niets in dit werk verraadt al zijn 

toekomst als componist-arran-

geur-dirigent van licht-klassieke 

muziek. Het vioolconcert is 

Aether besteedde al eens 
aandacht (oktober 2013) 
aan de componist-arran-
geur-dirigent Benedict 
Silberman (1901-1971).

namelijk een grootschalig hy-

perromantisch werk dat in zijn 

expressie -met chromatiek en 

extreme melodische sprongen 

- eerder aan Erich Wolfgang 

Korngold of Alban Berg doet 

denken.

Podcastmaker Frans van Gurp, 

altijd op zoek naar interessante 

vondsten in de Muziekschat-

ten-collectie (de omroepblad-

muziekcollectie), koos dit 

concert uit om op te nemen 

voor zijn serie Hilversumse Mu-

ziekschatten, waaraan dezer 

dagen 5 nieuwe afl everingen 

worden toegevoegd. Andere 

namen: Jurriaan Andriessen, 

Otto Ketting, Ton de Leeuw, 

Karel Mengelberg, Else van 

Epen-de Groot en Cor de 

Groot. Zij componeerden allen 

diverse werken voor uitzending 

via radio en tv, die nooit zijn 

uitgegeven. Hun partituren 

in de Muziekschatten-collec-

tie zijn dus uniek muzikaal 

erfgoed.
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nog in de wederopbouw zat, dat veel huizen op 

het Zeeuwse platteland in slechte staat waren én 

wat de rol was van Ingenieur Johan van Veen. 

Hij waarschuwde al vanaf de jaren dertig dat de 

dijken te laag waren. Een rapport onder de titel De 

afsluitingsplannen der Tussenwateren verscheen 

29 januari 1953, nota bene twee dagen voor de 

ramp. 

Langzaam besef
Het gebruik van archiefmateriaal is een uitdaging 

voor dit journaal, vindt Vloon. In februari 1953 

bestond televisie pas anderhalf jaar in Nederland, 

een televisiejournaal was er nog niet. De radio was 

het meest directe nieuwsmedium, maar was in 

dit geval niet meteen ter plaatse. Omroeppolitiek 

speelde hierin een rol. Communicatie is cruciaal 

in zo’n ramp, maar veel burgemeesters zagen de 

ernst van de bedreigende situatie te laat in en 

wisten niet hoe te handelen. Zodoende kwam 

hulp laat op gang, al kwam er wel snel hulp uit 

Italië. Daar hebben zendamateurs noodsignalen 

opgevangen en een actie op touw gezet. De eerste 

beelden werden in de loop van 1 februari gemaakt 

door het Polygoon bioscoopjournaal. Ze lieten de 

situatie uit de lucht zien vanuit een vliegtuig. Dat 

was vanaf 2 februari in de bioscopen te bekijken, 

waarmee in de rest van Nederland langzaam maar 

zeker de omvang van de ramp doordrong. Ook 

journalist Carel Enkelaar, later eindredacteur van 

het NTS Journaal, vloog over Zeeland, maar hij kon 

Schouwen-Duiveland niet vinden. Hij had nog niet 

begrepen dat het de watervlakte was waarover hij 

vloog. 

weer makkelijker geanimeerd 

worden om het verhaal in 

archiefmateriaal voor de kijker 

aantrekkelijk te maken. Inkleu-

ren zal waarschijnlijk in de toe-

komst vaker gebeuren. Maar 

het blijft een arbeidsintensief 

format, vertelt Vloon. Het leent 

zich bovendien niet voor ieder 

onderwerp. Het moet iconisch 

zijn voor heel Nederland en 

blijvende impact hebben, zodat 

het relevant is om nu nog te 

vertellen. Vooralsnog staan er 

geen nieuwe projecten in de 

planning.

De watersnoodramp heeft 

impact gehad én is met de 

stijgende waterspiegel boven-

dien een actueel onderwerp. 

Het journaal duikt in de vragen 

naar de oorzaken én de om-

vang van de ramp. Waarom 

kwam de hulp langzaam op 

gang en hoe is de schade 

hersteld? Dat de journaalvorm 

werkt als geschiedschrijving 

blijkt wel uit het succes van het 

Bevrijdingsjournaal, die uitzen-

dingen worden veel gebruikt in 

het onderwijs, aldus Vloon.

Het Watersnoodjournaal laat 

zien dat Nederland in 1953 

In 2019 en 2020 was de NOS 

succesvol met het Bevrijdings-

journaal. Het begon op 3 juni 

2019 als een nieuwsuitzending 

van de aanstaande D-day. 

Verslaggevers belichtten de 

ontwikkelingen vanaf locaties 

in Engeland en Frankrijk. 

Anchorman Herman van der 

Zandt voerde kruisgesprekken 

met de journalisten en duidde 

de gebeurtenissen voor het 

publiek. Op de achtergrond 

ziet het publiek archiefbeelden 

op de schermen waartussen 

de presentator staat. Het 

‘oude’ nieuws is voor de kijker 

gepresenteerd in de stijl van 

het hedendaagse nieuws. Het 

Bevrijdingsjournaal bracht 

gedurende het hele jaar de 

ontwikkelingen van de bevrij-

ding van Nederland. Het was 

een groots project, dat nu op 

kleine schaal vervolg krijgt met 

een Watersnoodjournaal.

Het is dankzij de digitale 

technieken mogelijk om zo 

dichtbij het verleden te komen. 

Eindredacteur Paul Vloon ziet 

sinds de productie in 2019 

nieuwe ontwikkelingen. In 

het journaal kan bijvoorbeeld 

De kelder van het NOS-gebouw vertoont enorme waterschade! Het is de ruimte waar met een 
green screen het Watersnoodjournaal wordt opgenomen, dat vanaf eind januari in vijf afle-
veringen wordt uitgezonden. Tussen de steenresten staat de nieuwslezer om de kijker mee te 
nemen naar de storm die in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 de grootste watersnood-
ramp in Nederland veroorzaakte.

Watersnoodjournaal 
brengt de ramp dichtbij

door bas Agterberg  
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Vergeleken met nu valt op dat 

verslaggevers destijds vooral 

het grote plaatje laten zien. 

Het nieuwe Watersnood-

journaal wil aansluiten bij de 

beleving van de kijkers van nu. 

Die zijn inmiddels gewend aan 

getuigenverslagen die het per-

soonlijke leed voelbaar maken. 

De redactie lost het op door 

met foto’s en de getuigenissen 

uit de periode na de ramp het 

persoonlijk leed zichtbaar te 

maken.

Tot slot laat het journaal de 

afwikkeling zien. Want zo 

gebrekkig als de leiding was 

tijdens de ramp, zo voortva-

rend ging men aan de slag om 

de schade te herstellen. Helaas 

ontbraken de camera’s in het 

Kamerdebat waarin premier 

Drees zei dat niet naar de 

schuldigen, maar vooral naar 

de toekomst gekeken moest 

worden. Na acht maanden 

was het laatste dijkgat gedicht 

en waren de eerste stappen 

gezet in de uitvoering van de 

Deltawerken. Het Watersnood-

journaal vertelt het verhaal van 

Nederland en het water in de 

20e eeuw. Voor de liefhebber 

is er ook nog een Podwalk, 

die gemaakt is in samenwer-

king met de NTR. In het zwaar 

getroffen Oude Tonge kun je 

een GPS-gestuurde audiotoer 

volgen om de geschiedenis te 

beleven. n

Het aantal tv-persoonlijkheden met landelijke bekendheid bij de publieke omroep 

dat terugkeert bij de regionale omroepen is uiterst beperkt. De meeste program-

mamakers vonden de afgelopen jaren na een vaak langdurige carrière in Hilver-

sum onderdak bij de seniorenzender MAX. Voorbeelden hiervan zijn onder meer 

Catherine Keyl, Loretta Schrijver, André van Duin, Sybrand Niessen en Manuela 

Kemp.

Toch zijn er wel degelijk uitzonderingen op de regel. Harm Edens, Jochem van 

Gelder, Jan de Hoop en Violet Falkenburg maakten een overstap naar de provin-

cie. In deze opsomming mogen de namen van Frits Bom (1944-2017) en Anne 

van Egmond niet ontbreken. Ook is het gemakkelijker geworden om zowel op 

de nationale als regionale tv-zenders programma’s te maken. Harm Edens is in 

Gelderland actief, Maarten van Rossem toert door de provincie Utrecht voor histo-

rische verhalen. Koploper in de toelating is Omroep Gelderland met als hoofdves-

tiging Arnhem en een dagelijks bereik van circa 245.000 kijkers. Opvallend detail 

is dat onderstaande personen woonachtig zijn of waren in deze provincie.

Van groot naar 
kleiner – 
de transfer van 
landelijke omroep 
naar de regio

Op vrijdag 2 oktober 1992 startte RTV Oost als eerste regiona-

le omroep televisie-uitzendingen in Nederland. In de loop van 

de jaren namen de zendtijd en het aantal medewerkers van de 

regionale omroepen steeds verder toe. Het belang van de lokale 

en regionale omroep wordt ook door de politiek erkend, er is 

een overkoepelende organisatie, de RPO. De lokale en regionale 

omroepen zijn ook een kweekvijver voor talent dat succesvol 

wordt op de nationale televisie. Hoe groot is de weg andersom?

door bas Agterberg en Arno Weltens
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le omroepen SBS6, RTL4 en 

RTL5. Tevens verzorgt hij in 

2018 producties voor Omroep 

Gelderland. In Gelder VIP 

Vervoer maakt hij interviews in 

de auto met bekende Gelder-

landers. Vervolgens realiseert 

hij programma’s met ouderen 

en zet hij jonge helden in het 

zonnetje (Gulden Gelderlan-

der). Vanaf 2021 valt hij te 

bewonderen in de tv-productie 

Het lekkerste van Gelderland. 

In deze productie gaat hij 

samen met tv-kok Sandra Ys-

brandy op zoek naar Gelderse 

streekgerechten.

Jan de Hoop (1954)
Wie kent deze voormalige 

nieuwslezer niet? De Hoop 

begint zijn carrière onder 

pseudoniem bij de zeezender 

Radio Mi Amigo. Na een kort-

stondige periode bij Veronica 

stapt hij in 1989 over naar 

RTL-Veronique, het huidige 

RTL4. Jarenlang presenteert 

hij het ontbijtnieuws. In juni 

2022 stopt hij daarmee na 33 

jaar. Daarnaast is De Hoop nog 

zijn familiegeschiedenis in 

Verborgen verleden (NTR). Van 

Rossem grootste bekendheid 

ontleent hij echter aan zijn 

bijdrage als eenmansjury in de 

kennisquiz De Slimste mens 

(NCRV) en de serie Hier zijn de 

Van Rossems (NTR). Samen met 

zijn broer Vincent en zus Sis 

bezoekt Maarten steden in Ne-

derland of net over de grens. 

Voor de regionale zender RTV 

Utrecht verzorgt hij elk jaar 

de serie Van Rossem vertelt. 

In een kwartier bespreekt hij 

veelal lokale onderwerpen.

Jochem van Gelder (1963)
De in Tiel geboren Van Gelder 

komt na zijn optredens als 

bandparodist in 1989 bij 

de NCRV in dienst. Bij deze 

christelijke omroep verzorgt hij 

onder andere de Disney Club 

en Willem Wever. Zijn grootste 

succes bij het kijkerspubliek 

behaalt hij echter als pre-

sentator van Praatjesmakers. 

Aansluitend vindt Van Gelder 

onderdak bij de commercië-

Harm Edens (1961)
Freelancer Edens, van beroep 

tekstschrijver en presentator, 

kent een zwervend bestaan. Zo 

verzorgde hij producties voor 

de NCRV. Op de radio valt hij 

onder andere te beluisteren 

bij de TROS. Naast zijn werk 

in Hilversum is hij tevens actief 

bij Omroep Gelderland. Een 

seizoen presenteert hij Pubers 

(2007/2008). Zijn program-

ma Gelderse Koppen loopt 

aanzienlijk langer, namelijk 

tien jaar. Vanaf 2017 is hij 

als presentator te zien in Bui-

tenGewoon TV. Zijn grootste 

bekendheid geniet Edens 

echter vanwege zijn presenta-

tie van het tv-programma Dit 

was het nieuws met sidekicks 

Jan Jaap van der Wal en Peter 

Pannekoek. Dit goed bekeken 

programma presenteert hij 

sinds 1996 bij eerst de TROS, 

toen RTL4 en nu AVROTROS.

Maarten van Rossem 
(1943)
Sinds zijn pensionering als 

bijzonder hoogleraar maakt hij 

furore op de televisie. Aanvan-

kelijk valt hij te bewonderen bij 

de regionale omroep AT5 in de 

hoofdstad. Al vrij snel wordt 

de altijd in het zwart geklede 

Van Rossem uitgenodigd door 

VPRO, EO en de VRT (België). 

In 2011 gaat hij op zoek naar 
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“omroep Gelderland 
is koploper”

Van groot naar kleiner • Van groot naar kleiner
zijn familiegeschiedenis in 

Van groot naar kleiner • Van groot naar kleiner
zijn familiegeschiedenis in 

Van groot naar kleiner • Van groot naar kleiner
Verborgen verleden

Rossem grootste bekendheid 

ontleent hij echter aan zijn 

bijdrage als eenmansjury in de 

kennisquiz 

(NCRV) en de serie 

Van Rossems

zijn broer Vincent en zus Sis 

bezoekt Maarten steden in Ne-

derland of net over de grens. 

Van groot naar kleiner • Van groot naar kleiner
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Van groot naar kleiner • Van groot naar kleiner
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het gebied van jazz, chanson en cabaret.

In deze opsomming mogen de namen van Hans 

van Willigenburg (1942), Leo Driessen (1955), 

Jeroen Lathouwers (1967) en Vivian Boelen (1956) 

niet ontbreken. De veelzijdige Van Willigenburg 

vanwege zijn inzet voor RTV Rijnmond. Voor de mi-

crofoon presenteert hij als co-presentator het con-

sumentenprogramma Werkt dat? Driessen, bekend 

als sportpresentator voor RTL en ESPN, staat ook 

op de loonlijst van radio Noord-Holland. Wekelijks 

valt zijn stem te beluisteren in NH Sport Café waar 

hij gasten uit sportwereld uitnodigt. Lathouwers 

doet iets soortgelijks bij Radio M Utrecht. In een 

60 minuten durende productie wisselt hij muziek 

en gasten met elkaar af. Zijn loopbaan startte hij 

bij Omroep Brabant, maar zijn bekendheid dankt 

hij vooral aan zijn werk als nieuwslezer bij RTL. 

Elke werkdag presenteert hij Utrecht komt thuis. 

Boelen, naast tv-omroepster ook bekend als freel-

ance-medewerkster bij NOS (radio), TELEAC, KRO 

en RTL is vanaf 2011 betrokken bij Op Verzoek en 

De servicelijn. Elke zondagochtend draait ze haar 

favoriete muziek en verzorgt ze oproepen van luis-

teraars voor de radiozender van RTV Utrecht.

Voorheen was de weg van de nationale naar de 

regionale omroep een stap terug voor presentato-

ren. Dat is inmiddels niet meer het geval. Het staat 

presentatoren als Harm Edens vrij om voor meer 

omroepen tegelijk te werken. Ze kunnen daardoor 

zowel landelijk als regionaal actief zijn. Bovendien 

is de kwaliteit van regionale zenders toegenomen, 

wellicht mede door de ervaring die ingebracht 

is vanuit Hilversum. In deze ontwikkeling is te 

verwachten dat meer ‘Hilversumse’ presentatoren 

in de toekomst ook op regionale zenders te zien 

zijn. n

steeds actief bij de regionale 

omroep. Voor de radio van 

Omroep Gelderland valt hij 

wekelijks te beluisteren bij De 

Hoop op Zaterdag. Samen met 

vriend en sidekick Ad van Ga-

meren verzorgt hij dit twee uur 

durend magazineprogramma 

op de zaterdagochtend. Voor 

de televisie maakt hij Jan houdt 

thuis. In deze achtdelige serie 

neemt hij een kijkje bij bewo-

ners in Gelderland gevestigd 

op een bijzonder plek.

Violet Falkenburg (1948)
De journaliste Falkenburg be-

gint haar loopbaan bij de VARA 

waarna ze de overstap maakt 

naar de NCRV. Ze leidt onder 

andere het populaire discus-

sieprogramma Rondom Tien. 

Tevens valt deze freelancer te 

zien bij andere publieke om-

roepen. Eind 1999 past boeg-

beeld Falkenburg niet langer in 

het profi el van de christelijke 

omroep. Na een kortstondig 

verblijf bij SBS6 besluit Falken-

burg in 2002 net als enkele 

Hilversumse collega’s zoals 

Anne van Egmond en wijlen 

Frits Bom de overstap te maken 

naar TVGelderland. Voor deze 

regionale omroep presenteert 

ze rechtstreeks twee keer per 

week het consumentenpro-

gramma Hallo Gelderland. Als 

gevolg van bezuinigingen komt 

aan de samenwerking na een 

seizoen al een eind. Falkenburg 

keert hierna terug naar het 

oude nest. Voor MAX presen-

teert ze in 2007 In de knip, een 

consumentenprogramma over 

geld- en rechtskwesties voor de 

50-plusser.

Anne van Egmond (1947)
Opgeleid bij jeugdomroep 

Mignon start Van Egmond haar 

radiowerk niet bij de AVRO. 

Bij de KRO krijgt ze de gele-

genheid om haar kwaliteiten 

achter de microfoon verder 

te ontwikkelen. Jarenlang is 

zij een bekende stem bij de 

katholieke omroep. Daarna 

begint haar zwerftocht langs 

diverse publieke omroepvereni-

gingen. Ook vindt ze onderdak 

bij RTV Noord-Holland. Voor 

deze zender presenteert ze 

van 1997 tot 2016 Egmond 

Binnen. Ook valt ze vanaf 2008 

te beluisteren in het program-

ma Anne op Zaterdag. In 

augustus 2016 valt het doek. 

RTV Noord-Holland wenst 

niet verder te gaan. Uitein-

delijk vindt ze onderdak bij 

de commerciële omroep ONS 

(voorheen NostalgieNet). Voor 

dit digitale televisiekanaal voor 

ouderen continueert ze haar 

activiteiten. Het muziekpro-

gramma Egmond Binnen bevat 

minder bekende opnamen op 
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omroepen tegelijk te werken. Ze kunnen daardoor 

zowel landelijk als regionaal actief zijn. Bovendien 

is de kwaliteit van regionale zenders toegenomen, 

wellicht mede door de ervaring die ingebracht 

is vanuit Hilversum. In deze ontwikkeling is te 

verwachten dat meer ‘Hilversumse’ presentatoren 

in de toekomst ook op regionale zenders te zien 



In 1980 begon ik bij een beleidsafde-

ling van het Algemeen Secretariaat 

van de NOS (nu de NPO). Ik kreeg de 

nieuwe portefeuille ‘facilitaire zaken’, 

en zou dus veel te maken krijgen met 

het Facilitair Bedrijf. In die tijd was 

er vaak ruzie tussen de top van dat 

bedrijf en de Raad van Beheer van de 

NOS, waar die top formeel naar moest 

luisteren. 

Arie Smit was toen hoofd Filmzaken 

bij het Facilitair Bedrijf, maar had een 

veel ruimere belangstelling dan alleen 

zijn eigen afdeling. Hij adviseerde mij 

om vooral géén partij te kiezen, maar 

op zoek te gaan naar iets wat de 

partijen kon verbinden, hoe klein dat 

iets in het begin ook mocht zijn. Met 

ons beider insteek van ‘verbinding 

en optimale oplossing’ lukte het om 

zowel vertrouwen te wekken bij de 

directie van het bedrijf, als resultaten 

in het NOS-bestuur te bereiken door 

puur de facilitaire feiten en plannen 

te presenteren, los van de mensen en 

emoties die er tot die tijd bij hoorden. 

Arie werd directeur van de Divisie Te-

levisie, en ging daarmee leidinggeven 

aan meer dan de helft van het bedrijf. 

Voordat het bedrijf per 1 januari 1988 

verzelfstandigd zou worden, vroeg hij 

mij om over te stappen naar het NOB. 

Ik zou mijn oude werk afmaken in het 

eerste kwartaal van 1988, en zou op 

1 mei bij het NOB in dienst komen. 

Echter, in de eerste week van april 

belde hij me op of ik niet wat eerder 

kon beginnen, want het NOB kreeg 

McKinsey over de vloer. 

Uitvloeisel van het McKinsey-onder-

zoek was de opdeling van de Divisie 

Televisie in business units. Daarmee 

zou de positie van Arie als divisiedi-

recteur vervallen. Toch werkte hij met 

volle inzet aan die reorganisatie mee. 

Arie liet dus het grotere belang - een 

meer marktgerichte organisatie waar 

het bedrijf en zijn klanten mee gebaat 

waren - voorgaan op zijn eigen be-

lang. Na die reorganisatie ging Arie de 

stafafdeling Commerciële en Interna-

tionale Zaken leiden. Van vijftienhon-

derd man personeel naar nog geen 

tien. Opnieuw tekenend voor Arie, 

altijd gemotiveerd door het grotere 

geheel, en niet door zijn eigen ego. 

Zijn ogenschijnlijke stap terug sloot 

goed aan bij de interesse die hij 

inmiddels had opgevat voor Europese 

media-ontwikkelingen. Arie was al in 

een informele groep terechtgekomen 

om nieuwe media in Europa te stimu-

leren. Daarin zaten grote Europese 

omroepen (denk aan BBC, RAI en 

ZDF) en de industrie, zoals Philips en 

Thomson. Die partijen kozen hem al 

snel tot voorzitter. Arie haalde meteen 

het informele ervan af. De groep werd 

geformaliseerd in een Franse rechts-

vorm en daarmee ontstond de Media 

Investment Club. Die werd opgehan-

gen aan de Europese Commissie, 

waarmee jaarlijks tientallen miljoenen 

subsidie loskwamen. 

Tot slot een treffend voorbeeld van 

de verbindende kracht van Arie. Voor 

een diner van de Media Invest-

ment Club had hij twee voormalige 

Franse ministers van Communicatie 

uitgenodigd. Nou waren dat politieke 

tegenstanders, de een gaullist, de 

ander socialist.

Arie hield eerst een veilig, onom-

streden pleidooi voor de Europese 

gedachte en het belang van nieuwe 

media voor de Europese lidstaten, 

maar maakte vooral persoonlijk 

verbinding met de twee ex-ministers. 

Gaandeweg de avond ontstond een 

groot gemeenschappelijk gevoel, en 

wel zodanig dat die twee in harmonie 

tegen Arie zeiden: “Als de Media In-

vestment Club meer steun en budget 

nodig heeft, laat ons dat dan even 

weten, dan bellen wij Jacques Delors.” 

‘De toenmalige voorzitter van de Euro-

pese Commissie.’ 

In zijn omgeving en met zijn steun 

liet hij mensen op eigen kracht in een 

veilige omgeving het beste uit zichzelf 

halen.

Ruud Leyendekker 
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Enthousiasme, inlevingsvermogen 

en doorzettingsvermogen, met die 

woorden kenschetst Henk Mouwe 

zijn oud-collega Léonie Sazias, die 

op 3 oktober op 65-jarige leeftijd is 

overleden. Léonie Sazias begon haar 

omroeploopbaan in 1980 bij Veronica, 

maar werkte ook voor de AVRO, de 

TROS, RTL4 en FOX en kreeg grote 

bekendheid door programma’s zoals 

De Ojevaarsjo en Dierenmanieren. Van 

2006 tot 2017 zat ze in de gemeen-

teraad van Hilversum, waarna ze tot 

2021 lid van de Tweede Kamer was 

voor 50PLUS.

Mouwe presenteerde samen met Sa-

zias het programma Wekker-Wakker 

(Omroep MAX) van 2008 tot 2012 op 

NPO Radio 5. ‘Het klikte tussen ons,’ 

zegt hij, ‘ook privé, ik kwam vaak 

bij haar thuis. Ze was een vakvrouw, 

perfect om mee te werken. We 

spraken bij onderwerpen van tevoren 

af wie het interview zou doen. Als zij 

dat deed, hield ik mijn mond, maar 

als ik toch iets wilde vragen, keek ik 

haar even aan. Als ze knikte, stelde ik 

mijn vraag, als ze nee schudde niet. 

Op de radio kwam het heel natuurlijk 

over. Ach, het was eigenlijk net als 

een echtpaar. We hadden ook nooit 

ruzies. Er waren natuurlijk wel eens 

meningsverschillen, maar we konden 

goed tegen elkaar zeggen dat die of 

die vraag anders gesteld had moeten 

worden of zo. Alweer, net als een 

echtpaar thuis: zet de kopjes nou niet 

op het aanrecht, maar ernaast.’

‘Ze had een mateloos enthousiasme 

voor alles. Ze was niet alleen pre-

sentatrice, maar ook kunstenares, 

zangeres en politicus, en alles lukte. 

In de politiek lag haar hart vooral bij 

de zorg. Ze had een enorm inlevings-

vermogen en was een heel warme 

persoonlijkheid. Haar huis stond altijd 

open. Ze was de laatste jaren ziek, 

maar zette toch door. Het leven was 

belangrijker dan haar ziekte.’

Bas Nieuwenhuijsen
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Léonie Sazias

In memoriam 

Léonie Sazias presenteerde samen met Martin Gaus het programma Dierenmanieren 

(TROS)



In 1966 maakte ik kennis met de nog 

onbekende Pierre Kartner. Zijn pro-

ducer, Tony Dirne, bood platenmaat-

schappij Negram-Delta een mogelijke 

hitsingle aan, op voorwaarde dat het 

bedrijf bereid was om tevens Gebeur-

tenissen uit te brengen – gratis, voor 

niets. Die eerste plaat, op de markt 

gebracht onder de naam Pierre, kreeg 

een goed onthaal bij Radio Veronica. 

 

Kartner moest nog een heleboel leren, 

bekende hij me – onder meer dat een 

liedje geen hit kon worden zonder 

refrein. Een decennium later pakte hij 

het thema opnieuw op en maakte er 

’t Kleine café aan de haven van – mét 

refrein. Het werd een wereldsucces.

Pierre moest er alles aan doen om zijn 

brood te verdienen in de muziekbusi-

ness. Van het weinige geld dat hij 

verdiende kocht hij treinkaartjes om 

zijn muzikale ideeën vanuit Breda in 

de Randstad aan de man te brengen. 

Vanaf 1967 schreef hij teksten – voor 

volkszanger Albert Brosens (Waar is 

mijn fiets, Katrien), maakte bijzondere 

platen onder uiteenlopende namen en 

verscheen meer dan eens in de media 

om zich te laten gelden. Pierre geloof-

de heilig in zijn talent, liet zich door 

niets of niemand ontmoedigen.

Doorbraak
Kartner beleefde zijn doorbraak bij 

Dureco, waar Johnny Hoes (Telstar) 

met al zijn artiesten vertrokken was. 

Hij wist er diens plaats in te nemen. 

“Ik liftte naar Amsterdam, stond 

met mijn gitaar onder de armen en 

mijn ziel op het Damrak. Vanuit een 

telefooncel belde ik met een dubbel-

tje op naar de platenmaatschappij 

[Beursstraat 21] en vroeg naar Annie 

de Reuver. Ze moest naar Brussel voor 

een opname met de Kermisklanten. Ik 

mocht toch komen.”

In korte tijd was het helemaal raak 

voor hem en Dureco. De artiesten met 

wie hij als componist, tekstdichter en 

producer in de studio werkte, bleven 

hem dankbaar. Pierre ontdekte Jac-

ques Herb bij een talentenjacht. “Hij 

belde me de dag daarop. ‘Wil je geen 

plaatje maken’”. Dat werd Manuela. 

“Een keer doorgenomen. Toen zei 

hij: ‘Nu gaan we hem opnemen’. We 

kwamen bij een gedeelte waar mijn 

stem wat oversloeg. Ik zei, ‘Sorry 

Pierre, foutje’. Hij zei: ‘Nee, nee. Die 

emotie laten we erin. Dat maakt het 

nummer veel sterker’. Ik heb het num-

mer slechts één keer ingezongen.” 

Manuela bereikte in 1971 de hoogste 

plaats in de top 40. Hits 

scoorde hij ook met Ben 

Cramer (De Clown) en 

Dennie Christian (Liefde 

is als een roos).

Pierre was de man die 

uitzonderlijk in zijn 

liedjes geloofde, aldus Jan Rietman, 

die veel met hem werkte. “Je komt 

de studio binnen. Daar zitten allemaal 

topmuzikanten. ‘We gaan opnemen 

‘Uche Uche Uche, het stikt hier van de 

muggen. Ieche ieche ieche, het stikt 

hier van de vliegen’. Pierre wist dat te 

doen alsof hij Strangers in the Night 

had gecomponeerd.”

Hits, hits, hits – voor anderen
Kartner zette heel wat zangeressen 

op de plaat: Wilma, Mieke, Hanny. 
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Pierre Kartner (1935-2022), verguisd en succesvol
In memoriam 

Pierre Kartner in 2015  Foto G. Lanting

“pierre wist het gevoel van 
de ‘zwijgende meerderheid’ 
onder woorden te brengen”
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Succesvol was hij vooral met Corry 

Konings, vocaliste bij de Rekels. Vaak 

liet hij hen tamelijk vrolijke melodieën 

zingen, met een sentimentele tekst, 

uit het leven gegrepen, zoals in de 

Amerikaanse country-muziek. De 

tweede stem nam hij dan zelf voor 

zijn rekening. De ene hit volgde de 

andere op: Huilen is voor jou te laat, 

Mario, Zou het erg zijn lieve opa?, Een 

kind zonder moeder. In zijn liedjes en 

teksten wist Pierre de nostalgie en het 

gevoel van de ‘zwijgende meerder-

heid’ onder woorden te brengen.

Vader Abraham
Het onvermijdelijke gebeurde. Pierre 

Kartner, begonnen als de troubadour 

‘Pierre’, trad zelf weer naar voren, nu 

als Vader Abraham. Deze keer lukte 

het. Met Jij en ik blij-

ven bestaan (een lied 

over de naderende 

zondvloed) wist hij 

al snel de top tien te 

bereiken. Geleidelijk 

aan werd Kartner 

meer uitvoerende ar-

tiest dan producer van de toppers van 

anderen. Daarbij haakte hij, al dan niet 

met succes, in op de actualiteit van 

de dag, zoals in Den Uyl is in den olie, 

Veronica 538 en Geven voor leven. 

In 2002 zette hij een lofl ied aan Pim 

Fortuyn op de plaat.

Met Kleine café aan de haven en 

het Smurfenlied (gebaseerd op de 

Amerikaanse Chipmunks) bereikte hij 

de top van de hitlijsten in binnen- en 

buitenland (zelfs Groot-Brittannië). Zijn 

liedjes werden bovendien gezongen 

door artiesten als Peter Alexander, Mi-

reille Mathieu, Joe Dassin en Engelbert 

Humperdinck. De Nederlandse groep 

Meadow (uit Gouda) wist in 1984 te 

scoren met een hardrock 

versie van het Kleine 

Café.

Kritiek
Het onvoorstelbaar 

grote succes van Vader 

Abraham bij het volk 

riep weerstand op bij de 

culturele elite. In ‘betere 

kringen’ kon je je nauwe-

lijks veroorloven iets posi-

tiefs over hem te zeggen. 

De Belgische journalist 

Johan Anthierens  en 

Mies Bouwman vielen 

hem in een tv-program-

ma zo hard aan dat 

Pierre opstond en zijn on-

dervragers in verwarring achterliet. 

Pierre, uit armoe 

omhooggeklom-

men, had grote 

moeite met al 

die kritiek in 

eigen land. Je 

kon bij wijze 

van spreken 

geen gesprek met hem voeren of hij 

vertelde over de geweldige belangstel-

ling en eer die hem in het buitenland 

ten deel was gevallen. Aan Rinze 

Brandsma vertelde hij in 2009: “Ze 

weten me in Duitsland beter te waar-

deren. Mijn Smurfenlied is uitgeroepen 

tot wereldwijd het meest populaire 

kinderlied aller tijden. Wie weet dat 

in Nederland nou? In Berlijn mocht 

ik mijn handtekening graveren in het 

gouden boek van de stad, daar sta 

ik in na Kennedy en Neil Armstrong. 

Hier ben ik nog steeds de man van die 

smartlappen.”

Is dat talent, werd hem gevraagd. 

“Nee, ik heb geluk gehad. Aznavour, 

met wie ik regelmatig gewerkt heb, 

die heeft talent. Ik weet wat mijn pla-

fond is, ben ook geen showman. Laat 

mij dan die Vader Abraham maar zijn. 

Ik voel me een zondagskind, ik kon 

niet veel, heb niet eens mulo, nooit 

een middenstandsdiploma gehaald.”

Pierre Kartner bleef zich bewust van 

zijn eenvoudige afkomst en armoede. 

Trots leidde hij me in Breda rond door 

het huis dat eens het bezit was ge-

weest van de eigenaar van de Etna-ka-

chelfabriek, gelegen in een mooi park. 

De man, die inmiddels niet te klagen 

had over de inkomsten van zijn liedjes, 

nodigde me uit voor een maaltijd in 

een Chinees restaurant. Na afl oop 

vroeg hij om een doggybag. Dat had 

ik niet eerder meegemaakt.

Harry Knipschild

Het Smurfenlied van Vader Abraham werd een 

wereldhit      Foto: Beeld&Geluid

“ik voel me een 
zondagskind, ik kon 
niet veel”



	  

	  

Oh Johnny

“oh 
Johnny 
zing een 
liedje voor 
mij alleen,” 
maar daar 
was uiter-
aard geen 
sprake van. 
Volkszan-

geres tante Leen had er een 
grote hit mee, en de Johnny die 
echt niet voor haar alleen zong, 
was natuurlijk Johnny Jordaan. 
Hoewel de muziek werd gecom-
poneerd door de rotterdamse 
accordeonist Jaap Valkhoff was 
het een mokums liedje tot op 
het bot, want niet alleen tante 
Leen en Johnny Jordaan waren 
Amsterdams, de tekst was ook door een Am-
sterdammer geschreven: Hans ruf jr. 
Hij was geboren in 
Amsterdam op 7 augus-
tus 1924 als Henri reid 
Sternsdorff, maar uit 
genegenheid voor zijn 
tweede vader, de duit-
se cellist Hans ruf, ging 
hij zich Hans ruf junior 
noemen. 
in 1945, direct na het einde 
van de tweede Wereldoor-
log, begon ruf als jour-
nalist te werken. na bureau-
werk bij Het Parool werd hij 
datzelfde jaar nog misdaad-
verslaggever bij de Volkskrant, 
later werkte hij voor Het Vrije 
Volk en De Gelderlander. naast 
zijn journalistieke werk begon 
hij al op jonge leeftijd liedjes te 
schrijven. Zijn eerste liedtekst, 
Wanneer ik lach, wanneer ik 
zing, werd uitgevoerd door Joop 
de Leur, die meer van rufs werk op 
zijn repertoire zou nemen. kort daarna stapte ruf met 
twee andere teksten naar Jaap Valkhoff, die er kennelijk 
brood in zag, want het was het begin van een langdurige 
samenwerking. rufs liedje Thea, over zijn gelijknamige 
toenmalige vriendinnetje, werd een succes en kwam op 
de radio in een uitvoering van the ramblers.

Werk van ruf is door tal van artiesten vertolkt, onder 
wie, naast Joop de Leur, the ramblers, Jaap Valkhoff, 

tante Leen en Johnny Jordaan, 
ook het Cocktail trio, eddy 
Christiani, Johnny Hoes 
en toby rix. Oh Johnny is 
toch wel zijn grootste hit 
geworden, maar zeker niet 
de enige. Andere nummers 
werden ook bekend, zoals 
Thea, Hand in hand, Heer in 
’t verkeer, Langs de Maas en Li 
Wang Tai Foe. in de collectie 
bladmuziek van de Stichting 
omroep muziek zijn veel lied-
jes van Hans ruf jr. te vinden. 
de ontwerpers van de omsla-
gen zijn, zoals gebruikelijk, 
zelden of nooit bekend. 
Alleen de voorkanten van 
Thea en Lieveling wat doe 
je vreemd zijn gesigneerd, 
door piet Gertenaar, die 
veel omslagen van blad-
muziek illustreerde (zie 
ook www.muziekschatten.
nl). op de website www.

jaapvalkhoff.nl is ook een 
aantal afbeeldingen van de 
bladmuziek van de succes-
nummers van Valkhoff en ruf 
te zien, naast veel informatie 
over Valkhoff. en een kleine 
anekdote van Hans ruf zelf: 
“We lagen elkaar erg goed, 
Jaap en ik mochten elkaar erg 
graag. en hoe die liedjes tot 

stand kwamen. Zoals in 
Amsterdam, aan een keu-
kentafeltje. er werd veel 
aan keukentafeltjes ge-
schreven. en het gebeurde 
maar zelden dat we uren 
met een nummer bezig wa-
ren.” Hans ruf overleed op 
21 juni 2017.

bas nieuwenhuijsen
met dank aan 

   martin Valkhoff

Werk van ruf is door tal van artiesten vertolkt, onder 
wie, naast Joop de Leur, the ramblers, Jaap Valkhoff, “oh 

Johnny 
zing een 
liedje voor 
mij alleen,” 
maar daar 
was uiter-
aard geen 
sprake van. 
Volkszan-

tante Leen en Johnny Jordaan, 

toch wel zijn grootste hit 
geworden, maar zeker niet 
de enige. Andere nummers 
werden ook bekend, zoals 
Thea, Hand in hand, Heer in 
’t verkeer,
Wang Tai Foe
bladmuziek van de Stichting 
omroep muziek zijn veel lied-

aan keukentafeltjes ge-
schreven. en het gebeurde 
maar zelden dat we uren 
met een nummer bezig wa-
ren.” Hans ruf overleed op 
21 juni 2017.

Amsterdams, de tekst was ook door een Am-

jes van Hans ruf jr. te vinden. 
de ontwerpers van de omsla-
gen zijn, zoals gebruikelijk, 
zelden of nooit bekend. 
Alleen de voorkanten van 
Thea 
je vreemd 
door piet Gertenaar, die 
veel omslagen van blad-

jaapvalkhoff.nl

nummers van Valkhoff en ruf 
te zien, naast veel informatie 
over Valkhoff. en een kleine 
anekdote van Hans ruf zelf: 
“We lagen elkaar erg goed, 
Jaap en ik mochten elkaar erg 
graag. en hoe die liedjes tot 


