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Een nieuwe impuls

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een vernieuwing van het bestuur van de 

stichting Omroephistorie, die Aether uitgeeft, en met een fl inke impuls voor onze 

website www.aethermagazine.nl. Na het overlijden van voorzitter Klaas Samploni-

us hebben we het bestuur aangevuld en uitgebreid met drie leden. Onze nieuwe 

voorzitter Ben Groenendijk is een bekende voor velen in de publieke omroepwe-

reld, onder meer door zijn werk als directeur van de RVU en hoofdredacteur van 

de NTR. Ben heeft verder sterke banden met de regionale omroepen, dankzij zijn 

functies bij koepelorganisatie ROOS en RTV Rijnmond.

Ook nieuw in het bestuur, maar al langer lid van onze redactie, is Liselotte 

Doeswijk. Zij vormt samen met redacteur Nico Warnaar de digitale voorhoede 

van Aether. Zij geven nieuwe inhoud aan de website en sociale media. De echte 

pionier voor Aether op dit terrein is vele jaren Eric van Balkum geweest, die zich 

samen met zijn collega en Aether-redacteur Jan Jaap Kassies zeer verdienstelijk 

heeft ingezet voor het behoud van de grote collectie bladmuziek van de Stichting 

Omroep Muziek. Eric heeft destijds  Aether in zijn eentje de digitale wereld bin-

nengeloodst, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.

Ook nieuw in het bestuur van de stichting Omroephistorie is Albert Bek, oud-me-

dewerker van de AVRO en de Wereldomroep. Ook hij is al langere tijd bij Aether 

betrokken en heeft een reeks bijdragen aan het blad geleverd.

In deze editie kijken we onder meer terug op het werk van Han Peekel, die in 

december is overleden, in een artikel van zijn vriend mediahistoricus Huub Wijfjes. 

Verder een interview met Wijfjes zelf, die eind vorig jaar afscheid nam als hoogle-

raar in Amsterdam en Groningen.

Oud-geluidtechnicus Koos Koolschijn vertelt over zijn vak en de revolutionaire 

manier van monteren die hij in de jaren ’50 bedacht. Nol van Bennekom gaat in 

op een hardnekkig verkeerde voorstelling van zaken rond het oorlogsverleden van 

Theo Uden Masman, en Alexandra Nagel legt een sociaal netwerk bloot van men-

sen in de omroepwereld die zich de hand lieten lezen door Philip Meerloo, onder 

wie Frits Thors. En natuurlijk nog veel meer…

Bas Nieuwenhuijsen

eindredacteur

Liselotte Doeswijk

Ben Groenendijk 

Albert Bek

eindredacteur
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Direct na 5 mei 1945 zijn veel mensen die verdacht werden van collaboratie met de nazi’s 
berecht. Maar er was veel aan te merken op de kwaliteit van de rechtsgang 
in die dagen. Een van de meest bekende slachtoff ers hiervan was de oprichter en leider 
van het buitengewoon populaire orkest The Ramblers, Theo Uden Masman (1901-1965). 
Hoewel een Ereraad al in 1945 vaststelde dat Theo Uden Masman “in een confl ict van 
plichten” had verkeerd en de beschuldiging van ‘collaboratie’ met de nazi’s in feite vals 
was, blijft die aantijging vreemd genoeg nog altijd rondgaan.

De tekstdichter en componist Hendrik 

Backer, die in de oorlog illegale anti-oor-

logspoëzie schreef, keek met een scheef 

oog naar de zuiveringen in 1945 en 

componeerde onder pseudoniem Ar Colijn 

met de nodige spot het lied ‘Ben je al 

gezuiverd’?

In de eerste euforie na de 

Bevrijding heerste er bij 

velen in Nederland een 

begrijpelijke drang om af 

te rekenen met personen 

die gecollaboreerd hadden 

met de nazi’s, zoals de NSB’ers 

en hun WA-knokploegen, de 

jodenverraders enzovoort. Velen 

de overlevering al wel bekend, 

echter niet alles. In het kader van 

de Openbaarheidsdag 2023 zijn 

begin dit jaar de in het Nationaal 

Archief bewaarde getuigenissen 

van wraaknemingen, martelin-

gen en vernederingen na 75 jaar 

openbaar gemaakt, die het beeld 

completer maken. 

Het land werd na 5 mei 1945 

tijdelijk bestuurd door het 

Militair Gezag onder leiding 

van de generaal-majoor mr. 

Hendrik Johan Kruls. Er werden 

tal van tribunalen, ereraden en 

zuiveringscommissies in het leven 

geroepen die met de beste be-

doelingen vervolgingen instelden 

en zittingen tegen collaborateurs 

organiseerden. Maar vaak liet de 

juridische zorgvuldigheid veel te 

wensen over. Zo is er een geval 

bekend van een burger die drie 

maanden gevangen heeft geze-

ten omdat in zijn administratie 

een contributieafdracht aan de 

NSB werd aangetroffen. Dat was 

de Nederlandse Schaak Bond, zo 

ontdekte men later.

Kritiek

Wie zich met name terecht zor-

gen maakte over de kwaliteit van 

de rechtsgang was mr. dr. L. G. 

Kortenhorst, een KVP-prominent 

en Kamerlid. In zijn Nota inzake 

samenwerking met de vijand 

schreef Kortenhorst dat een 

zekere samenwerking met de 

bezetter en diens trawanten niet 

alleen geoorloofd was, maar ook 

gewenst en noodzakelijk omdat 

daarmee een groot deel van de 

bevolking een redelijke basis van 

bestaan hield en zo werd voor-

komen dat de bezetter en zijn 

handlangers op elk terrein alles 

voor het zeggen kregen. Dat 

standpunt week nogal af van dat 

van de regering in ballingschap, 

werden opgepakt en in inter-

neringskampen ondergebracht, 

waar misstanden heersten. Mr. 

A. M. van Tuyll van Seroosker-

ken kreeg in 1948 als voorzitter 

van een speciale commissie de 

opdracht deze misstanden in tal 

van interneringskampen te on-

derzoeken. Veel hiervan was uit 

Een zeldzame foto van The Ramblers uit 

1942, uit de nalatenschap van Skip Voogd. 

Achterste rij geheel links Jac. Pet bas, 

v.l.n.r. Marcel Thielemans trombone en 

de trompettisten Jack Bulterman, George 

van Helvoirt en Ferry Barendse. Voorste 

rij: v.l.n.r. Kees Kranenburg drums en de 

saxgroep Fred van Ingen, André van der 

Ouderaa, Wim Poppink en Frits Reinders, 

geheel rechts Theo Uden Masman.

Foto: Vorstelman

In de eerste euforie na de 

Bevrijding heerste er bij 

velen in Nederland een 

begrijpelijke drang om af 

te rekenen met personen 

die gecollaboreerd hadden 

The Ramblers 
                                      in de oorlog

Hardnekkige lasterpraat over 

door Nol van Bennekom
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het orkest met grote tegenzin 

gespeeld. De derde keer was 

in 1944, ditmaal heeft Uden 

Masman geweigerd en heeft 

Herweijer het orkest ontslagen.

Fout?

Theo Uden Masman zei na de 

oorlog: “ik heb fouten gemaakt, 

maar ik ben niet fout geweest”. 

Die stelling kon hij onderbou-

wen. Uden Masman heeft zijn 

twee joodse musici Sem Nijveen 

en Sal Doof tamelijk lang aan 

het werk weten te houden. Zelfs 

tot in 1941 toen al geruime tijd 

geen enkele Jood nog ergens 

mocht werken. Borden met 

opschrift “Verboden voor Joden” 

lapte Uden Masman aan zijn 

laars. Toen het uiteindelijk toch 

te gevaarlijk werd voor de twee 

muzikanten, heeft Theo Uden 

Masman ze onder dwang moe-

ten laten gaan, maar hij bleef 

hen fi nancieel steunen. De twee 

joodse musici doken onder. Sal 

Doof verried helaas zichzelf door 

in een advertentie klarinetlessen 

aan te bieden. Hij en zijn hele 

gezin zijn in 1943 in Sobibor 

vergast. Sem Nijveen overleefde 

de oorlog. 

Sem Nijveen kon geen kwaad 

woord horen over Theo Uden 

Masman. “Ik kan alleen maar 

lyrisch praten over Theo,” zegt 

hij in een tv-documentaire. Hij 

ontdekte later dat The Ramblers 

tijdens de oorlog uit protest 

geruime tijd demonstratief met 

twee lege stoelen hadden opge-

treden. 

Uden Masman wilde zijn orkest 

in stand houden om te voorko-

men dat zijn twaalf muzikanten 

en huisvaders zouden worden 

gedwongen te gaan werken via 

de Arbeits- einsatz in de oor-

geen rechtskracht. De hoogste 

baas van het Militair Gezag, 

generaal-majoor mr. H. J. Kruls, 

verbood daarom dat hun uitspra-

ken gepubliceerd werden. 

De Nederlandsche 

Omroep

The Ramblers zijn nu het enige 

nog bestaande radio-orkest uit 

de begintijd van ons omroep-

bestel. Dat alleen al geeft aan 

dat ensemble een iconische 

reputatie. Het orkest was nauw 

verbonden met de VARA. De 

nazi’s wilden van de omroepzui-

len af en vervingen ze in 1941 

door een nieuwe organisatie, de 

Nederlandsche Omroep onder 

leiding van de hoge NSB’er 

Willem Herweijer. Deze omroep 

nam van de omroepverenigingen 

al het personeel over, inclusief 

orkesten. Ook The Ramblers 

verhuisden contractueel van de 

VARA naar de Nederlandsche 

Omroep. 

Het contract van The Ramblers 

behelsde onder meer de plicht 

om elke opdracht, ook buiten 

de radiostudio, te aanvaarden. 

Herweijer bespeurde bij The 

Ramblers weinig animo om voor 

Duitse organisaties te spelen. 

Het orkest heeft tweemaal onder 

dwang voor Frontzorg opge-

treden. Per brief had Herweijer 

laten weten dat bij weigering 

ernstig rekening moest worden 

gehouden met de doodstraf. 

Niettemin weigerde Uden Mas-

man de tweede keer toch. Zijn 

programmachef bij de omroep 

vertrouwde Uden Masman toe 

dat hij in het verzet actief was 

en dat zowel Theo als hijzelf als 

eindverantwoordelijke in ernstig 

gevaar zou komen als The 

Ramblers niet zouden opdraven. 

Toen zwichtte Theo en heeft 

Theo en zijn 

vrouw Betsy 

hielden in de 

oorlog een 

joodse onder-

duikster in hun 

huis verborgen 

voor de Nazi’s

Foto: Nederlands 

Jazzarchief

jurist, groot muziekkenner en 

onder meer oud-raadsheer van 

het gerechtshof in ’s-Hertogen-

bosch, na uitgebreid onder-

zoek andermaal vast dat de 

beschuldiging van collaboratie 

inderdaad vals is. Hoe kan het 

dan dat zo’n valse verdacht-

making steeds weer opnieuw 

rond Bevrijdingsdag in de krant 

komt? Dat komt vermoedelijk 

door de internetencyclopedie 

Wikipedia, waarop iemand de 

beschuldiging van ‘collabora-

tie’ door Uden Masman meldt, 

zonder de rehabilitatie erbij te 

vermelden. Dit artikel heb ik 

aangeboden aan de hoofdredac-

tie van de groep kranten die zich 

bij herhaling schuldig maakt aan 

deze publicaties. Ik kreeg van de 

hoofdredacteur de volgende mail 

terug: “Uw verhaal is indrukwek-

kend gedegen uitgezocht, maar 

wij vinden het niet geschikt voor 

onze krant. Het is te historisch, 

te gedetailleerd en te specialis-

tisch”. Ik moet dit natuurlijk zien 

als een groot compliment voor 

de kwaliteit van mijn artikel, 

maar het doet mij wel het ergste 

vrezen over wat over dit onder-

werp wel “geschikt” bevon-

den wordt voor de krant rond 

komende Bevrijdingsdag.

logsindustrie van nazi-Duitsland. 

Bekend is ook dat Uden Masman 

en zijn vrouw Betsy van der Leyé 

tijdens de oorlog in hun huis een 

joodse onderduikster voor de na-

zi´s verborgen hielden. Daarmee 

nam het echtpaar een levensge-

vaarlijk risico. In Nederland zijn 

later straten naar Theo Uden 

Masman genoemd, met name in 

Beverwijk en Amersfoort. 

Ereraad 

De Ereraad die in 1945 de 

zaak van Theo Uden Masman 

behandelde, vloog uit de bocht 

door de orkestleider zelf niet 

voor de zitting op te roepen. 

Zodoende kon Uden Masman 

zich tijdens de zitting op 25 

augustus 1945 niet verdedigen. 

Dat was natuurlijk in strijd met 

de zuivere rechtsgang, terwijl 

Theo Uden Masman er nota 

bene op had aangedrongen wel 

opgeroepen te worden. De Ere-

raad probeerde zich aanvankelijk 

vrij te pleiten door te beweren 

dat Masman in het buitenland 

verbleef en niet te traceren was. 

Dat was een pertinente leugen. 

De Ramblers speelden namelijk 

op dat moment in België voor 

de Amerikanen en de Canade-

zen. Dat was bekend bij prof. 

Donkersloot, toen voorzitter van 

de Ereraad, die heel goed wist 

in welk Belgisch hotel Masman 

verbleef. Masman beklaagde 

zich in Den Haag bij het Militair 

Gezag over de oneerlijke behan-

deling die hij van de Ereraad had 

gekregen en kreeg gelijk. 

Al gauw moest op gezag van 

Den Haag dezelfde Ereraad de 

reparatie van zijn oorspronkelijke 

oordeel uitvoeren. Dat gebeurde 

in een nieuwe uitspraak op 12 

november 1945, nadat Theo 

Uden Masman nu wel zijn 

verdediging had mogen voeren. 

Dat dezelfde Ereraad dat “hoger 

beroep” ging afwikkelen, kon 

ook de toets der kritiek niet 

doorstaan. Niettemin werd tij-

dens de tweede zitting duidelijk 

dat de Ereraad eerder de plank 

behoorlijk had misgeslagen. 

Ineens was er veel begrip voor 

de rol van The Ramblers, die vol-

gens de Ereraad in een “confl ict 

van plichten” hadden verkeerd. 

Ook verklaarde de Ereraad dat 

Theo Uden Masman, waar dat 

maar mogelijk was, vaak had ge-

saboteerd. Algehele rehabilitatie 

van Uden Masman zou uiteraard 

een enorm gezichtsverlies voor 

de Ereraad betekend hebben, 

hoewel er zo bitter weinig van 

de aanklacht in stand bleef dat 

feitelijk van een rehabilitatie 

gesproken mocht worden. Echter 

omdat generaal Kruls de publi-

catie van Ereraaduitspraken had 

verboden, kwam deze, in tegen-

stelling tot de eerste uitspraak, 

jammer genoeg niet in de krant. 

The Ramblers kwamen in 1946 

weer in dienst van de VARA.

Valse verdachtmaking

Ver na de oorlog stelde mr. Harm 

Mobach, hoogleraar, fi scaal 

die vond dat elke vorm van 

samenwerking met de vijand als 

verachtelijke collaboratie moest 

worden gezien. Kortenhorst zou 

later voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal 

worden.

Ook minister mr. Jaap Burger 

van de SDAP in het Londense 

kabinet Gerbrandy beschikte met 

betrekking tot dit onderwerp 

over een verlichte geest. Burger, 

die pas in 1943 naar Londen ver-

trok, had de eerste drie jaar van 

de bezetting zelf meegemaakt 

en gezien voor welke moeilijke 

keuzes Nederlanders zich vaak 

gesteld zagen. Gerbrandy had 

die kennis niet. Jaap Burger 

was na de Bevrijding bang voor 

een ongenuanceerde bijltjesdag 

tegen personen die al dan niet 

terecht van collaboratie met 

de nazi’s werden verdacht en 

hield een toespraak voor Radio 

Herrijzend Nederland, waarin 

hij betoogde dat er onderscheid 

moest worden gemaakt tussen 

Nederlanders die fout waren ge-

weest en zij die fouten hadden 

gemaakt. Het merendeel van het 

kabinet-Gerbrandy in balling-

schap dacht daar heel anders 

over. Jaap Burger raakte hierover 

in confl ict met Gerbrandy en on-

der druk van de premier verliet 

hij het kabinet. Ook zijn geest-

verwanten, de ministers Albarda 

en Van den Tempel, stapten uit 

de regering.

De goedbedoelde tribunalen, 

zuiveringscommissies en erera-

den konden, geredeneerd vanuit 

een zuivere rechtsstaat, de toets 

der kritiek niet echt doorstaan. 
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te gedetailleerd en te specialis-te gedetailleerd en te specialis-te gedetailleerd en te specialis-te gedetailleerd en te specialis-te gedetailleerd en te specialis-

onze krant. Het is te historisch, 
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Naschrift:

Ten behoeve van dit artikel heeft de schrijver 

hiervan mr. Harm Mobach in 2020 telefonisch 

geraadpleegd en is hem grote dank verschuldigd. 

Mobachs minutieuze onderzoek naar de rol van 

Theo Uden Masman geeft een helder beeld van 

wat zich werkelijk in die duistere oorlogsjaren 

heeft voorgedaan. Helaas overleed mr. Harm Mo-

bach op 9 juli 2021, bijna 93 jaar oud. Harm Mo-

bach was Offi cier in de Orde van Oranje-Nassau 

en drager van de prof. mr. H. J. Hofstra-penning. 

Nol van Bennekom
Na eerst een muziekopleiding te hebben gevolgd 

kwam Nol van Bennekom in 1957 op zijn ze-

ventiende als leerling-journalist in dienst van De 

Tijd-Maasbode. Hij werkte onder meer 38 jaar bij 

De Gooi- en Eemlander, onder andere als redactie-

chef, als muziekverslaggever en als voorzitter van 

de Ondernemingsraad en was van 2014 tot 2022 

voorzitter van de Stichting The Ramblers. Thans is 

hij vice-voorzitter/secretaris.

Op zaterdagavond 22 april 2023 

is er in De Nieuwe Kerk aan de Brede 

Englaan 28 in Huizen een feestelijk 

jubileumconcert van The Ramblers 

met de zangeres Janne Schra als 

stralend middelpunt. Ronald Douglas 

is de zanger van de band. Het concert 

wordt georganiseerd door de Stichting 

Kunst en Cultuur Huizen. 

The Ramblers staan nu onder 

leiding van de trompettist 

Loet van der Lee.

 

De Ramblers van toen zijn 

niet meer in leven en kunnen 

zich niet meer verdedigen, maar 

het is voor hun nabestaanden 

pijnlijk dat deze laster steeds 

weer de kop opsteekt. Twee jaar 

geleden toen ‘75 jaar Bevrijding’ 

werd herdacht begon het weer 

opnieuw met krantenkoppen als 

“Ramblers goed of fout?” en 

“Maar… zij speelden door”. Het

9

In eerdere edities van Aether publiceerden we termen en uitdrukkingen, die gebezigd werden en worden in de 

Nederlandse radio- en tv-studio’s. Er blijven nog steeds nieuwe lijstjes binnenkomen, zoals onderstaande radio termen. Uw 

suggesties, ook voor televisie-jargon, zijn welkom op nieuwenhuijsenbas@gmail.com. 

Afgalmen wat galm toevoegen aan een abrupt gemonteerd slot

Akoestisch gat hiervan is sprake als het stereosignaal enkel uiterst links en uiterst rechts is geplaatst.

Ambiance omgevingsgeluid, couleur-locale, sfeer, achtergrondruis

Astra satelliet voor doorgifte van publieke en commerciële radio- en tv-zenders

Backing achtergrondmuziek bij een jingle of commercial, ook: achtergrondkoortje bij popmuziek

Bedje sober muziekje waaroverheen kan worden gesproken, tijdens het nieuws, weer of verkeer

Crosje mix tussen twee geluiden en/of muziekstukken, de eerste wordt zachter, de tweede luider

Dalet computerprogramma om opnames te bewerken, te monteren, te beheren en uit te zenden

Filler muziekje ter overbrugging van twee programmaonderdelen of opvuller tot het nieuws

Item kort) programmaonderdeel met bijdragen van een verslaggever of correspondent 

Klokkenschuif fader op de mengtafel, om het tijdsein (de piepjes) van de atoomklok te laten horen

Koptune vast melodietje aan het begin van een programma

Omni microfoon met diverse schakelbare richtingskarakteristieken

Optimod zendlijnbegrenzer, sterke limiter met toonregeling om het uitzendsignaal compacter te maken

Outtro de laatste 10-15 seconden speeltijd van een muzieknummer

Plugger vertegenwoordiger van een platenmaatschappij die nieuwe muziek onder de aandacht brengt

Riedeltje neutraal muziekje om de sfeer te zetten, ook wel: deuntje; muziekje, tune, pingel genoemd 

Rond maken een reportage of interview samenvatten, dan wel afronden naar het einde

Semi-live opname vlak voor de uitzending, die de indruk wekt alsof het op dat moment plaatsvindt.

Sisklanken scherpe ‘essen’ bij opgenomen gesproken woord of zang, door verkeerde microfoon opstelling

Slof aansluitkast voor diverse microfoons; de signalen gaan dan via een multikabel naar de mengtafel 

Soundbite kort muzikaal fragment, bijvoorbeeld bij het overzicht van een hitlijst

Sterren potjeslatijn voor het reclameblok: “Hoe laat gaan we sterren?”

Uher kleine, portable bandrecorder voor reportagewerk; kon 2x25 minuten mono opnemen

Voxpop straatinterview; de uitgesproken mening van het winkelend publiek 

Wisbak kast om analoge geluidsbanden snel te kunnen wissen alvorens te hergebruiken

Witje  een plotselinge, ongewenste stilte tijdens een uitzending

 

Na beëindiging van de reeks Radiowoordenboek kon een Televisiewoor-

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

van Hilversums jargon uitgegroeid tot een langlopend feuilleton. Maar 

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

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

deze vakgebonden terminologie. Stuur uw suggesties naar: nieuwenhuij-

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

Zie ook Aether 143 en 144.

Televisie
    woor
 den
boek

Radio
    woor
 den
boek








F o t o r u b r i e k

p de korrel

In de vorige afl evering van onze rubriek met archief-
foto’s waarover we nadere informatie vragen, stond 
weer een foto in de collectie van Spreek’buis. Twee 
mannen aan een bureau, wie waren ze was de vraag. 
Het antwoord kwam van een aantal lezers, onder wie 
Gré ten Caat en Ella Weisbrod. De man links is Jan Rut-
ger Achterberg, dramaturg bij de VARA, zijn collega 
rechts is Joost de Wolf, zijn evenknie bij de VPRO.

Ook de nieuwe foto komt uit het archief van Spreek’-
buis. Een portret van een man en twee NOS-medewer-
kers, zo te zien aan de achtergrond gemaakt bij een 
jachthaven. Achterop de foto staat: Dick Ebbenhorst, 
kennelijk de naam van de man in het overhemd. 
Maar wie zijn de anderen?
Stuur uw informatie naar de beheerder van het 
Spreek’buis-archief, Josje Franken: info@fotografi ejos-
jefranken.nl.

Bas Nieuwenhuijsen
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moet           voor Theo Uden       

                    Masman onverteer-

                    baar zijn geweest 

                    dat hij zich heeft   

                    moeten verant-

                    woorden voor zijn                 

                   dienstverband bij de        

                 Nederlandsche   

              Omroep, terwijl tegen      

         de NSB’er en hoogste baas    

   Herweijer nooit vervolging is 

ingesteld. Ook dat zegt wat over 

het niveau van de rechtsgang 

kort na de Bevrijding. Na de oor-

log kon Herweijer in Zwitserland 

onbedreigd een nieuw bestaan 

als ingenieur opbouwen. n
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De hand van cellist Dé Blanes

milieu. De datum van de eerste 

afspraak die de jazzmusicus 

met Meerloo had, is verloren 

gegaan, ‘maar bij de bewaard 

gebleven handafdruk bij het 

twee consult’, die afdruk is 

bewaard, pende Forest: “De 

voorspellingen van Van Meer-

loo zijn uitgekomen! Meer 

en betere complimenten kan 

men niet maken.” Blijkbaar 

had Meerloo – hij noemde zich 

Ph. Leonard van Meerloo om 

verwarring met een naamge-

noot te voorkomen – Forest 

die eerste keer iets verteld dat 

bewaarheid was geworden. 

Door middel van enthousiaste 

verhalen zal Forest vervolgens 

reclame hebben gemaakt voor 

de versbakken professionele 

handlezer. Misschien is bijvoor-

beeld zijn partner Amsy Moïna 

kenmerken een betekenis en 

liegen handen nooit. De kunst 

van een professioneel handle-

zer is om uit een veelheid van 

zulke kenmerken datgene te 

duiden wat het beste de eige-

naar van een hand, of een paar 

handen, karakteriseert. 

Wellicht vertelde Blanes over 

zijn Meerloo-ervaring aan 

anderen en is het via hem dat 

Ray Forest naar de chiroloog 

is toegegaan. Ze verkeerden 

tenslotte in hetzelfde sociale 

Philip L. Meerloo (Zandvoort, 

1908 – Kamp Amersfoort, 

1942) was de jongste zoon 

van de eerste violist van het 

Concertgebouworkest in 

Amsterdam. Hij begon eind 

1936 zijn praktijk als chiroloog, 

oftewel, ‘wetenschappelijk 

handlezer’. In de maanden die 

daaraan voorafgingen, had 

hij tweemaal de hand gelezen 

van de cellist David (Dé) Blanes 

(1909–1945). Tijdens die eerste 

sessie had Meerloo een holling 

in de palm van Blanes’ hand 

vastgesteld. Zes weken later 

bleek dit handkenmerk duide-

lijk te zijn verminderd. Het kon 

niets anders betekenen dan 

dat zich in het leven van Blanes 

iets ten goede had gekeerd. 

Volgens handlezers, inclusief 

Meerloo, hebben alle hand-

Philip Meerloo, 

De vorige afl evering van Aether had een bijdra-

ge van historicus Alexandra Nagel over de ge-

vluchte Russische musicus Ray Forest, de arties-

tennaam van Sasha Goldberg. Haar speurtocht 

naar hem hing samen met haar inventarisatie 

van het archief van de handlezer Philip L. Meer-

loo. Twee handafdrukken van Ray Forest had-

den haar namelijk op Goldbergs spoor gezet. 

Toen bleek dat zijn kinderen in Amerika amper 

iets wisten over de vooroorlogse jaren van hun 

(stief)vader, heeft zij voor hen, met behulp van 

Meerloos archief, een deel van zijn Nederlandse 

jaren in beeld gebracht. 

“De bekende 

chansonniere 

Greta Keller 

arriveerde 

maandag op 

Schiphol voor 

een tournee 

door ons land.”

Leeuwarder 

Courant, 

17 juli 1935

(1902–1965). Lewitsch speelde 

een tijdlang in het beroemde 

dansorkest Dajos Béla. Hij had 

op 27 juli 1937 een afspraak 

met Meerloo en schreef bij zijn 

handafdruk: “dem genialen 

Chirologen in tiefer Dankbar-

keit”. Diezelfde dag is ook 

- de Amsterdamse ballroom-

dansleraar Jan Hendrik Oos-

tervink (1894–1973) geweest. 

Oostervink had in het voorjaar 

van 1937 de pianist en jazzpio-

nier Leo de la Fuente (1902–ca. 

1944) voor zijn lessen inge-

huurd. Op zijn beurt was De 

la Fuente betrokken geweest 

bij - de Weense zangeres Greta 

Keller (1903–1977). Hij was 

met haar op tournee geweest. 

Keller had in de zomer van 

1935 een avond in Schevenin-

gen opgetreden en werd toen 

begeleid door de band van Ray 

Forest. Zij raadpleegde Meerloo 

op 2 augustus 1937. 

- Twee maanden later ging ook 

de Amerikaanse jazzzangeres 

Adelaide Hall (1901–1993) 

naar Meerloo toe. 

- Tussendoor is Leo Broekveldt 

(1906–1992) geweest, die 

bekend is geworden als de 

danser, acteur en verteller Indra 

Kamadjojo. Net als Amsy kwam 

hij uit Nederlands-Indië. Hun 

beider families waren goed 

bevriend. 

Phohi-uitzending
Hoe de onderlinge relaties 

liggen tussen alle mensen die 

naar Meerloo zijn toegegaan, 

valt niet meer te achterhalen. 

Feit is niettemin dat Meer-

loo zijn clientèle grotendeels 

verkreeg door mond-reclame. 

Meerloo heeft nooit voor zijn 

praktijk geadverteerd. Hooguit 

gaf hij via een kleine adverten-

ook wel op consult geweest, 

al is van haar geen handafdruk 

in Meerloos collectie aange-

troffen. Dat er van haar geen 

afdruk is, zegt echter niet alles, 

want niet alles van Meerloos 

oorspronkelijke archief is be-

waard gebleven. 

Sociaal netwerk
Anderen uit de kring rond 

Ray Forest en Amsy Moïna die 

Meerloo hebben geconsulteerd 

en van wie wel handafdrukken 

zijn bewaard, zijn: 

- de violiste Masha Polak 

(1909–na 1978). Vanaf 1926 

speelde Polak regelmatig voor 

de VARA-radio. Zij is tussen 

1938 en 1939 drie keer naar 

Meerloo toegegaan. 

- de actrice Mien Duymaer van 

Twist (1891–1967). Zij bezocht 

Meerloo voor het eerst een 

week nadat Ray Forest voor de 

tweede keer was geweest. Net 

als Amsy Moïna had Duymaer 

van Twist een rol in de fi lm 

Rubber (1936). 

- de joods-Russische pianist, 

violist, componist en chef 

d’orchestre Sula Lewitsch 

door Alexandra Nagel

chiroloog

“Wat kan mensen hebben 
verleid om naar Meerloo 
toe te gaan?”



Handlezingen

van de

mensen uit

het sociaal

netwerk van

Ray Forest en

Amsy Moina

én hij heeft ervoor gezorgd 

dat Philips Omroep Holland 

Indië (Phohi) op zaterdag 18 

juni 1938 een uitzending aan 

Meerloo heeft gewijd! De tekst 

van het ‘tweegesprek’ tussen 

de mannen zat bewaard te 

midden van allerlei correspon-

dentiestukken. 

Vragen
Of de Phohi-uitzending 

Meerloo nieuwe cliënten heeft 

gebracht? Wie zal het zeggen. 

Opmerkelijk is in elk geval dat 

de AVRO-technicus Marius van 

Overeem (1905–na 1970) op 

1 augustus 1938 bij Meerloo 

was en radiocoryfee Frits Thors 

(1909–2014) later tweemaal is 

gegaan: op 14 oktober 1940 

en 9 maart 1942. Daarnaast 

zijn er nog enkele ‘losse’ na-

men die met het Hilversumse 

milieu verband houden. Theun 

Bruins (1904–1983) bijvoor-

beeld, hij legde zich een korte 

periode toe op het schrijven 

van hoorspelen voor kinderen. 

gemaakt van 

de handen van 

de journalist 

Rob Kiek 

(1915–1964), 

het enig kind 

van de beken-

de juwelier 

Kiek in de Kal-

verstraat en de 

actrice Betsy 

Kiek-Wolffers. 

De eerste 

keer werd 

dit gedaan 

op 2 februari 

1937. Een half 

jaar later liet 

Kiek Meerloo weten nog niet 

te hebben gesproken met de 

hoofdredactie van de krant 

over Meerloos voorstel om 

een artikelenreeks te schrijven. 

Zo’n reeks is er nooit gekomen. 

Kiek heeft echter meegeholpen 

met de organisatie van een 

voordracht die Meerloo het 

jaar daarop in het Parkhotel 

over zijn werk heeft gehouden 

tie in de krant te kennen te 

zijn verhuisd naar een nieuw 

adres. Ook hebben er nooit 

journalisten over hem geschre-

ven, ofschoon meerderen bij 

hem op consult zijn geweest. 

De enige uitzondering is een 

redacteur van het Algemeen 

Handelsblad. 

Uit Meerloos archief blijkt dat 

er meermaals afdrukken zijn 

Wat de motieven van de hier 

genoemden geweest kunnen 

zijn om Meerloo een bezoek 

te brengen, blijft giswerk. Even 

in nevelen gehuld is wat hij 

ieder afzonderlijk heeft verteld 

en of men iets aan het consult 

heeft gehad. Los daarvan is het 

intrigerend om te weten dat zij 

de gang naar Meerloo hebben 

gemaakt en hoe Meerloo bij 

machte is geweest om ‘rake’ 

uitspraken te doen. n

 

Nieuwsgierig geworden? 

Lees meer van Alexandra Nagel 

over de collectie Philip Meerloo in 

het Allard Pierson, Amsterdam, in:

’De zo interessante studie van de 

menselijke hand’: Het archief van 

de handlezer Philip L. Meerloo 

(1908–1942), De Boekenwereld 

38(2), 2022, p. 40-45. Handlezen 

en toekomst voorspellen, Mantra 

28, 2021, p. 48-75. 

En de journaliste/schrijfster Phé 

Wijnbeek (1909–na 1984). Zij 

is na de oorlog omroepspecia-

liste bij het ANP geworden. 

En dan is er een totaal ander 

soort vraag. Wat kan men-

sen hebben verleid om naar 

Meerloo toe te gaan? Hier valt 

wel een antwoord op te geven. 

Het was indertijd duidelijk dat 

de chiroloog uit Amsterdam 

niet zomaar een handlezer 

was. Menigeen die hem aan 

het werk had gezien was sterk 

onder de indruk van hetgeen 

hij over hem of haar wist te 

vertellen louter afgaand op een 

nauwkeurige inspectie van de 

handen. Zulke ervaringen heb-

ben ongetwijfeld de nieuws-

gierigheid gewekt: Wat zal hij 

míj vertellen wanneer ik hem 

mijn handen toon? Bovendien 

heeft iedereen op bepaalde 

momenten in het leven wel 

behoefte aan duiding en 

richting. Dit kan zijn wanneer 

het zoeken naar een levens-

partner niet lukt, of wanneer 

er een kinderwens is maar een 

zwangerschap uitblijft. Of wan-

neer een dierbare ziek is, of 

net is overleden. Of wanneer 

men niet gelukkig is met een 

baan en anders wil maar niet 

weet welke stappen te zetten. 

Meerloo voerde zijn praktijk 

van eind 1936 tot en met 

oktober 1942. Het zijn de jaren 

waarin eerst oorlog dreigde in 

naburige landen, vervolgens 

oorlog uitbrak en Nederland 

erbij betrokken raakte. Dit 

bracht voor tallozen spannin-

gen en onzekerheden teweeg. 

Het is niet vreemd dat in 

zulke omstandigheden mensen 

‘waarzeggers’ gaan consulte-

ren, zeker wanneer over zo ie-

mand berichten de ronde doen 

dat hij of zij met voorspellingen 

het bij het rechte eind heeft 

gehad. Dit betekent overigens 

absoluut niet dat Meerloo met 

toekomstverwachtingen immer 

goed zat! 
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KRONCRV) ligt die link minder 

aan de oppervlakte, ook omdat 

veel lezers vóór de fusie in 

2014 abonnee zijn gewor-

den. De AVRObode heet niet 

AVROTROSbode. VARAgids 

heet niet BNNVARAgids. Al 

die namen zijn niet voor niets 

ongewijzigd: door een wijzi-

ging raken de omroepen lezers 

kwijt, zonder dat daarvoor 

nieuwe abonnees terugkomen. 

De bladen van de KRO, NCRV 

en AVRO komen zelfs vanuit 

één uitgeverij; een tekst kan in 

verschillende gidsen terecht-

komen. Yvon Jaspers geeft 

één keer een interview over 

Boer zoekt vrouw, en de tekst 

kan verschijnen in Televizier 

(AVROTROS) Microgids (KRO-

NCRV) én de NCRV-gids.

Ook in redactionele keuzes is 

het verschil met omroepbin-

ding zichtbaar. Op de cover 

van de EO zien we een predi-

kant, of een presentator van de 

omroep. De VARAgids staat – 

ook omdat journalistieke onaf-

hankelijkheid zo’n belangrijke 

kernwaarde van BNNVARA is 

– inhoudelijk meer op afstand 

van BNNVARA. De helft van 

ons blad bestaat uit columns, 

rubrieken en artikelen over 

de rtv-week die komen gaat. 

Als een nieuw BNNVARA-pro-

gramma start, zal iemand van 

werd eerder dit jaar zelfs het 

grootste tijdschrift van Neder-

land. Groter dan de Kampioen 

van ANWB, groter dan Libelle. 

Abonnees zijn vaak ook leden 

van de omroep; belangrijk 

omdat een omroepvereniging 

zonder leden geen bestaans-

recht heeft.

Verweven 
(Waarschuwing vanaf hier, 

beste lezer: ik ben VARA-

gids-hoofdredacteur en 

derhalve niet onpartijdig). Hoe 

zit dat met de verwevenheid 

tussen omroepgidsen en de 

omroepen? Dat verschilt per 

geval nogal. MAX Magazine, 

de jongste (en succesvolste) 

tv-gids van Nederland, bruist 

van het Omroep MAX-gevoel. 

Voorzitter Jan Slagter heeft een 

column. Ook Visie, van de EO, 

heeft een heel sterke binding 

met de omroep. Logisch, want 

de omroepen zelf zijn succesvol 

en hebben een kraakhelder 

profi el. Bij fusieomroepen 

(BNNVARA, AVROTROS, 

In een tijd waarin het uitzend-

schema bepaalde of en wan-

neer je een tv-programma kon 

bekijken, loodste een tv-gids 

je door het lineaire tv-schema. 

Dat klinkt voor twintigers mis-

schien als een gedachte uit een 

andere tijd, maar dit gegeven 

is voor de meeste lezers (waar 

inderdaad ook weinig twinti-

gers tussen zitten) nog steeds 

de belangrijkste reden voor een 

abonnement.

Het belangrijkste verschil 

tussen Radio Times en alle 

Nederlandse tv-gidsen, is dat 

Nederlandse gidsen allemaal 

zijn ontstaan bij een omroep. 

Lange tijd was de koppeling 

met een omroep zelfs een 

wettelijke vereiste in ons land 

– een wet waar onder meer De 

Telegraaf zich lang (en uitein-

delijk succesvol) tegen heeft 

verzet. Voor abonnees geldt 

daarom vaak: we kijken in een 

gids om te zien wat op tv is, en 

we kiezen voor de gids van de 

omroep die bij ons past. Visie 

voor de EO’er, Superguide voor 

de Veronica’er. De bereikcijfers 

zijn nog steeds enorm; alleen 

al de VARAgids heeft een 

wekelijks bereik van meer dan 

350.000 mensen (aldus NOM, 

de organisatie die onafhanke-

lijk bereikcijfers in Nederland 

publiceert). MAX Magazine 

Hoe leg je aan een Brit uit wat een Nederlandse tv-gids is? Ja, de Britten hebben sinds 1923 

Radio Times, een weekblad met de radioprogrammering (en later de tv-programmering) erin. 

Maar de Avrobode of Visie (van de EO) hebben toch een heel andere rol.

De rtv-gids, onmisbare schakel in 
het Nederlandse omroepbestel

EO Visie 1991-47

De rtv-gids is belangrijk voor de bestaans-

zekerheid van omroepverenigingen. De EO 

is in 1991 dringend op zoek naar nieuwe 

leden. 

Bron: Beeld & Geluid 

Mikro Gids 1975-1

De KRO weet in de jaren zeventig het leden-

tal omhoog te brengen door een goedkoper 

alternatief naast de duurdere KRO Studio 

(nu KRO Magazine) rtv-gids uit te brengen. 

Bron: Beeld & Geluid

NCRV Gids 1973-01 

Rtv-gidsen kunnen een bredere opzet 

hebben dan alleen radio en televisie. In de 

NCRV Gids doorgaans veel aandacht voor 

het koningshuis. 

Cover VARAgids 2013 

Met deze cover over de EK-fi nale van 1988 

won de VARAgids in 2013 de Cover van het 

Jaar. De cover laat het voetbalshirt uit dat 

jaar zien, opgebouwd uit de letterlijk uitge-

typte commentaartekst van Theo Reitsma tij-

dens die wedstrijd. Cécile Koekkoek, destijds 

hoofdredacteur: ‘We hebben deze cover zelf 

op de redactie bedacht. En de cover is door 

onze eigen vormgevers ontworpen. Dat 

maakt de prijs heel bijzonder.’

Bron: VARA

VPRO cover 2004-03

Bij de VPRO krijgen ontwerpers de vrije 

hand. Een VPRO Gids hoeft niet direct als 

zodanig herkenbaar te zijn, zoals in dit ont-

werp van Sonja van Hamel uit 2004. 

Bron: Beeld & Geluid

de communicatieafdeling me 

daarover informeren. Maar 

er is geen verplichting er ook 

echt iets mee te dóen: we 

kunnen ook covers maken 

met Lies Visschedijk (vanwege 

een RTL-dramaserie) of Wim 

T. Schippers (VPRO-anchor), 

als de rtv-week daar aanlei-

ding toe geeft. Deze jour-

nalistieke onafhankelijkheid 

valt op: meermaals werd de 

VARAgids (als enige rtv-gids) 

genomineerd voor Tijdschrift 

van het jaar, de belangrijkste 

Mercurs-tijdschriftaward (ik 

waarschuwde u al: dit is geen 

onpartijdig stuk).

Winst 
De geschiedenis van rtv-gid-

sen heeft nog een belangrijk 

element: de fi nanciële reve-

nuen. Alle omroepen maken 

winst op hun rtv-gidsen (die 

winst is zelfs wettelijk verplicht; 

het voert ver om de gedachte 

achter die wet in Aether uit te 

leggen). Van die winst betalen 

omroepen bijvoorbeeld een 

tv-productie die de NPO niet 

wil betalen. Het eigen vermo-

gen geeft omroepen de ruimte 

om zelf keuzes te maken, om 

niet alles in de handen van één 

centrale organisatie te leggen.

Tv-gidsen informeren in Ne-

derland dus, net als de Radio 

Times in Groot-Brittannië, over 

de komende rtv-week. Maar 

ze zijn veel meer: ze betrekken 

kijkers bij een omroep, door 

tv-gidsen hebben omroepen 

leden en eigen fi nanciële 

middelen. En zo vormen ze dus 

een uiterst belangrijke schakel 

in het omroepbestel zoals we 

dat nu kennen.

Kijk, zó kunt u het de Brit 

uitleggen, als deze vraagt naar 

het verschil tussen Radio Times 

en een Nederlandse tv-gids. n

Radio Times, een weekblad met de radioprogrammering (en later de tv-programmering) erin. 

ze zijn veel meer: ze betrekken 

door Roy van Vilsteren hoofdredacteur VARAgids

“Door tv-gidsen hebben 
omroepen leden en eigen 
fi nanciële middelen”
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deze toren de achtste plaats 

van de hoogste constructies in 

Nederland.

 

Net als Dudok
De toren is gesitueerd aan het 

einde van de Witte Kruislaan, 

aan de noordkant van het 

Media Park en opzij van de 

studio’s van de voormalige Ra-

dio Nederland Wereldomroep, 

tegenwoordig het AVRO-TROS-

gebouw.

 

De kolom van de toren is niet 

rond, wat je zou verwachten, 

maar vierkant van vorm. De 

Hilversumse gemeenteraad 

bedong destijds dat de toren 

enigermate moest ogen op 

de – eveneens vierkante - toren 

van het wereldberoemde raad-

huis, in 1931 gebouwd door 

de befaamde stadsarchitect 

Dudok. Zijn werken kenmerken 

zich door rechte lijnen met een 

streng karakter. Die ordelijke 

Berlage-bouwstijl is dus – voor 

Omroepoord Hilversum kreeg 

in 1951 zijn eerste radio- en 

televisiemast, langs de Insu-

lindelaan, ten zuiden van het 

Media Park. Die zendmast was 

een eenvoudig stalen geraamte 

en reikte 70 meter hoog. Begin 

jaren ’60 werd besloten alle 

televisie-activiteiten te verplaat-

sen van Bussum naar Hilversum 

en werd het Omroepkwartier 

(nu: Media Park) aangelegd. 

Dat vereiste een degelijke 

zend- en ontvangsttoren.

 

De huidige telecom- en datato-

ren is ontworpen door architect 

Van der Zee, in samenwerking 

met rijksgebouwenarchitect 

Auer en gebouwd in 1973. 

Deze Mediatoren “groeide” 

vier meter per dag tot deze 

142 meter de lucht in wees. De 

toren werd in 2001 met nòg 

eens 54 meter verhoogd, wat 

de totale lengte bracht tot de 

196 meter anno nu. De breed-

te is tien meter. Ooit bezette 

Wie vanuit het zuiden Hilversum inrijdt, 

ziet al gauw de dominante toren van de 

19e-eeuwse RK Sint Vituskerk. 

Wie Hilversum echter vanaf de noordkant 

nadert, valt onmiddellijk de hoge, 

onwankelbare Mediatoren al van verre 

op. Die Hilversumse toren bestaat dit jaar 

vijftig jaar en vormt het middelpunt in 

Nederland voor het verspreiden van 

media en data.

Mediatoren in Hilversum viert 50ste verjaardag

Vlnr: De stijl van 

Dudok is door-

getrokken 

Cellnex-zegs-

man Buddy Tan 

op één van de 

ringen rond de 

toren 

Uitzicht op het 

Media Park van-

af de telecom- 

& datatoren 

   

zover dat mogelijk was - door-

getrokken in deze telecom- & 

datatoren (zoals de officiële 

benaming luidt).

Vóór de liberalisering door de 

overheid waren achtereenvol-

gens PTT en KPN de eigenaar 

van deze toren. “De toren 

wordt sinds 2007 beheerd door 

Cellnex, een van oorsprong 

Spaanse ‘telecommunicatie-in-

frastructuur provider’ met 

vestigingen in twaalf landen. 

Cellnex bezit in totaal 24 tele-

com- &datatorens in Neder-

land, plus vele kleinere antenne 

opstelpunten en zendmasten. 

Elke onderneming of instelling 

die op grote schaal media of 

data wil distribueren, kan dit 

Tekst en foto’s: Nico Warnaar



Ole ter Kuile

In memoriam 

1918

gebouwtje – diep onder de 

oppervlakte – bevindt zich een 

bunker vanwaar de overheid 

destijds radioboodschappen 

kon uitzenden, ingeval de 

Russen deze kant opkwamen. 

Vandaag de dag is die nood-

studio volledig ontmanteld.

Ondanks veel moderne 

hoogbouwfl ats en het sterk 

toenemende dataverkeer zal 

het de komende decennia niet 

noodzakelijk zijn de Hilversum-

se toren verder de hoogte in te 

stuwen. 

 

Uitzicht
Het vergezicht vanaf de Hil-

versumse toren, die in 2011 is 

vernoemd naar de NCRV-te-

levisieserie Man Bijt Hond, is 

magnifi ek; aan de horizon 

zie je zowel Amsterdam als 

Utrecht liggen. De toren is 

helaas niet toegankelijk voor 

dagjesmensen.

  

“Momenteel verkeert de 

toren bouwkundig gezien 

in opperbeste staat, dankzij 

de ambachtelijke methodes 

van bouwen in de jaren ’70”, 

meldt Buddy. Er is nog geen 

sprake van rot of roest en de 

gewapend-betonnen construc-

tie is puntgaaf, dus deze toren 

kan gerust nog eens vijftig jaar 

mee.

En wie weet, wordt de toren 

ooit nog eens benoemd tot 

offi cieel Rijksmonument, want 

hij is immers ‘van algemeen 

belang wegens zijn schoon-

heid’! n

Met de krappe lift - die ooit de 

snelst stijgende van Nederland 

was - zijn alle 24 ‘technische’ 

verdiepingen bereikbaar. Na-

tuurlijk is er ook een (duister) 

trappenhuis aanwezig. De 

toren telt zeven platforms 

(ringen) met een doorsnede 

van 21 meter, waarvan vier als 

open galerij. De bovenste drie 

zijn voorzien van een glazen 

wand.

 

Binnen in de toren zoemen – in 

strak gelid – op 60 m2 vloer-

oppervlakte vele datacenters. 

Noodstroom aggregaten staan 

opgesteld op een peil van 

twaalf meter van de grond 

(op de derde etage) en zijn 

zodoende gevrijwaard van 

mogelijke overstromingen als 

gevolg van hevige regenval. 

  

Last van koerende duiven, 

incluis alle hinder van hun 

drek, heeft de toren nooit, 

omdat enkele slechtvalken zich 

ter plekke hebben genesteld. 

Slechtvalken jagen op vogels 

van middelgroot formaat en 

duiven beseffen dit blijkbaar 

dus blijven ver uit hun buurt...

Koude Oorlog
De grond waarop de Mediato-

ren is gefundeerd, is eigendom 

gebleven van KPN. Een zwaar 

hekwerk moet deze toren 

beveiligen tegen ongewenste 

indringers. In een nabijgelegen 

laten verzorgen via Cellnex en 

via onder meer de Hilversumse 

toren”, zo laat woordvoerder 

Buddy Tan weten.

Back-up 
voorzieningen
In Nederland ligt maar liefst 

twee miljoen kilometer aan 

glasvezelkabel in de grond. 

Toch herbergt de telecom- & 

datatoren naast glasvezel nog 

tientallen schotelantennes 

ten behoeve van straalver-

bindingen (onder meer voor 

draadloos internet), back-up 

verbindingen en antennes 

van alle mobiele operators die 

onder meer nodig zijn voor 

onze mobieltjes. Maar die 

schotelantennes fungeren ook 

als reservesysteem.

Elke telecom & datatoren 

in Nederland heeft zicht op 

een andere toren, waardoor 

continuïteit van draadloze tele-

communicatie en datatransfer 

blijft gewaarborgd. Zo is vanaf 

de Hilversumse toren de zend-

mast van Lopik/IJsselstein met 

het blote oog in de verte goed 

waarneembaar. Die Gerbran-

dytoren is 372 meter hoog.

Vanuit de telecom- & datatoren 

worden (digitale) signalen 

verzonden voor zowel publieke 

als commerciële radio & tv 

4G/5G-verkeer en content voor 

bedrijven en instanties. 

Radiogolven
Van de traditionele radio- en 

tv-uitzendingen via de ether 

resteert enkel de FM-band, 

daarnaast is er DAB+ (digital 

audio broadcasting); er staan 

géén zenders meer opgesteld 

voor middengolf, lange golf en 

korte golf.

“Het middelpunt 
voor media en data 
verspreiding”

Ter Kuile 

stamde 

uit een 

roemrijk 

geslacht 

uit de 

Twentse 

textielin-

dustrie, 

maar was 

als lichtont 

werper altijd dienstbaar aan regisseur en 

decorontwerper. Op 6 oktober 2022 is hij 

overleden. 

Ter Kuile begon zijn tv-loopbaan als lichtassis-

tent van Henk de Rover en werd midden ja-

ren zestig binnen het facilitair bedrijf bekend 

als ‘Ole en de vliegende 5kw’. Bob Rooyens 

memoreert op zijn website (bobrooyens.

com) hoe die naam ontstond. Bij de opnames 

voor Hoofdstuk 1 (AVRO) zal voor het eerst 

op de Nederlandse televisie bewegend licht 

te zien zijn, lang voor varilights op de markt 

komen: “op 6 oktober 1964 trok de toenma-

lig licht-assistent van Henk de Rover, Ole ter 

Kuile, via een geïmproviseerd railsysteem een 

5 KW-spot, van de ene kant van de studio 

naar de andere. De bewegende schaduw 

was een feit en werd gecontroleerd door een 

touwtje in de hand van Ole.” Bijgaande foto 

van geeft een indruk van het resultaat.

Ter Kuile ontwikkelde zich tot een veelge-

vraagd lichtontwerper. Hij deed het licht voor 

de live-uitzending van de landing van de 

Apollo-11 in 1969 en werkte regelmatig voor 

Toppop. In de jaren zeventig volgden shows 

als Barend is weer bezig en Van Oekel’s 

discohoek. Ook in drama-producties was hij 

bedreven, zo was hij de lichtontwerper bij 

prestigieuze producties als De stille kracht, 

Uit de wereld van Guy de Maupassant en 

Dagboek van een herdershond.

Liselotte Doeswijk

Omroeper:

Goedenavond luisteraars, het 

komende half uurtje kunt u luiste-

ren naar:

-Het Orkest zonder Naam o.l.v. 

Ger de Roos met zang van De 

Musketiers en De Marketentsters 

en.......Fred Starewood 

(Frits ‘nul-nul’ van Turenhout).

-Malando en zijn tango-rum-

baorkest met zang van Francisca 

Deschamps en Frans Wanders.

-The Ramblers o.l.v. Theo Uden 

Masman met zang van Jany Bron 

en Marcel Thielemans.

-The Skymasters o.l.v. Bep Rowold 

met zang van Karel van der 

Velden en Annie Plevier (of Gré-

tje Kauffeld of Joke van de Burg).

-De Windmolens o.l.v. Johnny

 Holshuijsen met zang van Truusje 

Koopmans en Dick Doorn.

-Het Metropole orkest o.l.v. Dolf 

van der Linden met zang van 

Tonny van Hulst.

-Tom’s Prairiepioneers o.l.v. 

Tom Erich met zang van Eddy 

Christiani.

-Het KRO-dansorkest o.l.v. 

Klaas van Beeck.

-Vrij en Blij o.l.v. Wessel Dekker.

-De Zaaiers o.l.v. Jos Cleber met 

zang van Mieke Telkamp.

-The Victorians o.l.v. Ger van 

Leeuwen.

-The Swing Specials o.l.v. 

Frans Poptie.

-The Romancers o.l.v. Gerard 

van Krevelen met zang van Ans 

Heidendaal of Sonja Oosterman.

-Laquestra en zijn Tipica-orkest.

-Het strijkorkest van Dick 

Willebrandts.

-Het dameskoor Aethercharme 

o.l.v. Marinus van ‘t Woud.

-De jonge Flierefl uiters o.l.v. 

Johan Jong met zang van Peter 

de Boorder of Joop Smits.   

-De Tiroler Holzacker Bub’n o.l.v. 

Gerard Lebon met zang van 

Olga Lowina.

-De Windabona Schrammeln 

met zang van Hans Grünhut.

-Het Rainbowkwartet van 

Rob Meijn.

-The Dixieland Pipers o.l.v. 

Eric Krans.

Enz., enz., enz.

Jan Visser

Een opsomming van radio-orkesten en en-

sembles uit de jaren vijftig. De tijd dat iedere 

omroep zijn eigen orkest(en) in dienst had.

Frits van Turenhout

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



2120

Vlnr: Huub 

Wijfjes

In Geef je 

ouders maar 

weer de schuld 

(VPRO, 1985-

1986) speelden 

onder andere 

Frits Lam-

brechts, Gijs 

de Lange en 

Sylvia Millecam 

sketches over 

botsingen tus-

sen ouders en 

kinderen

Aart Staar-

tjes als de 

stratemaker in 

De Stratema-

keropzeeshow 

(VARA, 1973)

en kinderen

Praatprogramma Een groot uur “U” (VARA) doorbrak 

vele taboes, rechts presentator Koos Postema, 1973

de ontwikkeling van jeugdte-

levisie. Het Jeugdjournaal vind 

ik een parel aan de kroon van 

de publieke omroepen, dat 

heeft de wereld van kinderen 

enorm verrijkt en hen bij de 

maatschappij betrokken. Dat 

gebeurt op deze manier alleen 

in Nederland, nergens anders.”

Een verklaring daarvoor is 

volgens Wijfjes te vinden in 

het bijzondere publieke bestel 

in ons land. “Overal, in elk 

land bestaat maatschappelijke 

verdeeldheid. Als er maar één 

publieke omroeporganisatie is, 

moet die de hele samenleving 

vertegenwoordigen. Dat leidt 

tot behoedzaamheid. Bij ons 

is dat anders, de verschillende 

groepen in de samenleving 

kunnen zich in een waaier aan 

publieke omroepen gerepre-

senteerd zien. Ik kenschets 

Bijzonder bestel
Al dat werk heeft hem een die-

per beeld gegeven van de Ne-

derlandse omroepgeschiedenis. 

“Onder meer ten aanzien van 

de positie van de Nederlandse 

radio en tv in internationaal 

verband. Nederland neemt een 

bijzondere positie in, zowel 

technisch en programmatisch 

als beleidsmatig, waarvoor we 

te weinig aandacht hebben.” 

Internationaal gezien zijn 

bijvoorbeeld Nederlandse 

kinderprogramma’s opvallend 

vooruitstrevender dan elders 

in de wereld, merkt Wijfjes op. 

“De Stratemakeropzeeshow, 

Achterwerk, De Dokter Corrie 

Show en het Jeugdjournaal, 

om er maar enkele te noemen. 

Dat springt er echt uit, het zijn 

grensverleggende programma’s 

waardoor Nederland interna-

tionaal een grote rol speelt bij 

Wijfjes bekleedde de afge-

lopen dertien jaar de Erik de 

Vries-leerstoel aan de UvA, die 

mede in het leven is geroepen 

door Beeld & Geluid. “Die 

leerstoel betreft de geschiedenis 

van radio en televisie,” vertelt 

Wijfjes. “Dat was nieuw. 

Uniek. Ik heb dat zelf mogen 

vormgeven.” Dat viel niet altijd 

mee, erkent hij. “Ik moest mijn 

plaats bevechten bij Media-

studies. Ik ging meedraaien in 

onderzoekswerkgroepen, kon 

masterstudies begeleiden, heb 

promovendi geworven, college 

gegeven over bijvoorbeeld ar-

chieven en ik heb een keuzevak 

ontwikkeld.” En Wijfjes deed 

onderzoek. “Dat wilde Beeld & 

Geluid graag.” Het leidde tot 

tal van artikelen en boeken, 

waaronder het drieluik De 

krant, De radio en De televisie.”

De Wet van Wijfjes en de geschiedenis van de Nederlandse televisie
Huub Wijfjes heeft afscheid genomen van de Universiteit van Amsterdam, waar hij hoogleraar 
in de Geschiedenis van Radio en Televisie was, en van de Rijksuniversiteit Groningen, waar 
hij werkte als hoofddocent Journalistiek. In zijn laatste college in Amsterdam ontvouwde 
hij een ‘televisiewet’, gebaseerd op zijn kennis van de historie van het medium. De tv heeft 
volgens hem in de Nederlandse samenleving een sterk emanciperende en democratiserende 
rol gespeeld. En dat komt niet in de laatste plaats door het specifiek Nederlandse publieke 
omroepbestel.

P voor Persoonlijkheid. Het kwadraat geeft aan 

hoe belangrijk die twee zijn: emotie en persoon-

lijkheid.” Zijn formule beschrijft de dynamiek en 

aantrekkingskracht van veel verhalen, zoals we die 

al uit de klassieke oudheid kennen: een held (P), 

gedreven door emoties zoals liefde of wraakgevoe-

lens (E), die in een strijd verwikkeld is. Het boeit 

lezers, luisteraars en kijkers al vele eeuwen.

Publieke waarden
De publieke omroepen zijn volgens Wijfjes nodig 

om de emancipatie van private emoties op televisie 

maatschappelijk relevant te houden. “De com-

merciële omroepen maken soms uitstekende 

programma’s en hebben de publieke omroepen 

gescherpt. Maar commerciële omroepen moeten 

geld verdienen en gaan dus uit van commerciële 

waarden en maken soms programma’s waarin 

private emoties worden uitgemolken. De publieke 

omroepen doen dat niet, althans als het goed is. 

Een publieke omroep heeft ruimte voor idealen, 

zoals mensen verheffen, horizonten verbreden, de 

wereld openen en empathie met slachtoffers van 

vreselijke zaken oproepen. De verhalen en emoties 

van mensen helpen daarbij, doordat ze kijkers de 

mogelijkheid geven om zich met anderen te identi-

ficeren.” n

het bestel als ‘dynamisch 

conservatisme’, een paradox. 

Het is gericht op behoud van 

de bestaande structuur en de 

positie van de omroepen. Maar 

tegelijkertijd is het dynamisch, 

juist dankzij die omroepen.” 

Die dynamiek ontstaat niet 

alleen doordat er soms omroe-

pen bij komen, al speelt dat 

wel een rol. “Omroepen schep-

pen vaak ruimte voor biotopen 

voor tijdelijke verandering. Zo 

konden vroeger bijvoorbeeld 

de VARA en de VPRO vrijplaat-

sen zijn voor jonge generaties 

talentvolle programmamakers, 

een rol die later is vervuld door 

bijvoorbeeld BNN en PowNed.” 

Televisie emancipeert
Wijfjes wijst verder met nadruk 

op de emanciperende rol van 

televisie, die al in de jaren 

’50 begon en vanaf de jaren 

’60 tot grote hoogte steeg in 

harmonie met de maatschap-

pijkritische, anti-autoritaire 

tijdgeest. “In bijvoorbeeld 

praatprogramma’s kwam de 

mens centraal te staan. Er werd 

niet meer alleen over zaken 

als homoseksualiteit gepraat, 

maar ook met homo’s. De 

televisie maakte duidelijk dat 

homo’s niet alleen gedefinieerd 

worden door hun seksuele 

voorkeur, maar ook door hun 

talenten en andere aspecten 

van hun persoonlijkheid, net 

als iedereen. Je kunt je daar-

door met hen identificeren.”

Die emanciperende rol past 

uitstekend bij televisie, ver-

klaart Wijfjes, vanwege de 

specifieke wetmatigheden van 

dat medium. “Eén wet is dat 

emancipatie zichtbare private 

emotie en confrontatie nodig 

heeft om van de grond te 

komen. Maar private emoties 

waren vroeger juist niet of 

nauwelijks openbaar zichtbaar. 

Rouw, vreugde, liefde en ga zo 

maar door toonden we vroeger 

zelden. Televisie heeft die voor 

het eerst massaal zichtbaar 

gemaakt. Denk aan de manier 

waarop media de Watersnood-

ramp behandelden in 1953, 

zonder die concentratie op 

private emoties. Nu, 70 jaar na 

de ramp, laat de NOS alsnog 

een Watersnoodjournaal zien 

waarin de menselijke drama’s 

wel centraal staan. Daaraan zie 

je wat ‘emancipatie van private 

emotie’ echt is.” Televisie heeft 

daar zelf ook baat bij, zegt 

Wijfjes, want het is een onmis-

baar element voor het creëren 

van flow, het verschijnsel 

waardoor er in de chaos van 

opeenvolgende beelden toch 

samenhang, een verhaal ont-

staat. In zijn afscheidscollege 

presenteerde hij de ‘Wet van 

Wijfjes’, met lichte spot gefor-

muleerd op de manier waarop 

dat in bijvoorbeeld de natuur-

kunde gebruikelijk is. “F=EP2x-

strijd. Dit is het E=MC2 van de 

televisie. In mijn formule staat 

F voor flow, E voor emotie en 

“F=EP2xstrijd, dit 
is het E=MC2 van 
de televisie”

door Bas Nieuwenhuijsen  Foto’s: Beeld en Geluid



2322

schrijver en meende dat zoiets 

het best tot zijn recht zou 

komen op de radio. In 1963 

meldde hij zich in de studio 

van het piratenradiostation 

Veronica om zijn belangstelling 

kenbaar te maken. En daar 

zochten ze toevallig net makers 

die de geplande zendtijduit-

breiding met programma’s 

konden vullen. De 17-jarige 

Rotterdamse liedjeszanger 

kreeg er tot zijn verbijste-

ring gelijk het astronomische 

bedrag van 95 gulden per 

uitzending voor. 

Kleinkunst 
Bij Veronica mocht hij alle 

Nederlandse chansons draaien 

waar hij verknocht aan was. 

Deels schreef en zong hij 

die ook zelf als een moder-

ne troubadour. Waar in die 

tijd protestzangers als Bob 

Dylan, Boudewijn de Groot, 

Armand en vele anderen hun 

pijlen richten op het gezag, 

de godsdienst of protestac-

Han Peekel 

Wordt Vervolgd

Han Peekel 

op de Wordt 

Vervolgd 

Clubdag

Foto’s: Beeld & 

Geluid

Daarnaast maakte hij cd’s met 

zelfgeschreven en -uitgevoerde 

liedjes. Met als hoogtepunt de 

cd die hij voor zijn innig gelief-

de, in 2016 overleden, vrouw 

Theya maakte onder de titel Jij 

droeg mijn naam.

Erfgoed 
Bij al die uitbundige en cre-

atieve activiteiten groeide bij 

Han het besef dat omroep een 

enorme bijdrage leverde aan 

de Nederlandse cultuur. Grote 

zorgen maakte hij zich om de 

buitengewoon slordige wijze 

waarop de omroepen met dat 

erfgoed omgingen. Ieder deed 

maar wat voor zichzelf en het 

centrale av-archief van de NOS 

was er alleen voor makers. In 

1988 zette Han dat probleem 

op de publicitaire kaart: hoe 

was het mogelijk dat een 

publiek gefinancierde instelling 

zo nonchalant en ontoegan-

kelijk met al dat prachtige 

programmamateriaal omging? 

Met veel gevoel voor emotie 

haalde hij het voorbeeld van Ja 

Zuster, Nee Zuster aan; van die 

schitterende serie was vrijwel 

niets bewaard gebleven omdat 

de omroep de ampex-ban-

den waar de uitzendingen 

op stonden opnieuw wilde 

gebruiken. Han dacht met 60 

miljoen gulden een commerci-

eel beeldbandarchief te kunnen 

oprichten dat beter zorgde 

voor het verleden, ook voor het 

algemene publiek.

door volwassen mannen en 

vrouwen die hem wilden tonen 

hoe goed ze Donald Duck 

of Speedy Gonzalez konden 

nadoen.

En toch was Wordt Vervolgd 

maar één van de honderden 

radio-en televisiepropgramma’s 

waar Han aan heeft gewerkt. 

Want een omroepman was hij 

al vroeg in hart en nieren. Met 

smaak kon hij vertellen over de 

droom die hij als tiener al had 

om bij de radio (“dat magische 

medium vol verbeelding”) te 

werken. Hij liefhebberde al 

vroeg als zanger en liedjes-

Han was een zeer charmante 

man, een liefhebbende echt-

genoot, vader en grootvader 

en een warme en loyale vriend 

voor veel mensen. Heel Hilver-

sum kende Han met zijn vlin-

derdas en van die bekendheid 

maakte hij ook gebruik bij de 

passie van de laatste dertig jaar 

van zijn leven: het vastleggen 

van de omroepgeschiedenis in 

een enorme reeks TV-monu-

menten.

De meeste mensen zullen Han 

Peekel vooral kennen als een 

toegewijd en deskundig tele-

visiemaker. Zijn series Wordt 

Vervolgd (AVRO 1983-1993 

en Kindernet 1994-1997) over 

strips en animatie-tv hebben 

een blijvende plaats in het 

geheugen van generaties 

Nederlanders veroverd. Ver 

na het beëindigen van dat 

programma werd hij nog met 

regelmaat staande gehouden 

Op 14 december 2022 overleed tamelijk onver-

wacht de televisiemaker Han Peekel. Hij was op 

vakantie bij zijn dochter op Bali toen een hart-

aanval zijn machtige lichaam velde. Op 6 okto-

ber had hij in Blaricum nog op buitengewoon 

feestelijke wijze zijn 75ste verjaardag gevierd. 

De warme woorden, liederen en toespraakjes 

die toen aan hem gewijd werden, gaven goed 

weer wat een enorme indruk hij bij velen had 

gemaakt. 

Han Peekel (1947 - 2022) 
gaf stem en gestalte aan 
het mediageheugen

ties, was Han meer een fan 

van het ‘betere luisterlied’ 

zoals vertolkt door Jaap 

Fischer, Peter Blankers, Jules 

de Korte, Hans van Deventer, 

Gerard Cox en Paul van Vliet. 

In zijn latere loopbaan bij de 

publieke omroep (met name de 

KRO-radio) zou hij nog series 

bekroonde langspeelplaten 

met dit cabaretrepertoire vul-

len. In 1986 maakte hij samen 

met Jan Geysen van de BRT 

een zesdelige tv-serie over de 

geschiedenis van wat toen nog 

‘de kleinkunst’ heette. Tevens 

schreef hij boeken over helden 

zoals Lou Bandy, Louis Davids 

en Wim Sonneveld.

Producent 
Bij Veronica en de KRO leerde 

hij alle kneepjes van het 

omroepvak, van presenteren 

en interviewen tot zorgvuldig 

monteren. Eerst vooral bij de 

radio, later ook bij televisie. 

In 1980 waagde hij als een 

van de eersten een stap naar 

het bestaan van vrijgevestigd 

tv-producent. Dat bracht zijn 

creativiteit in een stroomver-

snelling; zijn bedrijf ontwikkel-

de tientallen producties waar-

van sommige mislukten maar 

vele slaagden. Samen met 

Wouter Stips scoorde hij zijn 

grootste successen met Wordt 

Vervolgd, de Familie Oudenrijn 

en 12 steden, 13 ongelukken. 

door Huub Wijfjes 

“Han’s interviews en 
Monumenten zijn van 
onschatbare waarde”
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In human inte-

rest programma 

Heel de mens 

(KRO) maakt 

Han Peekel in 

1976 zijn televi-

siedebuut. Een 

van de eerste 

programma’s 

waarin de 

emoties van de 

gewone man/

vrouw centraal 

staan. Gewone 

mensen die 

iets bijzonders 

hebben meege-

maakt. 

op, die beoogde mondelinge 

getuigenissen van omroepme-

dewerkers en artiesten vast te 

leggen. Minimaal 800, zei Han 

er vrolijk optimistisch bij. 

TV-Monumenten
Het was niet zomaar een loze 

belofte; Han begon stelselma-

tig interviews op te nemen en 

maakte daarvan mooi gemon-

teerde TV-monumenten. Dat 

zijn er inmiddels meer dan 130, 

uiteenlopend van André van 

Duin en Dieuwertje Blok tot 

Joop van den Ende, Robert ten 

Brink en Tineke de Nooij. Maar 

hij maakte ook het eerste lange 

interview met Mies Bouwman 

en Leen Timp, het laatste inter-

view met Peter R. de Vries en 

zelfs de interview-schuwe John 

de Mol kreeg hij uitvoerig voor 

de camera. Ook maakte hij 

Monumenten rond thema’s als 

de start van televisie, jeugdpro-

gramma’s, satire en drama.

Han’s interviews en Monumen-

ten zijn van onschatbare waar-

de voor verder onderzoek naar 

de geschiedenis van televisie, 

radio en aanverwante creatieve 

industrieën zoals theater, caba-

ret en muziek. Het is daarom te 

hopen dat er een gelegenheid 

zal worden gevonden om de 

Stichting Mediageheugen ook 

zonder Han Peekel blijvende 

betekenis te geven. Han zou 

niets liever hebben gewild. n

Huub Wijfjes was tot eind 2022 hoogleraar in de Geschiedenis van Radio en Televisie aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar hij de Erik de Vries-leerstoel bekleedde, die mede in het leven is geroepen door Beeld & 
Geluid. Hij werkte ook mee aan de reeks TV-Monumenten. 

een ouder trots kan zijn op zijn 

kinderen die hun eigen weg in 

het leven kiezen en hun passie 

volgen.

Zelf profi teerde Han ook van 

de betere toegang tot al het 

prachtige beeld- en geluidsma-

teriaal. Je kon er mooie terug-

blikprogramma’s mee maken, 

onder andere voor het herhaal-

kanaal Best 24 dat Han in 2006 

mede mocht gaan vormgeven. 

Wat daar ook voor nodig was, 

waren interviews met mensen 

die cruciaal in de omroep zijn 

geweest. En ook op dit vlak 

pionierde Han er lustig op 

los. In 2010 richtte hij onder 

patronage van Beeld & Geluid 

de Stichting Mediageheugen 

Dat plan is nooit verwezenlijkt, 

maar anders dan de omroepen, 

bleken de regering en de poli-

tiek gevoelig voor de charman-

te overtuigingskracht van Han 

en noodklokken die de vier 

grote av-archiefi nstellingen in 

Nederland begonnen te luiden. 

In september 1988 kreeg 

het NOB 35 miljoen gulden 

uit de omroepreserve om de 

achterstanden in de archivering 

van omroepmaterieel weg te 

werken. Dat was het begin van 

een lange en niet eenvoudige 

mars naar wat nu het Instituut 

voor Beeld en Geluid heet. Aan 

de totstandkoming en uitbouw 

daarvan werkten honderden 

mensen mee, maar op het 

resultaat was Han trots zoals 

25

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 
water. Maar wellicht gaf de aanwezig-
heid van de Nederlandsche Seintoe-
stellen Fabriek de doorslag voor de 
radiobazen.  
Aether vergelijkt het straatbeeld anno 
toen met dat van vandaag de dag; 
zoek de verschillen... 

KRO
De KRO-studio aan de Emmastraat 
52, geopend op 10 mei 1938, geslo-
ten medio 1992. Voorheen was het 
“Roomsch-Katholieke Vereenigingsge-
bouw” hier gehuisvest. De ontvangs-
thal bevat gebrandschilderde ruiten. 
De drie plastieken op de voorgevel 
symboliseren Het Ware, het Goede en 
het Schone. De geschiedenis vermeldt 
de aankoop van belendende villa’s, 
diverse grote verbouwingen en een 
fl inke brand. Het hoofdgebouw staat 
op de monumentenlijst. In 2018 zijn 
in dit complex luxeappartementen in 
gebruik genomen.

VARA
Het VARA-studiocomplex aan de 
Heuvellaan. De eerste steen werd ge-
legd op 1 september 1930. De VARA 
heeft hier regelmatig aanbouwingen 
gerealiseerd en diverse bijgebouwen 
laten neerzetten. In 2000 vertrok de 
VARA – vanwege netclustering met de 
NPS en de VPRO - naar een pand op 
het Media Park. Sinds 1995 is hier de 
huisvesting voor het ‘Muziekcentrum 
van de Omroep’. Verder bevindt zich 
hier de oudste radiostudio van Ne-
derland, die tot vandaag nog steeds 
dienstdoet als opnameruimte.

Nico Warnaar
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naam genoemd mag worden. 

Peekel laat een uitvoering 

van het lied zien met een 

waarschuwing aan de kijkers 

voor de schokkende inhoud. 

Het regent na de uitzendingen 

opzeggingen bij de KRO.

3. Naast het presentatiesetje 

staat in de studio nog een ge-

zellig huiskamerameublement 

voor de vraaggesprekken. Voor 

de optredens bouwt men elke 

afl evering een nieuw decor, zo 

treedt Jules de Corte op temid-

den van gefi guurzaagde koeien 

en in modern-Zeeuwse kleder-

dracht gestoken danseressen. 

Wie in Neder-

land wil zingen

Het colbert is gemaakt naar 

voorbeeld van de getekende 

jas van Olivier B. Bommel en op 

maat gemaakt in Singapore. 

De zijden vlinderdas is afkom-

stig uit Parijs en geïnspireerd 

door de creaties van de Japan-

se ontwerper Issey Miyake. 

Het ensemble is televisie-erf-

goed en als zodanig opgeno-

men in de collectie van Beeld & 

Geluid. n

“Wie in Nederland wil zingen
    over moeilijkere dingen 
        dan ʻik hou van jou’ 
          kan zich beter niet vermoeien 
            en zijn nachtrust niet verknoeien. 
               Hij komt toch niet uit de kou.”

Wie in Nederland
wil zingen

J

MET 
STIP:

(KRO, 1977) 

door Liselotte Doeswijk

1. Het ironisch-nostalgisch 

decor is een ontwerp van Els 

Salomons en verwijst naar de 

plakboeken die Peekel van 

jongs af aan bijhoudt met 

onderwerpen die hem interes-

seren. Die plakboeken vormen 

de bouwstenen van zijn kennis 

over de geschiedenis van 

cabaret, muziek, cartoons, 

fi lms en andere vormen van 

amusement.

2. Don Quishocking bewijst 

dat er ook in de jaren zeventig 

nog taboes te breken zijn 

met het nummer De K, over 

de ziekte die dan nog niet bij 

Jules de Corte zag het somber 

in, Han Peekel probeert het 

tegendeel waar te maken. Als 

zestienjarige, in 1963, presen-

teert hij op de zaterdagavond 

voor Veronica radio een eerbe-

toon aan het Nederlandse lied 

onder de titel Wie in Nederland 

wil zingen. In 1977, Peekel is 

dan 29 jaar, zet hij zijn missie 

voort op de televisie. Het wordt 

een kroniek van acht afl everin-

gen waar de periode 1960-

1975 centraal staat. Of het 

programma bijdraagt aan de 

popularisering van het Neder-

landstalig chanson is moeilijk 

te zeggen, Peekel ontvangt 

voor zijn inspanningen wel een 

Edisonprijs.

MET MET 

Alle sets hebben als verbindend 

element de lichtblauw met grijs 

geblokte vloer.

4. Opvallend vaak in beeld is 

deze dubbel-lp met dezelf-

de titel als het programma. 

Het is deel één van een reeks 

door Peekel verzamelde  en 

uitgebrachte Nederlandstalige 

liedjes van en door Gerard Cox, 

Jaap Fischer, Hans van Deven-

ter en vele anderen. Peekel is 

er zelf ook met enkele van zijn 

liedjes op te horen. Deel twee, 

Laat je zoon studeren bevat 

liedjes uit het studentencabaret 

uit de periode 1960-1965. Deel 

3 is ook weer genoemd naar 

een lied: De gelaatstrek van het 

lied (Dimitri van Toren). De lp’s 

verschijnen bij Bovema/EMI. 

5. Hier draagt Peekel nog een 

das, dat wordt als hij in 1983 

Wordt vervolgd gaat presen-

teren een vlinderdas. Net zoals 

stripfi guren altijd in dezelfde 

outfi t verschijnen, meet Peekel 

zichzelf een signature look aan. 
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Radio maak 
je samen
Hij had eigenlijk arts willen worden, had voldoende muzikaal talent 

om beroepsmusicus te worden, maar maakte naam als geluidtechnicus. 

Koos Koolschijn, inmiddels 90 jaar, kijkt terug.

Koos Koolschijn tovert een heel symfonieorkest uit zijn keyboards (foto: Bas Nieuwenhuijsen)

op hun vragen over muziek de 

doorslag hebben gegeven.” 

Koolschijn kreeg een aanstel-

ling op proef van een jaar met 

een salaris van 175 gulden per 

maand, en was met zijn 22 

jaar de jongste technicus die 

de NRU ooit had aangenomen. 

“Via een bevriende kapper in 

Delft die iemand in Hilversum 

kende, vond ik daar een kamer, 

op Wandelpad 62. Voor kost 

en inwoning betaalde ik 125 

gulden in de maand.”

Koolschijn startte in 1954 als 

‘aankomend registratietech-

nicus’. “Er was een scheiding 

tussen de binnendienst en de 

buitendienst, en in de binnen-

dienst tussen de studiodienst 

en de registratiedienst. Als 

registratietechnicus hoorde 

ik bij die laatste en werkte ik 

in de registratiekamers.” Dat 

betekende veel platen snijden 

en knippen en plakken in 

geluidsbanden. Met die platen 

ging het een keer mis, vertelt 

hij lachend. “Er was een klank-

beeld gemaakt over de titels 

van de koningin. Dat program-

ma duurde 33 minuten, en ik 

moest dat op platen kopiëren. 

Op die platen paste op elke 

kant maximaal vijf en een halve 

minuut, dus dat kon precies op 

zes kanten. Enfin, ik leverde ze 

in en enkele weken later werd 

ik bij Will Kalee, mijn baas, ge-

roepen over die platen. “Kool-

schijn, controleer jij je platen 

wel eens?” “Ja”, zei ik, want ik 

had de afkondiging beluisterd 

en die stond er goed op. Bleek 

dat er verder helemaal niets op 

die platen stond, doordat de 

schakelaar van de snijkoppen 

niet goed had gewerkt. Zes 

kantjes niets en dan alleen de 

Koolschijn (geboren in Delft in 

1932) is één van die mensen 

die van zijn passies zijn werk 

heeft gemaakt. In zijn geval be-

treft dat muziek en radiotech-

niek. Beide kreeg hij van huis 

uit mee. De muzikaliteit heeft 

hij van zijn moeder, de be-

langstelling voor radiotechniek 

van zijn vader. “Mijn moeder 

speelde thuis op een harmoni-

um de muziek na, die we in de 

kerk hoorden. Ze maakte wel 

eens een fout en dat hoorde 

ik, want het klonk dan anders 

dan in de kerk. Mijn moeder 

leerde me noten lezen en op 

het harmonium spelen.” Naast 

de muziek trok ook de radio 

hem aan. “Voor de oorlog 

hadden we een zelfgebouwd 

radiotoestel, want radio’s wa-

ren duur. Tijdens de Bezetting, 

vanaf mei 1943 toen de Duit-

sers het bezit van een radio 

verboden, verstopte mijn vader 

het toestel.  Na de oorlog was 

ik, net als mijn vader, handig 

met radiotechniek, ik had ook 

een abonnement op Radio 

Bulletin, dat werd uitgegeven 

door American Radio House, 

Amroh.”

Hoewel je achteraf haast zou 

zeggen dat Koolschijn voor-

bestemd was om als geluid-

technicus muziek op de radio 

te brengen, leek zijn leven 

aanvankelijk een heel andere 

loop te nemen. Hij wilde in 

eerste instantie arts worden 

en begon, na de middelbare 

school in Delft, aan de studie 

geneeskunde in Leiden. Maar 

na het eerste jaar stopte hij 

ermee. “Tot woede van mijn 

vader,” vertelt hij. “Mijn vader 

had wel een arts in de familie 

willen hebben.” Toen dat niet 

doorging, rees de vraag: wat 

nu? Koolschijn: “Ik wilde naar 

de Technische Hogeschool in 

Delft, maar dat was mijn vader 

te duur. De studiekosten waren 

ook toen al hoog. Dus ging ik 

werken.”

Autodidact 
Het was inmiddels 1952, 

Koolschijn was 20 jaar, en ging 

aan de slag als reparateur van 

elektrische spullen, waaronder 

radiotoestellen. In die tijd be-

gon hij, als autodidact, ook zelf 

apparatuur te ontwikkelen. “Ik 

zat bij een bedrijf in pneumati-

sche meet- en regelapparatuur. 

Daar was ik een éénmans 

lab. Ik bedacht dingen voor 

de verkoop, en ik mocht mijn 

rijbewijs halen zodat ik naar 

klanten in het land kon. Dat 

deed ik met de privéauto van 

mijn baas. Maar dat werk wilde 

ik niet de rest van mijn leven 

blijven doen.”

NRU
Koolschijn deed na twee jaar 

een beroepskeuzetest, die zijn 

verdere loopbaan zou bepalen. 

“Er kwam uit dat ik het beste 

iets kon doen met techniek én 

muziek. Ik stuurde een open 

sollicitatie naar de Technische 

Dienst van de Nederlandse 

Radio Unie in Hilversum.” Hij 

kreeg een uitnodiging voor een 

gesprek met een stevige com-

missie. “Ik zat tegenover drie 

man, onder wie het hoofd van 

de Technisch Dienst, ir. Huydts. 

Ze stelden me allerlei vragen 

over elektronica en muziek, die 

ik allemaal kon beantwoorden. 

Twee dagen later kreeg ik een 

brief, waarin stond dat ik in 

dienst kon komen. Ik denk 

dat vooral mijn antwoorden 

door Bas Nieuwenhuijsen
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Cor Doesburg, 

eind jaren ’50 

aan het werk in 

VARA Studio 6 

(foto: 

Privécollectie 

Cor Doesburg)

Een Telefun-

kenapparaat 

met links bene-

den de blauwe 

‘Doesburgse 

schijf’ 

(foto: Sybrand 

Verwer)

de live-uitzending van zondag. 

Hoe moet het gaan klinken? 

Waar hang je je microfoons 

op? Bij de repetities is de zaal 

leeg, maar als het concert 

uitverkocht is, zit de ruimte vol 

mensen en klinkt het anders. 

Daar moet je heel snel op kun-

nen reageren.”

Nagalm en 
vertragers
“Een goede geluidtechnicus 

kan feilloos omgaan met de 

akoestiek. Bij gesproken woord 

in een spreekstudio speelt 

akoestiek geen rol, bij een 

orkest in een zaal is dat heel 

anders. Een luisteraar verwacht 

dan een zaalgeluid te horen, 

het moet dus niet gortdroog 

klinken. Desnoods voeg je 

kunstmatig wat nagalm toe. 

Daarvoor hadden we eerst een 

apparaat met een ijzeren plaat, 

later galmveren. Die kon je 

aanstoten en een pickup-ele-

ment dat eraan zat, pakte 

de trilling in de veer op. Hoe 

verder dat element verwijderd 

was van de plek waar je de 

veer aanstootte, hoe langer de 

nagalm duurde.”

Koolschijn bleef experimen-

teren om het geluid zo mooi 

en natuurlijk mogelijk te laten 

klinken door de radio. “Als 

je naar muziek luistert in een 

zaal, dan is het geluid niet 

constant van toonhoogte. 

Wanneer je bijvoorbeeld even 

je hoofd draait, is het ene oor 

net iets verder van bijvoor-

beeld de piano op het podium 

dan het andere oor. En als je 

als musicus een paar meter 

verder van de microfoon zit 

dan je collega, klinkt het ook 

anders, want het geluid bereikt 

de NRU een opleiding voor het 

staatsexamen muziektheorie 

op conservatoriumniveau, 

dat uiteindelijk niet doorgaat. 

In 1963 organiseert de NRU 

zelf zo’n examen, waarvoor 

hij slaagt met hoge cijfers. 

Koolschijn verruilt in 1965 de 

registratiekamers voor de Bui-

tendienst en gaat meewerken 

aan het opnemen en uitzenden 

van muziekproducties met 

allerlei orkesten. Twee jaar later 

wordt hij lid van de vaste ploeg 

technici, die in het Concertge-

bouw in Amsterdam werken. 

“Muziektechnicus Henk Ver-

steeg heeft mij daar ingewerkt, 

hij was ook mijn voorbeeld. We 

repeteerden op zaterdag voor 

afkondiging, het enige dat ik 

had afgeluisterd! Die plaatko-

pie was dus voor de koningin! 

Zij had gezegd dat ze me niet 

moesten ontslaan, want ieder-

een kan een fout maken. De 

collega’s kwamen erachter, en 

noemden mij natuurlijk prompt 

‘de hofleverancier.”

Monteren zonder 
knippen
Koolschijn maakte dat onge-

lukje overigens meer dan goed, 

door een revolutionaire nieuwe 

manier van geluid monteren 

te bedenken. “De NRU was 

eind 1956 een nieuw type op-

namebanden gaan gebruiken. 

Die waren duur, dus kregen we 

opdracht om er zo min moge-

lijk in te knippen. Ik ben gaan 

experimenteren en bedacht 

een manier om het geluid van 

de ene op de andere band te 

kopiëren, zodat je een monta-

ge kon maken zonder te knip-

pen. Om ervoor te zorgen dat 

je de banden op precies het 

goede moment kon starten, 

zette ik een streepje met een 

vet potlood. Maar dat had als 

nadeel dat de koppen gingen 

dichtslibben. Mijn vriend en 

collega Cor Doesburg heeft 

toen de blauwe schijf bedacht, 

die naar hem de ‘Doesburgse 

schijf’ is genoemd. Daarmee 

kun je exact de juiste timing 

bereiken, zonder streepjes te 

hoeven zetten. Totdat er in 

1990 overgestapt is op digitaal 

monteren, is die methode 

gebruikt. Dat moet de omroep 

veel geld bespaard hebben.”

Concertgebouw
Intussen liet de muziek hem 

niet los. In het begin van de 

jaren ’60 volgt Koolschijn bij 

Koos Kool-

schijn en zijn 

vrouw Lies bij 

zijn afscheid 

in Santbergen, 

links zijn zoon 

Wouter en 

dochter Cecilia

foto: Privécollectie 

Koos Koolschijn)

en lokale omroepen, net als 

video-editors en presentatie-

technici bij de televisie. “Het 

gaat om het samenspel met de 

collega’s. Een klein voorbeeld. 

Tijdens het Holland Festival 

trad pianist Polo de Haas eens 

op in het Haags Gemeente-

museum. De Haas greep in de 

snaren van piano en gebruikte 

een raar instrumentje, dat een 

glissando-effect geeft, een 

beetje zoals een zingende 

zaag. Ik wist dat dat ding een 

flexatone heet, dat gaven we 

door aan Jaap Brand die pre-

senteerde en dat dus meteen 

op de radio kon vertellen, wat 

Jaap prachtig vond. Zo moet 

het, radio maak je samen.” n 

de microfoon dan een paar 

milliseconden later. Dat kun je 

nabootsen met vertragers. Die 

heb ik veel gebruikt, het geeft 

het geluid diepte.”

Koolschijn had tien prachtige 

jaren in het Concertgebouw, 

waar hij in die periode bijna 

woonde. Hij kan er leuke 

anekdotes over vertellen, zoals 

eentje over de humoristische 

pianist Victor Borge. “Borge 

trad op in het Concertgebouw 

en dat zou niet alleen voor de 

radio worden opgenomen, 

maar ook live uitgezonden 

op tv. De chef techniek van 

het Concertgebouw gebruik-

te voor het geluid in de zaal 

een aftak van de TV-techniek. 

Helaas stopte de televisieploeg 

voordat Borge klaar was met 

zijn optreden, waardoor in de 

zaal het geluid wegviel. Borge 

riep: “May I please have my 

microphone back?” Enfin, die 

chef techniek van het Concert-

gebouw kwaad op de tv-ploeg, 

dus ik zei tegen hem dat hij 

voortaan gewoon bij mij moest 

aankloppen, want ik was voor 

de radio-opname gewoon 

doorgegaan en had dus wel 

geluid kunnen leveren.”

Santbergen 
In 1978 ging Koolschijn zich 

toeleggen op het opleiden en 

begeleiden van nieuwe colle-

ga’s en twee jaar later werd hij 

hoofd van de audio-opleiding 

bij Santbergen, destijds het 

eigen opleidingsinstituut van 

de publieke omroep. “Ik kreeg 

een veel regelmatiger leven 

en adviseerde Cor Doesburg 

wie van de nieuwe mensen 

goed was als muziektechnicus, 

of juist meer geschikt voor 

reportages enzovoorts. Een 

goede muziektechnicus moet 

bijvoorbeeld partituren kunnen 

lezen, zodat je weet hoe de 

melodielijnen lopen, wanneer 

die bijvoorbeeld van de strijkers 

naar de houtblazers overgaan. 

Het helpt zeker ook als je zelf 

muzikaal bent en een instru-

ment bespeelt.”

In 1990, wanneer de opleiding 

bij de komst van het NOB ver-

zelfstandigd wordt, stopt Kool-

schijn. “Ze hadden Santbergen 

nooit mogen opdoeken, dat 

is echt zonde geweest. Toen 

de reorganisatie kwam heb ik 

gebruik gemaakt van een rege-

ling om te kunnen stoppen. Ik 

was toen 57.” Maar stilzit-

ten deed hij niet, Koolschijn 

leidde vervolgens nog jaren 

geluidtechnici op bij regionale 

“Een goede geluidtechnicus 
kan feilloos omgaan met de 
akoestiek”
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De MX-39A/

TIQ-2 turntable 

(foto: Erwin 

Voorhaar)

MX-39A/TIQ-2 turntable
We kregen een onbeschadig-

de MX-39A/TIQ-2 turntable, 

gebruikt en meegenomen 

door het Signal Corps van het 

Amerikaanse leger. Fabrikant 

van dit materiaal was de Utility 

Electronic Products Corpora-

tion in Newark, New Jersey. 

Dit werk werd ook uitbesteed 

aan de Cardwell Manufac-

turing Company “The Allen 

D” in Brooklyn, New York. 

Utility Products maakte ook 

walkie-talkies en zogeheten 

“Jeep-Systems” – complete 

communicatiesystemen die 

men in de jeep kon inbouwen. 

De platenspeler maakte in 

principe ook deel uit van een 

communicatiesysteem, zoals 

we er in de collectie vele hon-

derden. Dus waarom nog een 

aannemen? Heel makkelijk, het 

betreft hier een apparaat uit 

militaire productie en door de 

geallieerden geïntroduceerd in 

Europa. Dergelijke apparaten 

kom je wel eens tegen, maar 

er worden vaak hoge bedragen 

voor betaald. Zoals met wel 

meer zaken die door de geal-

lieerden werden gefabriceerd 

gaat het om een massapro-

duct. Maar tegenwoordig 

hebben ze een zekere “cult” 

waarde gekregen. Dat het hier 

massaproducten betreft, maakt 

het lastiger om iets te weten 

te komen over deze specifi e-

ke draaitafel. Toch zijn er wel 

aanknopingspunten. 

Wat dacht u van de bel en 

toeter uit Top of Flop (met Her-

man Stok) of de laatste (qua 

kleur bij elkaar passende) mok 

en in de uitzending gedragen 

trui van Jan de Hoop – stem 

én gezicht van RTL ontbijtte-

levisie? Meerdere interessante 

televisietoestellen, een tweetal 

mappen met fotomateriaal van 

de bouw van het Media Park in 

Hilversum. Het kwam allemaal 

binnen tussen eind december 

en half februari. Dat betekent 

dat het dus moeilijk kiezen 

is. Maar er kwam iets geheel 

anders binnen, een object dat 

je echt niet dagelijks (of zelfs 

jaarlijks) wordt aangeboden. 

Dit keer gaat het om een 

platenspeler. Daarvan hebben 

De V-Discs 

(foto’s: Erwin 

Voorhaar 

Illustratie uit 
de handleiding 
van de Public 
Address Set 
(bron: internet)

men natuurlijk nooit heelhuids 

aan.

De platen werden gevuld met 

hits uit die periode – vooral 

swing en big band muziek, 

maar ook jazz en klassieke 

muziek. Men kreeg in Amerika 

echter te maken met een mu-

zikantenstaking, uitgeroepen 

door de vakbonden (die van 

1942 tot in 1944 zou duren) 

waardoor het opnemen van 

(nieuwe) platen en muziek 

problematisch werd, juist op 

het moment dat de jongens 

overzee deze ontspanning 

nodig hadden. 

V-Discs
Luitenant George Robert 

Vincent had een goed idee. 

Deze technicus van de Armed 

Forces Radio Service kende 

Bronsons transcriptieplaten en 

probeerde een opnameproject 

te starten. Hij wist het geld ook 

los te krijgen en betrok Steve 

Sholes, voormalig werknemer 

van RCA Victor erbij om een 

en ander te gaan begeleiden. 

De naam – V-Disc was ook snel 

bedacht. Victory…. En Vincent! 

Het leger nam een en ander 

zelf op en platenmaatschappij-

en gingen de V-Discs persen. 

Een deel verscheen eveneens 

als vinylplaat maar een groot 

deel werd (door onenigheid 

de afbeelding uit de handlei-

ding (helaas niet meer bij het 

object aanwezig) laat zien. 

Men noemde dit een “Public 

Adress Set”. Soms kom je deze 

opstellingen nog wel eens in 

complete toestand tegen, voor-

al verzamelaars van legermate-

rieel (zoals Keep Them Rolling) 

die vaak op bevrijdingsfestivals 

optreden gebruiken ze wel 

eens voor het oorspronkelijke 

doel: informatieverzorging. Ze 

konden worden gebruikt op 

een vliegveld of in het veld, als 

er een hooggeplaatst persoon 

“in the fi eld” een toespraak 

kwam houden. Zoals op de 

afbeelding te zien is hoorde er 

ook andere delen (zoals luid-

sprekers) bij. Al deze appara-

tuur wordt genoemd in de op 

internet vindbare handleiding 

(netjes op het plaatje op de 

platenspeler vermeld): TM11-

2586 uit 1955, waarbij TM 

stond voor Technical Manual. 

Deze apparatuur (waaronder 

dus ook de platenspeler) werd 

vanaf 1944 geproduceerd en 

door het Amerikaanse leger 

meegenomen. Wegens de 

schaarste na de oorlog werd 

veel van deze apparatuur 

ook civiel of binnen onze 

eigen defensie gebruikt. De 

platenspeler werd (voor zover 

kon worden nagegaan) tot 

ongeveer 1964 geproduceerd. 

Deze unit heeft op de originele 

houten transportkist opschrif-

ten die erop duiden dat ook 

dit apparaat nog gebruikt is 

bij onze Nederlandse land-

macht. In de TM11-2586 staat 

overigens netjes het doel van 

de hele set aangegeven (vrij 

vertaald): Iemand kan met een 

microfoonset via de luidspreker 

een menigte toespreken. Maar 

men kon er ook, ter entertain-

ment van de troepen te velde 

plaatjes mee draaien – wat niet 

genoemd werd in de handlei-

ding…

Platen 
Naast deze bijzondere platen-

speler kregen we in dezelfde 

schenking ook een fl inke stapel 

grammofoonplaten. Ook deze 

hebben een militaire link, al 

hebben ze waarschijnlijk niet 

direct iets met de MX-39A/

TIQ-2 te maken. Het is echter 

qua verhaal net zo interessant 

en gaat ook om een “product” 

van het Amerikaanse leger dat 

werd meegenomen naar Eu-

ropa of verstuurd. Het betreft 

een aantal 40cm 33-toeren 

vinylplaten van de Armed For-

ces Radio Service en een stapel 

V-Discs. 

Dergelijke platen kan men 

eigenlijk samenvatten onder 

de noemer “morale boosting”. 

Om toch af en toe even te 

kunnen bijkomen en als op-

pepper voor het moraal van de 

in Europa actieve Amerikaanse 

troepen, langzaam toewerkend 

naar de bevrijding werden deze 

grammofoonplaten naar Euro-

pa gestuurd. Kapitein Howard 

Bronson (zelf ooit muzikant 

in het niet-militaire orkest 

van marsenkoning John Philip 

Sousa) werd in 1941 benoemd 

tot muzikaal adviseur van de 

sectie die voor het welzijn van 

de soldaten zorgde. Het was 

zijn idee om van radioshows, 

waar de commercials tussenuit 

waren gehaald, transcriptiepla-

ten te maken en deze naar de 

troepen te sturen. Dit werd op 

vinyl gezet, belangrijk, want de 

breekbare schellakplaten kwa-

Platen voor soldatenNieuw binnen
door Erwin Voorhaar
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Het jaar 2023 is nog nauwelijks 

begonnen of we hebben alweer 

een aantal zeer interessante 

objecten aan de collectie van 

Beeld en Geluid kunnen toevoe-

gen. 
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De vinylplaten 

met Amerikaan-

se opnamen 

(foto’s: Erwin 

Voorhaar)

(A en B) met in totaal 110 

platen, om zo het gewicht aan 

te kunnen en om het verloren 

gaan van platen te voorkomen. 

Men beschikte uiteindelijk over 

een wereldwijd netwerk voor 

distributie en uitzending. Maar 

de taak van de AFRS zat erop. 

De meeste werknemers keer-

den terug naar de entertain-

ment-industrie en de (radio-)

studio’s tegen het einde van 

1946. Maar men stopte niet 

met uitzenden: geleidelijk werd 

de AFRS omgevormd tot de 

AFRTS (Radio & Television) en 

het onderdeel American Forces 

Network (AFN) dat nog altijd 

uitzendingen verzorgt als AFN 

Europe op internet.

Zo zijn we met deze, zeer 

op de Tweede Wereldoorlog 

gerichte schenking weer in het 

heden beland. Onze bevrijders 

namen niet alleen zeer populair 

geworden moderne muziek 

mee, maar ook de middelen 

om deze muziek te kunnen 

uitzenden, beluisteren en 

ontvangen. De platenspeler en 

de grammofoonplaten zullen 

dat verhaal binnen de collectie 

van Beeld & Geluid blijven 

vertellen. n

https://archive.org/details/v_discs100 - geeft overzicht 

van geproduceerde V-Discs

Diverse websites (o.a. Radiomuseum) met informatie 

over de platen, productiedata en apparatuur.

Dennis M. Spragg, The Armed Forces Radio Service 

(Glenn Miller Archive, University of Colorado)

Martin Maas, V-discs: platen voor soldaten (in magazine 

De Weergever, 42e jaargang no. 2, 2020)

Met dank aan Niels Zack, Rinus Blijleven.

vochten. 

AFRS 

werkte 

voor 

deze 

uitzen-

dingen 

samen met allerlei radiostati-

ons in de Verenigde Staten. Als 

er opgenomen moest worden 

deed men dat vooral in de CBS 

studio (Hollywood – wat ook 

op de labels en hoezen staat) 

of NBC studio O. 

Er bestaan ook programma’s 

waar DJ’s plaatjes draaiden 

en interviews deden. Deze 

kwamen als een geheel op de 

platen terecht. AFRS had zo’n 

300 medewerkers, allen goed 

opgeleide radio-technici en 

programmamakers die in Ame-

rika en Europa werden ingezet 

om de radiostations te beman-

nen. AFRS zelf was gestati-

oneerd in Los Angeles. Men 

gebruikte eerst 12 inch discs 

(30cm) – later alleen nog 16 

inch (40cm). In deze schenking 

zitten veel AFRS-platen die 

opgenomen werden met live 

publiek, zoals de Command 

Performance en G.I. Journal. 

Het ging om grote oplagen: 

per maand werden duizenden 

transciption-records geperst 

(7891 in januari 1943, 11.7695 

in oktober 1945 – bron D.M. 

Spragg). De zendingen beston-

den uit telkens twee dozen 

met de platenmaatschappij 

Columbia) als schellakplaat 

uitgebracht. Het lukte ook om 

de (in Amerika allesbepalende) 

vakbonden mee te krijgen – de 

ban op het maken van opna-

men werd onder voorwaarden 

voor het leger opgeheven. Die 

voorwaarden waren onder 

andere: niet voor commerciële 

doeleinden gebruiken en niet 

verkopen. Ook werd gesteld 

dat de platen (net als overigens 

de apparatuur van de “Public 

Adress Set”) moesten worden 

vernietigd als de oorlog voorbij 

was. Opnamen werden vaak 

op locatie gemaakt met mo-

biele apparatuur (lees: zware 

apparatuur!) en zo konden 

live-jazzconcerten worden 

meegesneden. Veel platen 

bevinden zich thans in particu-

liere collecties.

AFRS
De AFRS (American Forces Ra-

dio Service) platen waren oor-

spronkelijk voor uitzending be-

doeld, en eigenlijk niet om “in 

het veld” op locatie te draaien. 

Deze AFRS werd in 1940 opge-

zet vanuit de “Morale Service 

Division” (Special Service 

Division vanaf 20 juli 1942), en 

in november 1943 omgezet in 

Armed Forces Radio Service. 

AFRS zette een systeem op met 

uitzendingen voor Amerikaans 

legerpersoneel (via korte golf) 

en maakte van deze uitzen-

dingen “kits” of “packages” 

voor (mobiele) radiostations in 

Europa waar de Amerikanen 

Zodoende bezat het bedrijf een 

meerderheidsbelang van 70 

procent in Kindernet met een 

startkapitaal van 4 miljoen gul-

den. Fuij TV, een Japanse pro-

ducent van kinderprogramma’s 

en eigenaar van een commer-

ciële tv-zender in Tokio, had de 

overige aandelen in handen. 

Samen hadden ze al sinds 1984 

de verleende concessies en ver-

gunningen binnen om speciaal 

voor de Nederlandse markt een 

tv-zender met alleen kinderpro-

gramma’s te starten. Toch zou 

Drijvende kracht achter 

Kindernet was programma-

maker en producent Dennis 

Livson (1946-2013). Hij was in 

zijn geboorteland Finland de 

grondlegger van het abonnee-

televisiekanaal Viihdekanava. 

Vanaf 1970 was hij actief voor 

de commerciële televisie. Hij 

studeerde af als econoom en in 

1983 richtte hij in Amsterdam 

het bedrijf Telecable Benelux 

B.V. op, met dochteronderne-

mingen in Amerika, Spanje, 

Duitsland en Japan. Het bedrijf 

was gespecialiseerd in het ver-

werven van rechten van fi lms, 

tv-specials en kinderprogram-

ma’s. Een deel daarvan werd 

geproduceerd in Japan. In deze 

hoedanigheid was het bedrijf 

verantwoordelijk voor de 

Nederlandse nasynchronisatie 

van The Mask (TROS), Vrouwtje 

Theelepel (NCRV) en de Familie 

Robinson (EO). Na verloop 

van tijd had Telecable Benelux 

B.V. een grote ervaring op het 

gebied van Nederlandse nasyn-

chronisatie van tekenfi lms. 

met de platenmaatschappij 

vochten. 

AFRS 

werkte 

voor 

deze 

uitzen-

dingen 

samen met allerlei radiostati-

ons in de Verenigde Staten. Als 

met de platenmaatschappij 

Columbia) als schellakplaat 

uitgebracht. Het lukte ook om 

met de platenmaatschappij 

“Men kon er ook plaatjes 
mee draaien, wat niet 
genoemd werd in de 
handleiding”

Kindernet (1988-2003)
Van geweldloze satellietzender naar een 

commercieel jeugdkanaal

Op 1 maart 1988 begonnen de uitzendingen van een unieke satellietzender: 
Kindernet. Eerst voorzichtig, alleen in Voorburg, maar algauw was de 

zender te ontvangen in grote delen van Nederland. Iedere ochtend waren er 
drie uur lang (van 7:00 uur tot 10:00 uur) jeugdprogramma’s te zien. 

Het idee was gebaseerd op de zender FilmNet, die op dat moment al drie jaar uitzond. 
Kijkers betaalden iedere maand een kleine bijdrage om de zender via de 

Londense satelliet Intelsat 5 te kunnen ontvangen. 
Op papier een mooi idee, maar in de praktijk op termijn onuitvoerbaar.

door Michel van Dijk en Bas van der Heide



want meer gemeenten gaven 

gelegenheid tot aansluiting. 

Begin 1993 waren er 4,6 

miljoen aansluitingen. Dat trok 

nieuwe adverteerders aan.

De rest van de jaren 
‘90 en het einde
In deze gecommercialiseerde 

vorm begon Kindernet aan een 

nieuw hoofdstuk. De fi nanciële 

problemen hielden nog even 

aan, maar ondernemer Dick 

van Leeuwen nam de zender 

in 1993 over. Hiermee was 

de rol van Livson uitgespeeld 

en kwamen er gesponsorde 

programma’s. Het begon met 

de ToyToy Show: een grote 

reclameshow voor speelgoed-

winkel Intertoys, gepresenteerd 

door het olifantje Toy Toy. 

Daarna kwamen er fi nanciële 

middelen voor uitgebreidere 

eigen producties. Een van de 

bekendste programma’s was 

vanaf 1998 Ernst, Bobbie en 

de rest, gemaakt door Gert-Jan 

van den Ende en Erik van Trom-

mel, die ooit begonnen bij een 

Haagse lokale zender. Maar 

het verval was drie jaar eerder 

al ingezet, omdat Kindernet 

zendtijd moest gaan delen met 

Vesta TV, een zender gericht 

op een vrouwelijk publiek. 

Léonie Sazias was de oprichter. 

In 2000 deelde Kindernet ver-

volgens een zender met NET5. 

Daarmee werd de uitzendtijd 

uitgebreid tot 15:00 uur. Toen 

Veronica en Kindernet gingen 

samenwerken, was er zelfs 

zendtijd tot 19:00 uur. Maar 

de kijkers liepen weg. In maart 

2003 werd de zender omge-

doopt tot Nickelodeon. Die 

zender zorgde in 2011, samen 

met het Vlaamse productiehuis 

Studio 100, voor een terugkeer 

van de merknaam Kindernet. 

Dat was geen succes. In 2013 

verdween Kindernet defi nitief 

van het scherm. Wat begon 

als missie tot het verbeteren 

van het aanbod van kinder-

programma’s, eindigde in een 

commercieel avontuur. Zo werd 

Kindernet een commerciële 

zender als alle anderen. Het 

bleek niet onderscheidend 

genoeg om te overleven. n

Nieuwsbrief van 

Kindernet uit 

1996

via Londen doorgegeven. 

De uitzendingen kwamen 

dus als volgt bij de kijker: het 

kantoor was gevestigd in Am-

sterdam, aan de Johan Muys-

kenweg. Hier werden wekelijks 

uitzendbanden gemonteerd, 

met Leontien Ceulemans als 

voice-over. Vanuit Amsterdam 

werden de banden per koerier 

naar de Molinare Studio’s in 

Londen gestuurd. Daar werden 

de banden in de uitzendstraat 

opgestraald naar de Intelsat-sa-

telliet. Kabelnetten met wie 

Kindernet een contract had 

afgesloten, konden het signaal 

van de zender op die manier 

doorgeven aan hun abonnees.

Toch reclame
De reclameloze droom bleek 

niet lang uitvoerbaar. Voor 

de start van de zender was 

uitgerekend dat het met een 

klantenkring van 1,2 miljoen 

abonnees uit de kosten zou 

zijn. Toen de zender van start 

was gegaan, bleek algauw dat 

een kijkersschare van 2 miljoen 

noodzakelijk was. Na ander-

half jaar waren er, doordat 

kabelexploitanten moeizaam 

toehapten, slechts 120.000 

abonnees, terwijl het in theorie 

voor 2,5 miljoen Nederlanders 

te ontvangen was. Oprichter 

Livson noemde het marginaal 

en zocht samen met directeur 

Henk Krop naar een oplossing 

om te kunnen blijven uitzen-

den. Vanaf half november 

1990 ging Kindernet reclame 

uitzenden, volgens Krop met 

pijn in het hart. Ze gaven de 

schuld aan de Nederlanders, 

die ‘nu eenmaal op de penning 

zijn.’

Eigenlijk vlak daarna steeg het 

aantal abonnees wel enorm, 

Techniek: uitzendingen 
via satelliet en kabel
De eerste gemeenten die 

Kindernet gingen doorge-

ven waren Zwolle, Rijswijk 

en Voorburg. In die tijd had 

elke gemeente nog een 

eigen kabelmaatschappij die 

alleenrecht had om te bepalen 

welke tv- en radiozenders 

werden doorgegeven aan de 

abonnees. Hiervoor werd de 

satelliet-transponder Intelsat 5 

gehuurd. Kindernet was daar-

naast offi cieel geen Nederland-

se maar een Belgische zender, 

want de mediawet verbood 

om in Nederland commercië-

le televisie uit te zenden. De 

uitzendingen werden daarom 

het nog vier jaar duren voordat 

de eerste uitzending de lucht 

in ging. Er waren namelijk nog 

wat ‘hobbels’ op de weg.

Kindernet zonder 
geweld en reclame met 
abonnement 
De andere omroepen zonden 

tekenfi lms met geweld uit (bij-

voorbeeld He-Man, The Mask 

en Transformers). Volgens 

Livson moest zijn Kindernet 

inspelen op de wereld van het 

kind. Het mocht bovendien 

de ouders niet afschrikken. 

Het doel was het aanbieden 

van zogenaamde geweldlo-

ze kinderprogramma’s, om 

evenwicht te bieden aan de 

kinderprogramma’s waar tame-

lijk veel geweld in voorkomt. 

Een andere fi losofi e was dat 

er geen reclame te zien moest 

zijn op de zender, daarom was 

het de bedoeling dat de kijker 

ƒ15,- abonnementsgeld per 

maand zou betalen om de zen-

der te kunnen ontvangen. Van 

dit concept werd echter gauw 

afgestapt, want er kwam een 

andere oplossing: door Kin-

dernet werd ƒ0,40 per maand 

per abonnee verwacht van de 

kabelexploitant. Het was de 

bedoeling dat de betreffende 

exploitant dit weer zou door-

berekenen aan de abonnees.

Deze Amerikaanse manier 

om een betaalzender bij de 

kabelexploitanten te introduce-

ren stuitte op veel weerstand: 

ze waren vaak niet bereid om 

te betalen. Nederland was 

helemaal nog niet rijp voor dit 

systeem, hoewel tegenhanger 

FilmNet wel een redelijk succes 

had geboekt met deze vorm 

van abonnementsgelden.
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“Volgens Livson moest 
zijn Kindernet inspelen op 
de wereld van het kind”

De bekendste programma’s op 

Kindernet
•  De verschoppeling (van 1974-1978   
 uitgezonden door de NCRV).
•  Superoma (van 1986-1987 
 uitgezonden door de VARA).
•  De Smurfen (van 1982-1990 
 uitgezonden door de VARA).
•  Nathalie (van 1987-1988 uitgezonden  
 door de EO).
•  Bromtol (samengesteld met program- 
 ma’s als TikTak en Emilie). 
•  Er was eens… (van 1982-1983 
 uitgezonden door de KRO).
•  Bassie en Adriaan (ervoor en 
 gelijktijdig door de TROS). 
•  Teddy Ruxpin (van 1987-1990 
 uitgezonden door de VARA).
•  Wickie de Viking (van 1975-1979 
 uitgezonden door de KRO).
•  Sinbad de Zeeman (van 1979-1981   
 uitgezonden door de KRO).
•  Seabert (van 1986-1989 uitgezonden  
 door Veronica).
•  Nils Holgersson (van 1983-1985 
 uitgezonden door de VARA).
•  Vrouwtje Theelepel (van 1985-1989   
 uitgezonden door de NCRV).
•  Ovide en zijn Vrienden (van 1988-1990  
 uitgezonden door de VARA).
•  De verborgen vallei (van 1982-1983   
 uitgezonden door de KRO).
•  Tovenaar van Oz (van 1986-1987 
 uitgezonden door de VARA).
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Uitgave van het 

Karmeslied van 

Van Riemsdijk

bleekerij Het Veen. De zaken 

gingen goed. In 1907 kwam er 

een strijkinrichting bij; in 1910 

volgde een uitbreiding met 

een zeeppoederfabriek. Na het 

overlijden van Jans moeder op 

24 mei 1914 werd Het Veen 

verkocht. Jan behield alleen 

een boerderij met 5 hectare 

grond. De boerderij werd 

verbouwd tot een landhuis en 

kreeg de naam De Tippe. Om 

ervoor te zorgen dat de zoons 

risch bedrijf in Sleeswijk-Hol-

stein (Duitsland) en bij een 

zuivelfabriek in Denemarken. 

Nadat Jan in 1899 was terug-

gekeerd in zijn woonplaats 

Heerde, begon hij daar een 

jaar later een boterfabriek. 

Hij trouwde op 10 oktober 

1901 in Wageningen met 

Anna Altona (1880-1936). Het 

echtpaar kreeg twee zoons: 

Rombout Pieter Ruurds van 

Riemsdijk, geboren in 1902, en 

Reinier van Riemsdijk, geboren 

in 1905.

Intussen was zijn particuliere 

boterfabriek niet echt een 

succes geworden, omdat de 

boeren coöperatief gingen 

werken. Jan verbouwde de 

fabriek daarom in 1903 tot 

de Stoom-Wasch-en Natuur-

door Martin Maas

Jan van Riemsdijk, de hoofdpersoon van dit artikel, werd na 

zijn debuut als dichter-zanger in korte tijd een unieke figuur 

in onze Nederlandse kunstenaarswereld. Meer dan veertig 

jaar bracht hij zijn onweerstaanbare vrolijkheid in alle dorpen 

en steden van Nederland. Een correspondent van het Alge-

meen Handelsblad schreef in 1932 “Van Riemsdijk is geen haar 

minder dan Speenhoff of wijlen Pisuisse”.

dichter-zanger van het 
   Veluwse boerenlied

J

Op De Tippe in 

Heerde, ansicht-

kaart

https://www.

lohuizer-

brink-epe.nl

piano. Toen Stuurop eind 1922 

pianist werd in het gezelschap 

van Pisuisse, nam Jans vrouw 

Anna zijn plaats in.

In 1922 keerde Jan met zijn 

gezin uit Kampen terug naar 

Heerde, waar hij op De Tippe 

ging wonen.

In de twintiger en dertiger 

jaren trad Jan overal in het 

land met veel succes op met 

een eigen gezelschap van vier 

tot zes personen, waarvan ook 

zijn vrouw Anna (met zang en 

pianobegeleiding) en later ook 

nog zijn oudste zoon Rombout 

deel uitmaakten. 

Rombout zong liedjes, speelde 

piano en werkte mee aan 

eenakters, en ontwierp de 

toneelrekwisieten. Ook schreef 

hij liedjes. Het gezelschap trad 

niet alleen in Nederland op 

maar ook in België, Duitsland, 

Engeland en Denemarken. 

Vaak bracht Jan vóór de pauze 

middelbaar onderwijs konden 

volgen, verhuisde het gezin in 

1916 naar Kampen.

Dichter-zanger
Inmiddels was Jan liedjes gaan 

schrijven in het Veluws dialect, 

en trad hij hiermee her en der 

op. In Heerde had Jan door zijn 

omgang met zijn medeleerlin-

gen en de dorpsbewoners in 

het algemeen, de taal van de 

Veluwe geleerd, alsmede de 

gewoonten en dergelijke van 

de bevolking. Hij kon zich dan 

ook helemaal inleven in de 

mensen die er woonden. En 

die waarnemingen verwerk-

te Jan in de teksten van zijn 

liedjes. Wat hij deed was nieuw 

voor ons land: zingen in een 

dialect over het leven van de 

boeren, en dan op zo’n manier 

dat het stadsmensen aansprak.

Op 34-jarige leeftijd, in de-

cember 1913, maakte Jan zijn 

debuut als dichter-zanger. 

Een belangrijke ontwikkeling 

wat zijn muzikale carrière be-

treft, vond plaats toen de be-

kende Jean Louis Pisuisse hem 

in november 1914 in Diligentia, 

Den Haag, bij het theaterpu-

bliek introduceerde, en hem 

opnam in zijn gezelschap.

In dat gezelschap bevond zich 

ook Antoinette van Dijk. Een 

en ander leidde ertoe dat Jan 

en Antoinette samen gingen 

optreden (onder andere in het 

Concertgebouw in Amster-

dam), en ook samen plaatop-

namen maakten. 

In de jaren die volgden trad Jan 

vaak op tijdens Nutsavonden, 

stond hij onder meer in het 

Centraal Theater in Amster-

dam, in de Princesse Schouw-

burg en Diligentia, beide in 

Den Haag, alsmede in Cabaret 

Artistique in Scheveningen. 

Hij droeg een boerenkostuum 

en begeleidde zichzelf op een 

trekharmonica en soms op 

een gitaar. Overal kreeg Jan 

lovende kritieken voor zijn 

optredens.

In de periode 1918-1922 werd 

Henk Stuurop zijn vaste bege-

leider op piano. In deze perio-

de maakte Jan ook zijn eerste 

plaatopnamen met Stuurop op 

Jan van Riemsdijk, 

Jan van Riemsdijk werd als 

Johannes Gerhardus van 

Riemsdijk op 23 april 1879 

in Rotterdam geboren. Zijn 

ouders waren Rombout Pieter 

Ruurds van Riemsdijk (1842-

1896) en Margaretha Hendriks 

(1842-1914). Jans vader was 

makelaar in tabak en verdiende 

er goed geld mee. Hij kon 

daarom in Heerde op de 

Veluwe het landgoed Het Veen 

kopen, waar ook een boerderij 

bij hoorde. Toen Jan negen jaar 

was verhuisde het gezin van 

Rotterdam naar Heerde. Daar 

ging hij naar de lagere school, 

waarna hij onderwijs volgde op 

de landbouwschool in Wage-

ningen. Het was de bedoeling 

dat Jan boer zou worden. Om 

praktijkervaring op te doen liep 

hij daarna stage op een agra-
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Met echtgenote 

en zoon Rom-

bout, die de 

muziek schreef 

bij een aantal 

liedjes 

In 1931 vormde de eenakter 

Goedkoop logies een hoog-

tepunt van de optredens van 

Jan en zijn gezelschap. In 1933 

vierde Jan zijn 20-jarig jubileum 

als zanger, en maakte hij van 

oktober 1933 tot mei 1934 

een tournee door Neder-

land. De ene mijlpaal volgde 

de andere op: in 1935 ging 

Jan met zijn gezelschap naar 

Nederlands-Indië en maakte 

er een tournee op uitnodiging 

van de Kunstkringen daar. Het 

gezelschap bestond, behalve 

uit Jan zelf, uit zijn vrouw, als-

mede de voordrachtkunstena-

res Xandra van Rhijn en de 

chansonnier Hans Snel. Deze 

tournee was zo’n succes dat hij 

met een aantal maanden werd 

verlengd. Jan trad er ook een 

paar keer voor de radiozender 

AVROM op, samen met zijn 

vrouw Anna op piano.

In de periode 1935-1939 

werkte Jan vaak samen met 

Ceesje Speenhoff, een dochter 

van Koos Speenhoff.

Jans vrouw Anna overleed 

in 1936. Op 20 november 

1937 hertrouwde hij met de 

29-jarige, in Nederlands-Indië 

geboren Bertha (Bep) Hensing 

(1908-2002). Bep had geen 

ervaring met het theater maar 

ging al snel deel uitmaken van 

het gezelschap van haar man.

Tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog trad Jan nog 

maar sporadisch op. Wel was 

hij nog regelmatig op de radio 

te horen. Op 18 oktober 1954 

overleed Jan in Heerde, 75 jaar 

oud.

Jan van Riemsdijk de 
liedjesschrijver
Veel teksten en bladmuziek van 

Naar Amerika en 
Indië
Een nieuwe mijlpaal volgde 

in 1928: Jan werd door een 

bekend Amerikaans theater-

concern uitgenodigd om in 

het ‘land van de onbegrensde 

mogelijkheden’ optredens te 

verzorgen. Dus vertrok Jan in 

september 1928 samen met 

zijn vrouw, zoon Rombout, en 

zangeres/cabaretière Neke Hil-

debrandt naar Amerika. Er was 

succes in New York, maar niet 

dusdanig dat de beoogde tour-

nee van 22 weken doorgang 

vond. Het gezelschap vertrok 

toen weer richting Nederland. 

Jan van Riemsdijk vertelde over 

zijn bezoek aan Amerika: “Ie 

kunt er wel kommen, maar d’r 

is een bult water veur”.

Hollandse levensliedjes en liet 

hij na de pauze zijn Veluw-

se boerenliedjes horen. Ook 

zeemansliedjes stonden op zijn 

repertoire. Jan en de zijnen 

brachten altijd een beschaafd 

programma, want zoals hij 

hierover zei “’k Bin wal ’n boer, 

maar ‘k blief altied ’n heer”.

Koninklijk Huis
In 1923 trad Jan op voor 

koningin Wilhelmina, prins 

Hendrik en prinses Juliana op 

het Loo, als eerbetoon aan 

de koningin vanwege haar 

25-jarig regeringsjubileum. Hij 

zong een speciaal door hem 

geschreven lied: De Veluwsche 

filsetaasie veur de Koningin-

ne. Jan trad tijdens zijn leven 

nog verscheidene malen voor 

koningin Wilhelmina en prins 

Hendrik op.

In 1924 kwam er weer een 

nieuwe mijlpaal in zijn carrière: 

hij trad samen met Antoinet-

te van Dijk op voor de radio 

(N.S.F.). Het was het begin van 

vele radio-optredens.

Jan van Riems-

dijk zoals hij 

vaak optrad: in 

boerenkostuum 

met trekharmo-

nica

harmonica en Jans vrouw Anna 

op piano begeleidden. Op twee 

van deze opnamen was ook 

zijn zoon Rombout als zanger 

te horen.

Radio-optredens
Op 29 juni 1924 verzorgde 

Jan van Riemsdijk samen met 

Antoinette van Dijk een op-

treden voor de Nederlandsche 

Seintoestellen Fabriek (NSF) in 

Hilversum. Zijn vrouw Anna 

begeleidde hen op piano. 

In de periode 1929-1940 trad 

Jan elk jaar een of meer keren 

voor de radio op, meestal 

voor de AVRO; de eerste jaren 

samen met het Omroeporkest 

van de AVRO. In 1933 en 1936 

trad hij op voor de Phohi (Phi-

lips Omroep Holland-Indië. Uit-

zendingen naar Nederlands-In-

dië vanuit Huizen). In 1935 

trad hij een paar keer op voor 

de AVROM in Nederlands-Indië 

(Algemene Vereniging voor 

Radio Omroep).

In de jaren 1936-1940 werkte 

hij elk jaar mee aan het beken-

de AVRO-programma De Bonte 

Dinsdagavondtrein. Ook na de 

oorlog, in 1946 en 1949 ‘zat’ 

hij in de ‘trein’.

In de periode 1946-1954 trad 

Jan op in diverse radioprogram-

ma’s van de NCRV, KRO en 

VARA. In 1950 en 1951 werkte 

Jan mee aan de NCRV-Ster-

avonden met optredens 

in diverse plaatsen. Of die 

optredens ook door de radio 

werden uitgezonden heb ik 

niet kunnen achterhalen. n

Jans liedjes werden uitgegeven. 

Als hij moest optreden bij een 

bijzondere gelegenheid schreef 

hij vaak een speciaal lied, zoals 

De Veluwsche filsetaasie veur 

de Koninginne. Toen koningin 

Wilhelmina in 1927 in Hoog 

Soeren de nieuwe waterlei-

ding opende, bracht Jan van 

Riemsdijk een paar liedjes 

ten gehore, waaronder een 

speciaal door hem voor die 

gelegenheid geschreven lied, 

Hoogsoeren hef water. Zijn 

Geldersch Volkslied, waarvoor 

hij de tekst schreef en zijn zoon 

Rombout de muziek, werd van 

1928 tot 1998 beschouwd als 

het volkslied van Gelderland.

78-toerenplaten
In de periode 1921-1930 

maakte Jan van Riemsdijk in elk 

geval 26 opnamen. De opna-

men vonden plaats in Amster-

dam en Berlijn, en werden op 

het Odeon-label uitgebracht. 

Veel liedjes waren geschreven 

door Jan zelf, waarbij in een 

aantal gevallen zijn zoon Rom-

bout voor de muziek tekende. 

Bij de opnamen zorgde Jan 

voor de harmonica begelei-

ding, met ook nog op piano 

Henk Stuurop, en later Jans 

vrouw Anna. Jan nam samen 

met Anna de zang voor zijn 

rekening. In 1924 maakte Jan 

samen met Antoinette van Dijk 

zes opnamen, waarbij Jan op 

“Hij droeg een 
boerenkostuum en 
begeleidde zichzelf 
op een trekharmonica” “’k Bin wal ’n boer, maar 

‘k blief altied ’n heer”



Willem de Ridder (1939 - 2022)

In memoriam 

Stem van verbeelding en chaos

In de auto door de nacht, gestuurd door een stem op de 

radio. Het was de geladen dictie van Willem de Ridder in 

zijn Doodsangst Escapade, een hoorspel voor de VPRO 

vroeg in 1978. De luisteraars werden via de ether (zo heet-

te dat nog) gestuurd door de kunstenaar die dol was op 

het passeren van grenzen.

Fluxus, Hitweek, Aloha, Melkweg, Paradiso. Een nieuwe 

kunstbeweging, jeugdbladen, poptempels. Allemaal pio-

nierswerk van een jongen van net voor de oorlog die op die 

verschillende platforms het vuur van de Sixties liet oplaaien. 

De alternatieve geest van weirde doorbraak, een te gekke 

machtsgreep vol verbeelding, multimediaal. De Ridder 

maakte Sad Movies met Wim van der Linden, nieuwe 

muziek met onder andere Dick Raaijmakers, Peter Schat en 

Misha Mengelberg en zette de VPRO op zijn kop, samen 

met Wim T. Schippers, bedenker van Sjef van Oekel. Hij 

begon later ook met erotische 06-lijnen. 

Willem de Ridder hield als verhalenverteller van horrorradio. 

In die trant fungeert hij in de nacht van 9 op 10 januari 

1978 als gids voor die Escapade, uitgezonden op het voor-

malige Hilversum 3.  

Het wordt ingeleid door David Bowies Sense of Doubt van 

de elpee Heroes – repeterende zware pianonoten met zwe-

verige synths. Dan begint De Ridder: “Goedenacht luiste-

raarsss, luisteraar, jij die op dit moment in het holst van de 

nacht bij de radio zit.”

Het is op kalme toon, met stiltes en ingehouden dreiging: 

“Als je met me mee wil gaan, dan beloof ik je ongelooflijke 

avonturen, gebeurtenissen die je nooit had kunnen dro-

men. Als jij vannacht bij mij blijft, aan dit toestel gekluisterd 

en als jij de raadgevingen, de instructies opvolgt, dan kan 

ik niet meer voor de gevolgen instaan, maar dan volgt er 

een reis, een ontdekkingstocht naar een onbekend doel, 

misschien een vreemde angstwekkende gebeurtenis die 

je geheel voor je eigen risico zult moeten uitvoeren. Het is 

jouw weg. Jij kunt hem alleen maar bewandelen. Je bent 

helemaal alleen en als je valt, dan kan ik je niet oprapen, 

maar we kunnen bij elkaar blijven, zolang jij de radio aan 

laat staan...”

De Ridder meende dat hoogstens een paar honderd men-

sen zouden gaan rijden. 30.000 mensen kropen achter het 

stuur. Het werd een nachtelijke verkeerschaos in en om 

Woudrichem, het dorp bij de rivier met het einddoel van 

de rit, Slot Loevestein. In de nacht van 18 op19 september 

1978 deed De Ridder het nog eens over met de Grote Oto 

Derby. Ditmaal stonden de nachtfiles in de Flevopolder. 

Het was dik tien jaar nadat De Ridder zijn briefkaart had 

geschreven voor de hoes van Groeten Uit Grollo, elpee van 

Cuby + Blizzards uit 1967.

“De groeten uit Grolloo hoor! Het is hier lekker rustig en 

het avondzonnetje schijnt lustig. Ik schrijf deze kaart terwijl 

ik heerlijk op een boomstronk zit. Voor me een landweg 

waarlangs enkele bonkige boerderijen. Een eenzame boer 

loopt sjokkend naar de horizon. Op het land een ploe-

gende figuur. De zoele wind voert klankflarden langs mijn 

oor. Ik neem de verrekijker ter hand en tuur naar de akker. 

Cuby zingt. De vogels houden de adem in en de zon zakt 

mediterend naar de andere landstreken waar Cuby’s songs 

over gaan.”

Op zaterdag 11 juni 2011 was De Ridder samen met de 

voormalige VPRO-coryfee Jan Donkers te gast in het kerkje 

van Grollo ter gelegenheid van het eerste bluesfestival in 

het dorp. In die sessie bekende hij dat hij voor het eerst in 

het dorp was. Die arcadische tekst was weer een voorbeeld 

van zijn bevlogen verbeelding.

De uitzendingen zijn terug te luisteren op Google. 

Jeroen Wielaert 
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Dick Oosterbaan Thijmen Jansen

Op 17 januari is Dick Ooster-

baan onverwacht overleden. 

Hij was 79 jaar. Dick had in 

Hilversum en Amsterdam 

een lange staat van dienst en 

activiteiten. In 1943 is hij in 

Amsterdam geboren, waar 

zijn ouders een kruideniers-

zaak hadden. Hij bezocht 

daar de MTS en werd in 

1964 als geluidtechnicus bij 

de televisie in Bussum aange-

nomen. Eerst als assistent en 

daarna was hij onder andere werkzaam als nasynchronisa-

tie-technicus bij film. In die functie was hij nauw betrok-

ken bij de afwerking en later opnames van het Simplisties 

Verbond en Van Kooten en De Bie. Hij werkte veel voor de 

VPRO. 

Op 2 mei 1977 was er een televisieloze dag in Nederland, 

omdat de geluidtechnici van de televisie staakten. Het 

geluid viel stil en het beeld ging op zwart. Dick was als 

dienstdoend hoofdgeluidtechnicus een van de organisato-

ren. De reden van de staking was, zoals meestal, de roep 

om een hoger salaris. Dat kregen zij in datzelfde jaar.

 

Daarna werd hij lid en voorzitter van de ondernemings-

raad van de NOS en kwam niet meer terug bij de afdeling 

geluidtechniek, want hij werd uiteindelijk producer van 

tv-programma’s. Dick was ook zeer actief in de vakbond 

voor journalisten NVJ. Als inwoner van Amsterdam stond 

Dick op de barricaden om actie te voeren tegen project-

ontwikkelaars en het slopen van panden. 

Hij was lang gewaardeerd lid van de ledenraad van 

PNOzorg, de ziektekostenverzekeraar, en PNO Media, het 

pensioenfonds van de omroep.

Bij de NPS werd Dick uitvoerend producent van program-

ma’s voor minderheden en nam in die hoedanigheid in 

2003 afscheid van die omroep om met pensioen te gaan. 

Tot voor kort was hij nog op meerdere fronten actief, on-

der meer in de Ouderen Advies Raad van Amsterdam.

 

Hylke Beerstra

In zijn woonplaats 

Hilversum is op 25 

december 2022 

Thijmen D. Jansen 

overleden. Hij was 

van 1979 tot 1989 

voorzitter van de 

NCRV. Hij was 55 

toen hij aantrad als 

voorzitter en had 

toen al een mooie 

carrière als direc-

teur van een hogere onderwijsinstelling en als inspecteur 

– directeur en directeur- generaal op het ministerie van 

Onderwijs achter zich. Bij de NCRV ontpopte hij zich als 

een echte verenigingsman. Hij had grote waardering voor 

de toen nog ongeveer 450.000 gewone leden. Hij hechtte 

eraan om ze in een wekelijks hoofdartikel in de NCRV-gids 

toe te spreken. De jaarlijkse Provinciale Ledenvergaderin-

gen waren bijeenkomsten, waar de leden het idee kregen 

ook serieus te worden genomen. Thijmen Jansen stond 

binnen de omroep voor zijn club en voor zijn gerefor-

meerde geloof. Hij was de directe opvolger van de ook 

gereformeerde ds. J. Ozinga, wat eigenlijk niet mogelijk 

was geweest. Want hij had van hervormde huize moeten 

zijn. Dat leverde hem aanvankelijk ook wat kritiek op van 

hervormde leden, maar die verstomde al spoedig. De 

heer Jansen had zelf ook theologie gestudeerd en oogstte 

bewondering vanwege zijn kennis op ander gebied, zoals 

talen en ornithologie.

Het was een tijd waarin de publieke omroep nog een 

hecht bolwerk mocht heten, met verenigingen en stichtin-

gen met honderddduizenden leden. Tijdens het voorzitter-

schap van Jansen brokkelde dat af, mede door een ander 

omroepbestel en de toetreding van nieuwe omroepen en 

technische mogelijkheden.

Na zijn voorzitterschap werd het stil rond de heer Jansen. 

Maar zijn overgang van de synodale gereformeerde kerk 

naar de vrijgemaakt gereformeerde kerk baarde in het 

Gooi wel enig opzien.

Klaas Koopman
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De Postkoets

“Heel veel jaren geleden op de 
diligence, reed trots en fi er een 
knappe postiljon,” zo begint het 
liedje De Postkoets, samen met 
de voetbalschlager We gaan naar 
Rome het bekendste werk van 
tekstdichter Ferry. Hij was op 20 
maart 1892 geboren in Amster-
dam als Cornelis Johannes Theo-
dorus van Delden, maar werd als 
‘Ferry’ bekend. Zou hij zichzelf 
als postiljon hebben gezien?

Ferry begon zijn werkzame 
leven als makelaar in tabak in 
Rotterdam toen hij 16 was, 
maar besloot na twee jaar 
van zijn pen te gaan leven, 
zo zei hij in de Provinciale 
Noord-Brabantse Courant 
Het huisgezin van 4 oktober 
1958. In een interview met 
De Waarheid van 13 oktober 
1962 vertelde hij hoe hij zijn 
eerste stappen zette, door 
veertig teksten te sturen naar 
Tony Smits, die liedjes schreef 
voor onder andere Maupie 
Staal. Hoewel Smits maar twee 
teksten goed vond, bleek hij 
toch onder de indruk van Fer-
ry’s talent, getuige zijn commentaar: “jij bent de eerste 
in tien jaar die het heeft”. Wat ‘het’ was, kon Smits 
uitleggen: “je hebt humor, je hebt rijm en een aardig 
ritme”.

Naar eigen zeggen schreef Ferry zo’n 7000 nummers, 
maar of dat klopt is niet meer vast te stellen, want, zoals 
hij eveneens zelf opmerkte, hij bewaarde niks. Productief 
was hij zeker, voor artiesten zoals Lou Bandy, Willy Derby, 
Bob Scholte, Dorus, Johnny Jordaan en De Selvera’s. 
Naast De Postkoets en We gaan naar Rome had hij succes 
met onder meer Aan de muur van het oude kerkhof, 
De begrafenis van Manke Nelis en Rats, kuch en bonen. 
Ferry was ook actief als bestuurslid van toonkunstenaars-
bond WTL en was mede-oprichter van het fonds Blijvend 
Applaus, ter ondersteuning van de oude dag van ex-ar-
tiesten. Hij was tweemaal getrouwd. Eerst in 1925 met 
Mietje Maas, van wie hij in november 1939 scheidde, en 
vervolgens van december ’39 tot zijn overlijden in 1965 
met zangeres Tini Lavell. In 1962 kreeg Ferry samen met 
Hugo de Groot de eerste Gouden Harp van de stichting 
Conamus.

De Stichting Omroep Muziek bewaart een fl ink 
aantal liedjes van Ferry in de collectie bladmuziek. 

De meeste covers daarvan zijn niet gesigneerd 
door de ontwerper, 
maar bijvoorbeeld 
Tante To heeft radio, 
uitgevoerd door Bob 
Scholte en Kovacs Lajos, 
wel: daar staat de naam 
Schwarz bij tekeningetjes 
van zanger en ensemble. 
Ook gesigneerd is de 
omslag van We gaan naar 
Rome, geschreven voor 
Willy Derby en getooid 
met getekende portretjes 
van de voetballers die 
in 1934 de eer van het 
Nederlands elftal hoog 
moesten houden. Ze zijn 
van de hand van nie-
mand minder dan Joop 
Geesink. Op Pinda-Pinda, 
Lekka-Lekka staat een 
‘Chinese’ straatventer, 
getekend door Kuhn. 
Dat zou tegenwoordig 
andere reacties oproe-

pen dan destijds, toen Willy 
Derby het zong.

Op de voorkant van De Post-
koets staat uiteraard een dili-
gence, getekend door Anton 
Hagendorn. Deze hit van De 
Selvera’s was de tune van een 
radioprogramma van de AVRO. 
De Hilversumse persfotograaf 
Jacques Stevens maakte in 1956 
een foto van de AVRO-koets, 

voor het studiogebouw aan de ’s-Gravelandseweg.
De technicus op de grond is 
Fred Bosman. De meereizen-
de reporter in 19de-eeuws 
kostuum met hoge hoed en 
microfoon is Tom Nieuwen-
huijsen, mijn vader.

Bas Nieuwenhuijsen

De Stichting Omroep Muziek bewaart een fl ink 
aantal liedjes van Ferry in de collectie bladmuziek. 
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