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Harry Kruisselbrink woont in Etten 
en is zijn hele leven al verslingerd / 
aan de electrische gitaar. Hij spitste 
zijn belangstelling toe op het Jai. 1 

panse merk lbanez, ooit beruc)1t 
omdat die fabriek werd verw.,eten 
veel beroemde Amerikaansé gitaren 
te kopiëren en dat in de b'ste Ja
panse traditie. Kruiss~lbrink vond 
een lotgenoot in Zwitserland en 
samen schreven ze~en pildik boek 
met de geschiede'nis van alle lba
nez-gitaarmodel'len. Kruisselbrink 
werkte in het1onderwijs, maar heeft 
zijn passie vormgegeven: hij werkt 
nu part time bij de al 60 jaar be
staanqe' muziekwinkel Brugman in 
Gaanderen. En Harry's huis? Dat 
hapgt van kelder tot zolder vol met 
122 lbanez-gitaren: een bijzonder 
museum! Zie ook pag. 33. 
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75 AAR 
MAL 

door Tjako Fennema 

Voor de burgerlijke stand: Arie Maasland. Maar on
eindig veel bekender werd hij als MALANDO, de 
koning van de tango. Vijfenzeventig jaar geleden 
begon hij met zijn Malando-orkest waarmee hij de 
wereld over trok en grote successen behaalde. Het 
orkest bestaat nóg, onder leiding van zijn klein
zoon. 

De wieg van Arie Maasland stond in Rotterdam aan de 
Van Raephorststraat in 't Oude Noorden, niet ver van de 
geboortehuizen van Rita Reys, Jaap Valkhoff en Koos 
Speenhoff. Als jochie van zes kreeg Arie (1908-1980) pia
noles van koordirigent Arie Kriek, nadat hij op vaders har
monium en in een koorklasje al voorwerk had gedaan. Op 

2 
zijn 25e kreeg hij na een start als bouwkundig tekenaar 
een aanstelling als slagwerker bij The Jumping Jacks, 

===o::::'l==;;;;.l_.'l~=-=iai ~~=~~=======i nadat hij zich het drummen voorzichtig eigen had ge
~~Tn--:,sPOO RZI CHT" t GRAND HOTEL GOOILAND maakt. In 1936 schreef hij de tango waarmee hij beroemd 
li UI1JW/l1U>EN ,,1 1-Q'ITGARO~,u. d C 1· d d R d d 11 !) . wer : osmopo 1te, genoem naar e otter amse an-
fi Vanaf 7.AîF.RDAG l JUtl . 111 /1,o r. l d t son !.> ·• m1a11., ~""" !O J.,,.,.r1 cing aan de Schiedamsedijk waar hij de compositie voor 
11 Ma an O e Il • •o&n GA.~N·~·s·· &EYQ· aNd• - 8.J, uur • M I d b d d' ij h tr !.) het eerst uitvoerde. aas an oo ie muziek ter publica-
fi ~~~~ ~~ ·-~:-""'· .... - ...i I met. h« ••""'-d• ™'\o.ork•- tie aan bij muziekhandel/uitgeverij Muziek Smith in de 

.... , .......... w ... k,l• , .... ll!k trr MALA.NDO Nieuwstraat in Den Haag. Die vroegen 120 gulden voor 1 
IW«'K, bt1 on• Ç4'W".14-No •~ ~1"NU'fldlc-b ~ •\ = IA \Aeu«atdeQ (T'b-J11,11rp\tl9 J(d:,,. !) 

l ZATERDAG: Solrée ven 8-12 uur {\ li::\t ,.,., ... K , .... .ANN 5-""IJOR 1000 stuks bladmuziek. Partijen werden het eens over een '1 6v ""• • mfdd•i:-• f O 7~ •• fi 7.0N DAG' ~::: :: !:.1î :: lilll Voorv•::..00:.~.r:r~>ii~-O:: ~~.-.:~ fifty/fifty-deal en Malando legde de juist verdiende kamer-
fi , , s. cv~~:w ~ 

4 
'" 2..., uo, huurpenningen op de toonbank. Op aandringen van de uit• 

~~~~~l:::!!~~l:::!!~~,-~!) gever werd de titel: Olé Guapa ('hé lekkere meid!') en de 
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rest is historie! 

210 MALANDO-COMPOSITIES 
Uiteindelijk schreef Malando ruim 70 tango's en zo'n 140 
andere composities. Het is nu 75 jaar geleden dat het 
tango/rumba orkest 'Malando' zijn debuut maakte en dat 

Foto 1: Arie Maasland ofwel Malando. 2: The Jumping 
Jacks, de voorlopers van het Malando-orkest; v.l.n.r. Toon 
Hildebrand, Ben Rodenhuis, Mathieu Limbach, Arie Maas
land, Jan Tigges, Rinus de Regt. 3: advertentie voor het 
optreden van Malando in Leeuwarden op 1 ÎUli 1939. Daar 
speelde 'Malando' voor het eerst. 4: dansen op Malando's 
muziek in Gooiland, Hilversum, 1952. 5: Het orkest in '39. 



ANDO 
nog wel in Hotel Spoorzicht in Leeuwarden. Aan het woord is 
Daniël Arie Overweg (47), alias Danny Malando, kleinzoon 
(van moeders kant) van Arie Maasland: "Mijn vader Evert, slag
werker bij het Metropole Orkest, die van 1955-1997 in het or
kest 'Malando' speelde en dirigeerde, porde mij in 1987 na een 
Japantournee om de legende in stand te houden en sinds 
1999 leid ik het orkest." En vader Evert? Die trouwde ooit in de 
familie door Maaslands dochter Lia ten huwelijk te vragen. 

MALANDO ANNO 2014 
"Ik ben er erg druk mee', aldus Danny Malando. "Dit voorjaar 
hadden we vier optredens in China, we maken nu een jubile
umtournee langs meer dan twintig podia in Nederland. Eind ok
tober zijn we in Japan en volgend najaar in België. Voor 
Nederland hebben we iets bijzonders in petto: we gebruiken de 
arrangementen van de oorspronkelijke vijfmansbezetting: vier 
multi-instrumentalisten en 'n zangeres. Dat wordt nauwkeurig 
musiceren." Violist Ernö Olah schuift aan bij het gesprek: "Ik 7 
kreeg in 1969 mijn eerste grote job bij het Metropole Orkest en ,--------------------~ 
werd nu precies 45 jaar geleden door de bekende violist Benny 
Behr naar 'Malando' gesleept: ik ga dit jaar voor de 17e keer 
mee naar Japan. Daar treden we dan op met 13 musici plus 
twee dansparen." 

WERELDWIJD POPULAIR 
Er is geen twijfel mogelijk over de populariteit van de muziek 
en het orkest van Malando, daarvan getuigen meer dan 100 lp
producties en een stapel cd-(her)uitgaven wereldwijd. Aanvan
kelijk speelde Malando op 78 toeren op het Decca-label, dat hij 
in 1954 verruilde voor Columbia. Dat had te maken met zijn uit
gever Basart/Strengholt die hem onderbracht bij het gerepu
teerde New Yorkse uitgevershuis Edward B. Marks Music 
Company, maar van een echte Amerikaanse Malando-invasie 
is het niet gekomen. Danny: "Malando schreef in 4/8 maat, dat 
klinkt vrij stram. Bijvoorbeeld dansscholen vonden dat Ma
lando-muziek te langzaam ging." Malando zwichtte niet; hij > 

6: Duitse Philips-advert.entie voor Malando-platen, 1951. 
7: één van Malando's hobby's, naast postzegels en munten ver
zamelen, was modelbouw. Hier werkt hij aan een maquette van 
het Hilversumse raadhuis, 1959. 8: briefje van een fan bij een 
optreden in Heck's in Amsterdam in 1951, 'de piepers staan op'. 
9: optreden in de AVRO-studio in mei 1946.10: De grote hit 
van Malando was de tango '0/é Guapa'. "-----_..:...:A=.M~A"-"L=-A~N~D~O=---.110 
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richtte zich liever op een luister• dan op een danspubliek, al
hoewel Malando's vermeende Duitse snit bij onze oosterburen 
erg goed viel en door o.m. het orkest van Werner Müller graag 
werd uitgevoerd. Na de platenmaatschappij Columbia kwam 
Philips in 1955 in zicht en dat resulteerde in een vruchtbare sa
menwerking. Alhoewel het BUMA/ STEMRA-gedenkboek er
over zwijgt is Malando de eerste Nederlandse musicus die al in 
de jaren '60 een vast (en stevig) maandvoorschot kreeg uit au
teursrecht en royalties. 

Kijkend door de Malando-plakboeken rolt van 1938 tot nu een 
bonte rij van uitgaansgelegenheden, nachtclubs, hotels, thea
ters, hallen, personeelsavonden voorbij in landen als Neder
land, België, Duitsland, Zwitserland, ons Indië, Scandinavië en 
China, om maar te zwijgen over de jarenlange - vanaf 1964 -
successen in Japan. In de jaren '60 taande de glorie van het 
orkest, veel lokale amusementsmuziek en pop werd weggebla
zen door het succes van The Beatles. Gelukkig zorgde Japan 
met tientallen optredens per tournee voor compensatie. Een
maal, in 1968, was Malando ook in Argentinië, de bakermat 
van de tango: hij werd er als een vorst ontvangen. 
De radio was een belangrijke werkgever voor het orkest: na 
een start bij de AVRO was het de VARA die vanaf 194 7 vaak 
enkele malen per week beslag legde op het orkest en dat liep 
door tot 1979. 

DE FORMATIE 
Het Malando-orkest bood zijn musici geen full time baan; er 
werd uit een vaste pool musici uit de omroepstad geput, die 
soms letterlijk van de straat werden geplukt. Het orkest uit 
maximaal 24 musici. De lijst van bekende en trouwe medewer
kers is lang en valt buiten het bestek van dit artikel. Bekend is 
dat Maasland, een ietwat introverte man, goed voor zijn men
sen zorgde, zodat die ook uit financieel oogpunt graag inschre
ven voor optredens en tournees. Malando liet hen relatief vrij, 
waardoor het orkest een bijzondere klankkleur ontwikkelde, in 
belangrijke mate gedragen door de accordeon, waarop Maas
land virtuoos aanvoerde. Malando moest het arrangeren voor 
uiteenlopende formaties vaak uitbesteden, waarbij namen als 
Bert Paige, Pi Scheffer en Jack Bulterman nog in brede kring 
bekend zijn. Malando betuigde ooit spijt dat hij weinig formele 
muziekeducatie had gehad, wat hem dwarszat bij het arrange
ren. Zelf luisterde hij graag naar muziek van Debussy, Ravel en 
De Falla. 

En wie zongen er met het orkest? De vaste kern bestond jaren
lang uit Frans Wanders, Ann Sandor en Francisca 
Deschamps. Francisca was een Spaanse en kon slechts voor 
negen maanden per jaar een werkvergunning krijgen in Neder
land. Maar het orkest trad ook een enkele maal met Rina Ketty 
(1946, Chante encore dans fa nuit), Caterina Valente (1955, 1i-

Foto's: Vier solisten die zongen bij het orkest van Malando: 
11: Francisca Deschamps in 1958, 12: Ann Sandor, 13: Frans 
Wanders (die ook bas speelde), 14: Rina Ketty. 15: Malando 
(links) en zijn orkest en zangeres Ann Sandor in 1949. 



pitipitipso), Josephine Baker (J'ai deux amours) en Vico Torriani 
(Du, schwarzer Zigeuner). 
Wanders studeerde contrabas, ging het variété in en zong erbij, 
want een amusementsorkest kan niet zonder multi-instrumenta
listen. Hij startte bij Malando in 1945 en zong er 54 jaar tot 
1999. Ook Maria Zamora (Marietje Jansen, de zus van Zwarte 
Riek) trad menigmaal op, terwijl Ann Sander (Ans Sanders) 
zong van 1945-1953. Francisca Deschamps trad in 1954 aan 
en verdween om onverklaarbare redenen uit beeld. Maria Mon
tés (Greetje Drenth) zong van 1965 tot 1975 en werd opgevolgd 
door de Italiaanse Detti Casoli. Momenteel zingt de in Rotter
dam opgeleide Rebecca Lobry bij het orkest. ■ 

w In het beknopte bestek van dit artikel bleven teveel namen 
onvermeld of slechts aangestipt. Bronnen: gesprekken met 
Danny Malando en violist Ernö Olah, met wijlen Arie Maasland 
en alt-violist Jouke van der Leest, alsmede drie Malando-knip
selboeken. Lezenswaardig is ook 'Muziek in zwart-wit' van Cor 
Gout, uitg. Aprilis, 2006. 
w De illustraties zijn afkomstig uit Malando's plakboeken. 
~ Meer informatie over de Nederlandse jubileumtournee: 
www.malando.com 
w Op het Nederlands cd-label Berkely Hunt verscheen in 
september de dubbel-cd '75 jaar orkest Malando'. 

EEN BROODJE TEVEEL.. 
Zomer 1969 stond in de Hilversumse Phonogramstudio 
Malando op het rooster voor een plaatopname. Uw scri
bent had daar een vakantiebaanlje in de kantine. Lenny 
Kuhr, Ekseption, Sandra & Andres waren al voorbij geko
men. Maar voor die Malando-opname stond de studio op 
zijn kop, omdat hogerop besloten was dat niet de eigen 
klanktechnici achter de schuifregelaars zouden zitten, 
maar een team vanuit Engeland ingevlogen Decca
'Phase four' -technici. Dat was tegen het zere been. Het 
kantinejongenlje moest voor de lunch zorgen en belde 
om honderd broodjes en lunchdrankjes. Groot was zijn 
verbazing toen het orkest uit slechts acht man bestond. 
Het fenomeen meersporentechniek was nog niet tot hem 
doorgedrongen, net zomin als dat later arriverende mu
sici nog even hun partijlje multitrackten. De uitbrander 
van studiobaas Ruud van Lieshout echode nog lang na, 
evenals de Schadenfreude van de collega's. 

Foto 16: Het orkest in 1955, optredend in 'Stadt Wien' in 
München. 17: de huidige Malando-orkestleider Danny Ma
lando op één van zijn platen. 18: Malando door tekenaar 
Leo De Budt (1919-2010) uit 1952. 19 Optreden met Cate
rina Valente in het Rheinpark in Keulen, 1955. 20: Het Ma
lando-orkest in 1947, v.l.n.r Henk Boots, Wout Schaap, 
Dick Wiersema, Willy Langestraat, Malando, Ann Sandor, 
Frans Wanders, Thijs Levendig en Ben Rodenhuis. 

19 

20 
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Piet Tullenaar 

AT
VER 
IN HET 

DIO
HIEF 

/ Ik ben een omnivoor op muziekgebied. Maar ook op dat van 
gesproken woord. Ik zoek op titels. Onlangs kwam ik de titel 

'Dichters in de Vaart' tegen in de catalogus. Daar wist ik niks van, 
maar ik dacht: dat lijkt me een interessant programma. En dan ga 
ik zoeken en maak een eigen bestand. Inmiddels weet ik dat het 
NOS-radioprogramma 'Dichters in de Vaart' heeft gelopen van 1969 
tot ergens in de jaren tachtig. Als er tweehonderd afleveringen van 
bewaard zijn gebleven, is dat veel, terwijl er misschien wel duizend 
afleveringen zijn geweest. Maar ik heb toch al interessante ontdek
kingen gedaan. Bijvoorbeeld het eerste radio-optreden van Willem 
Wilmink, die zijn gedicht 'Hun eerste woning' voorleest. Juist nu ik 
bezig ben een luisterboek van Wilmink samen te stellen." 
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door Klaas Koopman 

Piet Tullenaar (Amsterdam, 1947) ver
telt. Gepensioneerd en gepassioneerd, 
beweert hij van zichzelf. Hij noemt zich 
geluidresearcher die zijn werkzame 
leven lang in de radio-archieven heeft 
gewerkt en er niet mee kan ophouden. 
"Ik heb een paar jaar muziekweten
schappen en nog een jaartje theologie 
gestudeerd. Ik was vroeger heel actief 
in de volkstaaltheologie. Dirigeerde 
koren die liedjes van Huub Oosterhuis 
in allerlei kerken zongen." 

Thuis in Almere heeft hij een studiootje, 
waar hij banden kan afluisteren. "Maar 



ik moet je zeggen dat er tussen toen ik 
met dit werk begon in 2006 en nu er 
ontzettend veel programma's zijn gedi
gitaliseerd. Die kun je nu gewoon op de 
computer bij Beeld en Geluid vinden en 
afluisteren." 

Wie weet wat er op de banden staat die 
zijn bewaard? 
"Niemand", zegt Piet Tullenaar stellig. 
"Er zijn wel catalogi. Niet alleen van 
Beeld en Geluid trouwens, ook van het 
Theaterinstituut, en die kun je online 
ook vinden. Er is een MCO-catalogus. 
Er is nog wel meer, maar dat hou ik 
voor mezelf. Daar zit ik dus allemaal in 
te grasduinen. En heel veel te luisteren. 
Het is schatgraven, zeg ik wel eens, 
want ik vind zulke mooie dingen." 
Tullenaar heeft een grote werkervaring 
wat het archief van de publieke omroep 
betreft. Hij weet dus ook dat er heel veel 
opnamen zijn gewist. "Dat gebeurde in 
opdracht van de omroepen. Die moes
ten veel weggooien. Dat was wel voor
stelbaar, want opnamebanden waren 
duur. De omroepen kregen vroeger een 
jaar bedenktijd en dan werd er ge
vraagd welke programma's er bewaard 
moesten worden en welke gewist. Be
waren kostte ook nog eens geld voor 
opslag. Maar het is soms rampzalig ge
weest wat er gewist is. Ik heb bijvoor
beeld geïnventariseerd wat er van de 
documentaires die de legendarische 
Bob Uschi en Gabri de Wagt hebben 
gemaakt, bewaard is. Dat is een ramp. 
Maar het is wel begrijpelijk dat er veel 
gewist moest worden. Dan heb ik het 
nog niet over de platen die nog tot 1970 
werden gesneden." Piet Tu/lenaar met enkele van de projecten waaraan hij heeft gewerkt. 

Wat bewaard is, is dat duidelijk gerubri
ceerd? 
"Gelukkig niet, want dan had ik niets te 
doen", reageert Tullenaar. "Draaiboeken 
zijn er niet meer. Vaak heb je alleen een 
titel en een datum. Hier bijvoorbeeld het 
programma Swingtime van de AVRO 
met live-concerten. Een geweldig pro
gramma met The Skymasters. Recht
streekse radio-uitzendingen uit Volle-. 
bregts Jazzcafé in Laren tot 1985. Er 
zijn honderdelf programma's van be
waard, maar wil je weten wat er op 
staat, dan moet je ze helemaal afluiste-

ren. Ik heb wel honderd stukken gevon
den door Toots Thielemans. Van de 
Amerikaanse jazz-zangeres en pianiste 
Blossom Dearie heb ik liedjes gevon
den, waar ze begeleid wordt door het 
Metropole Orkest en Hoog Sammy, kijk 
omhoog Sammy zingt. In het Engels, 

Gepensioneerd 
en gepassioneerd 

hoar: 'Sammy look a high'. Een in het 
Engels vertaald liedje van Pieter Goe
mans. En nog veel meer unieke dinge
tjes. Zou zo een cd van kunnen worden 
uitgebracht." 

Dat zou je graag willen? 
"De laatste jaren dat ik in vaste dienst 
was van Beeld en Geluid, deed ik, naast 
ander werk al dit researchwerk. Toen is 
er in samenwerking met anderen een 
aantal mooie cd's uitgebracht. Maar 
Beeld en Geluid was een beetje een > 
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> organisatie in ontwikkeling en op een 
dag zei mijn toenmalige manager dat ik 
moest afvloeien. Ik wilde helemaal niet 
weg. Ik wilde nog een heleboel andere 
dingen doen. Maar dat kon niet. Toen 
ben ik met directeur Edwin van Huis 
gaan praten en hij zei: 'Piet, dan begin 
je toch voor jezelf.' Zo ben ik een maand 
of zeven voor mijn zestigste begonnen 
als freelancer. Ik mag in het archief 
grasduinen en zoeken, en voorstellen 
indienen bij uitgevers. Als een uitgever 
de opnamen interessant vindt voor een 
uitgave, moet deze zelf de rechten ver
der regelen met Beeld een Geluid, de 
rechthebbende omroep en eventuele 
erven. Het geeft natuurlijk bevrediging 
als zo'n project ook wordt uitgebracht. 
Maar de platenindustrie is zo achteruit 
gekukeld. Die wil bijna geen cd's meer 
uitbrengen. Dus kan ik rustig zeggen dat 
dit werk mijn passie is. Ik zoek trouwens 
naar bijzondere opnamen tot het jaar 
2000, zeg maar tot het einde van het 
analoge tijdperk. Tot hoe lang? Dat weet 
ik niet. Maar als ik ophoud, stopt het 
schatgraven waarschijnlijk helemaal. 
Wie heeft er nou tijd voor?" ■ 

'Dichters in de Vaart' werd samenge
steld en geproduceerd door Ton Luiting 
die zijn eigen opnamen van het pro
gramma inmiddels aan Piet Tullenaar 
heeft afgestaan. 
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Piet Tullenaars omroeploopbaan 
• Catalogiseerder bij Fonotheek NOS, 1974-1977 
• Referent Historisch Archief Radio NOS en NOB, 1977-1992 
• Archiefmanager NOB, 1992-1994 
- Senior AV documentalist bij Stichting AVAC en NAA ,1994-2002 
- Documentalist, researcher Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, 2002-2007 
• Freelance geluidresearcher, juli 2006 - tot heden. 

Audioprojecten van Piet Tullenaar 
(Veel producties kwamen tot stand in samenwerking met geluidsrestaurateur Gerard 

Leeuw) 
• Bob Uschi. radiodocumentairemaker (1911-1995), schets en overzicht van zijn leven 

en werk (Ned. Audiovisueel Archief 2002) 
- Ongehoord (Coproducties Theater Instituut Nederland en Beeld en Geluid): 
-Annie M.G. Schmidt 2 cd's (2003) 
- Simon Carmiggelt (2004) 
- 1940-1945 Amusement en Propaganda tijdens de Bezetting (2005) 
• Het Oproer Kraait, 4 cd's (2006) 
• Alleen op een eiland, 6 cd's. Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rottumerplaat 

(Rubinstein, 2006) 
• Ritmebox Vinkenoog research voor een cd van Spinvis (Excelsior, 2008) 
• Frans Halsema, 2 cd's: Springlevend, 23 niet eerder uitgebrachte opnamen. In 

samenwerking met Marijn Halsema (Universa! 2009) 
- Ramses Shaffy, 2 cd's: Laat me, 22 niet eerder uitgebrachte opnamen (Universa! 

2009) 
- Het Godfried Bomans Luisterboek, 6 cd's (Rubinstein 2009) 
- Ann Burton 3 cd's: Laughing at life (Louis van Dijk Sessions), On the sentimenlal side, 

1980, en Remember 1966-1988 (NIBG en Japanse cd-maatschappij Muzak 
2010-2011) 

• Lang leve Annie M.G.Schmidt - De 100 beste liedjes, 5 cd's (Universa! 2011) 
• Jan Walkers op Texel. 1 cd. Radiodocumentaire VPRO (Rubinstein 2011) 
- De humor van Godfried Bomans en Simon Carmiggelt, 2 cd's (Rubinstein 2012) 
- Ons Nederlandje - Onbekende luisterliedjes van Jules de Corte, 2 cd's. In samen 

werking met Thea de Corte (FONOS,,2012) 
- Bomans aan Boord (op een cruise door de Middellandse Zee, verhalen die bewaard 

zijn in het Letterkundig Museum) (Rubinstein 2013, besproken in 'Aether' 109) 
• Henk van Ulsen leest Louis Couperus (Rubinstein 2013) 
• Youri Egorov, A life in music (research voor 10 cd-box) (EtCetera 2013) 



COLUMN 

door Leo Boudewijns 

IN DIPLOMATIEKE DIENST 

Het is begonnen, als ik mij goed herinner, 
met de introductie van de naam coupeuse. In mijn jeugd 
werden meisjes die dat beroep uitoefenden nog naai
sters genoemd, maar in de jaren vijftig poetste men die 
traditionele aanduidingen op of bedacht er modernere ti
tels voor. Zo noemden vertegenwoordigers zich voortaan 
leden van de sa/es force, heiers gingen verder als bouw
vakkers door het leven, chefs (van wie dan ook) heetten 
managers. Propagandisten, en vooral zij die dat vak ten 
behoeve van de omroepvereniging, een tijdschrift of een 
politieke partij beoefenden, werden met titels als public 
relations officer of campagnestrateeg omschreven. De 
kruidenier heette detaillist, de apotheker farmaceut, de 
werkster interieurverzorgster. 

Onlangs maakte ik van dichtbij mee hoe die be
hoefte tot verfraaiing nog altijd voortduurt. Omdat ik en
kele, overigens zeer voor de hand liggende adviezen 
gegeven had over de verkoop van operavoorstellingen, 
werd ik door de directeur van het betreffende theater op
gebeld met het verzoek of ik mijn kennis van zaken op dit 
terrein ook het komend seizoen met haar wilde delen. 
Zelf vond ik mijn deskundigheid niet zo indrukwekkend, 
maar toch nodigde zij mij uit om ambassadeur van de 
operareeks te worden. Een propagandist, vroeger ook 
wel eenvoudig met 'ijveraar' aangeduid, werd geroepen 
tot de diplomatieke dienst, hij mocht zich voortaan am
bassadeur noemen. 

Ik heb mij deze vetlederen onderscheiding toch 
gaarne laten opspelden, want het doel heiligt de midde
len. Ik ga nu met opgeheven hoofd door het schouwburg
leven. In het theater knik ik minzaam naar de gasten, ik 
schud handen, enthousiasmeer, nip aan mijn glas en 
wek en passant de indruk dat ik inderdaad alle opera's 
die ooit zijn gecomponeerd uit mijn hoofd ken. Natuurlijk 
heb ik de privénummers van de grote vedetten in mijn 
iPhone, een kostbare, strikt geheime collectie. Mijn lieve 
moeder, die er altijd op toezag dat wij niet 'naast onze 
schoenen gingen lopen', zou deze ijdelheid hebben ver
foeid. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, was 
een adagium dat mij regelmatig werd voorgehouden. 
Maar de tijden zijn veranderd, moeder, gewoon is niet 
gek genoeg meer. 

Deze nieuwe roeping dwingt mij uiteraard elke 
gelegenheid te baat te nemen om de betreffende opera
serie onder de aandacht van muzikale Gooiers te bren-

gen. Mijn excuses aan de lezers daarvoor, ik kàn niet an
ders, noblesse oblige, nietwaar? Mijn ambassade staat 
in Baarn, eve~aIs het Theater De Speeldoos, waar alle 
voorstelling worde~ vertoond. Eigenlijk worden ze opge
voerd in de Metropolitan Opera in New York en wel op 
het zelfde moment dat ze hier te zien zijn. Daar is het 
een matinee, iier een avondvoorstelling. Het doek 
waarop gestreamed wordt, beslaat het hele toneel. Er 
zijn goed leesbare ondertitels zodat het verhaal van de 
opera gemakkelijk te volgen is. Het geluid, opgevangen 
door ruim honderd microfoontjes boven de bühne, is 
voortreffelijk en de beelden zijn, mede door de zorgvuldig 
gedoseerde close-ups, overtuigend. Die close-ups vor
men een sensatie die de bezoekers in New York helaas 
moeten missen. Je ziet op de vierde gaanderij van de 
Met aanzienlijk minder dan vanuit het gerieflijke rode plu
che van De Speeldoos. 

Het programma, dat op 10 oktober a.s. van start 
gaat met Verdi's Macbeth is een feest voor operaliefheb
bers. De Russische diva Anna Netrebko zingt de rol van 
Lady Macbeth. Overal waar zij optreedt creëert zij een 
sensatie, door haar bijzondere vocale prestaties, maar 
ook door haar charmante verschijning. Het Metropolitan
orkest wordt geleid door een oude rot in het vak: Fabio 
Luisi. Verderop in het seizoen verwachten we nog een 
betoverende Nozze di Figaro, een bruisende Carmen en 
de feestelijke operette Die lustige Witwe, de laatste met 
in de hoofdrol de geliefde Renée Flemming. 

In mijn ambassade ontmoet ik vaak mensen die 
zeggen niet van opera's te houden. Uiteraard is dat hun 
goede recht. Op mijn vraag welke opera voor dat nega
tieve oordeel heeft gezorgd antwoorden ze dan dat ze 
nog nooit een opera hebben gezien, omdat ze er nu een
maal niet van houden. Geven zij dan wel om musicals, 
vraag ik hen. Ja zeker, dat is mooie muziek, en ten be
wijze daarvan sommen ze er vlot enkele op: Soldaat van 
Oranje, Hij gelooft in mij, My Fair Lady en The Sound of 
Music. Wanneer ik dan antwoord dat hun favoriete musi
cals helemaal niet zo veraf liggen van de beste opera's, 
kijken ze me ongelovig aan. Begrijpelijk natuurlijk. Deze 
ambassadeur is in hun ogen niet te vertrouwen, hij wil 
iets aan de man brengen, hoe chic hij dat ook probeert te 
verpakken. Mijn Aether-lezers vormen echter een ge
makkelijker prooi, die laat ik dus niet zo maar los. Tegen 
hen durf ik als een onvervalste marktkoopman tekeer te 
gaan. Met verheffing van stem roep ik hen toe: 'Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar; haast u!' ■ 
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een blikse1ncarrière 
1net vallen en opstaan 

door Adriaan van 't Wout 

De carrière van de wereldbe
roemde dirigent Bernard Haitink 

was in zijn begintijd nauw verweven 
met de omroep. Op 6 september j.l. 
was Haitink weer terug bij het Radio 
Filharmonisch Orkest: als opening 
van het seizoen 2014-2015 van de 
NTR ZaterdagMatinee dirigeerde hij 
in het Amsterdamse Concertgebouw 
het orkest. Aanleiding was Haitinks 
60-jarig dirigentenjubileum. En het 
RFO was het orkest (hij is er inmid
dels beschermheer van) waar hij in 
1954 zijn carrière begon. Maar het 
ging toen bepaald niet vanzelf... 
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Een feest der herkenning werd het niet, 
op 6 september. Daarvoor is het RFO in 
de loop der jaren te veel veranderd door 
fusies en natuurlijk verloop. Van de col
lega's, die Bernard Haitink tussen 1954 
en 1961 als dirigent in Hilversum heb
ben meegemaakt, zijn nog slechts en
kelen in leven. De laatste der Mohi
kanen, altvioliste Bea Geerts, ging in 
1997 met pensioen. Nu zat zij met slag
werker Rob Meyn en violist Fons Rats 
in de zaal als eregast. De NTR had hun 
herinneringen opgenomen en verwerkt 
in een tv-documentaire, die daags na 
het concert werd uitgezonden (Po
dium/Nederland 2). Het programma was 
voornamelijk gewijd aan Haitinks begin-

jaren bij de omroep. Zelf zei hij hierover: 
"Die begintijd was heel moeilijk, maar 
het RFO is toen vreeslijk aardig voor mij 
geweest. Die mensen moeten enorm 
veel geduld met mij gehad hebben, 
want ik wist nog niet hoe ik met een or
kest moest omgaan. Ik was veel te jong, 
niet in jaren, maar gewoon te groen." 

'MIDDELMATIG VIOLIST' 
De start in 1947 van de 18-jarige Ber
nard aan het Conservatorium, destijds 
in de Bachstraat in Amsterdam-Zuid, 
verliep evenzeer moeizaam. Zijn talent 
voor het vioolspel bleek niet groot ge
noeg voor een solistencarrière: ''Ik was 
een middelmatig violist", heeft Haitink 



meermaals verklaard. Een plaats in de 
provincie ambieerde hij niet. Als 2e vio
list in het conservatoriumorkest begon 
Bernard voorzichtig te dromen: "Mis
schien kan ik dirigent worden." In de 
zomer van '49 zag hij bij de Salzburger 
Festspiele Wilhelm Furtwängler aan het 
werk in een uitvoering van Beethovens 
Fidefio. De rol die het orkest in deze 
opera toebedeeld kreeg, maakte indruk. 
Na de volgende ochtend een repetitie 
van Bruckners Achtste Symfonie bijge
woond te hebben, eveneens onder Furt
wängler, besloot Bernard zijn droom te 
verwezenlijken. Dat riep nieuwe proble
men op. In Amsterdam stond de offi
ciële dirigentenklas namelijk niet hoog 
aangeschreven. Daarom richtte Bernard 
zich tot Felix Hupka, de stimulerende 
maar tevens controversiële dirigent van 
het conservatoriumorkest, met het ver
zoek hem privéles te geven. Hupka, die 
niet de status had van leraar, weigerde 
dit. Kort daarop zette de oproep om zijn 
militaire dienstplicht te vervullen Hai
tinks aspiraties voor anderhalf jaar op 
ijs. 

DROOGZWEMMER 
In 1950 hervatte Bernard in Amsterdam 
zijn vioolstudie en speelde hij weer in 
het conservatoriumorkest onder Hupka, 
maar directielessen kreeg hij niet. Zijn 
vooruitzichten leken allerminst rooskleu
rig. Op zekere dag onderbrak Hupka 
plotseling een repetitiesessie van het 
conservatoriumorkest en nodigde de 
verbouwereerde Bernard uit, het stokje 
van hem over te nemen. Deze onver
wachte proef slaagde, waarna Hupka 
de jongeman alsnog onder zijn hoede 
nam, evenwel buiten het leerplan van 
het conservatorium. Haitinks dirigeer
momenten bleven hierdoor beperkt. 
Hupka had echter gezien, dat het zijn 
pupil niet zozeer ontbrak aan slagtech
niek, maar wel aan zelfvertrouwen en 
het vermogen zijn muzikale intenties 
over te brengen op anderen. Samen be
zochten zij veel concerten en bespra
ken ze de fraseringen en interpretaties. 
Haitink stak hier veel van op en ver
slond stapels zakpartituurtjes, maar de 
tijd verstreek zonder dat hij toekwam 
aan de praktijk. Daarom besloot hij in 
1954 zich in te schrijven voor deelne-

ming aan de dirigentencursus van de 
Nederlandse Radio Unie. 

MET DE HAKKEN ... 
Voor het toelatingsexamen muziektheo
rie in Hilversum slaagde Haitink glans
rijk, maar staand voor het Radio Filhar
monisch Orkest op 19 juli 1954 open
baarde zich zijn gebrek aan ervaring. 
De cursusleiding, met ervaren rotten als 
Willem van Otterloo en Ferdinand Leit
ner, moest uit de kandidaten twaalf 
practicanten selecteren. Van Otterloo 
wees Bernard resoluut af. Leitner dacht: 
"Die jongen is misschien gek, maar 
heeft mogelijk toch wel iets." Hij gaf 
hem het voordeel van de twijfel, een ge
voel dat gedeeld werd door enkele or-

Haitink rond 1956 (rechts) en anno nu. 

kestleden. Zo werd Haitink alsnog als 
dertiende toegevoegd aan de lijst van 
cursisten, maar succesvol was hij niet. 
In zijn dagboek noteerde hij: "Na zes 
weken cursus, concert met het RFO: 
Tristan-voorspel. Op de eerste repetitie 
hebben ze zich rot gelachen. Ik hield 
mijn ogen dicht uit benauwdheid. Het 
was net een film. Ik was een anti-diri
gent, schuchter en bezeten. Een rare 
zaak." Na afioop van de cursus gaf Leit
ner hem het volgende advies: "Ga niet 
terug naar het conservatorium, maar 
vraag een stageplaats aan als violist bij 
de omroep. Bestudeer de werkwijze van 

dirigenten en kom volgend jaar bij mij 
terug op cursus." Op 12 september 
1954 zette Bernard Haitink, na ander
halve maand het zaagsel van de piste 
geroken te hebben, zijn loopbaan voort 
als 'leerling-violist' in het RFO. 

DANKBAAR 
"Dat jaar was voor mij enorm leerzaam'', 
vertelde Haitink in maart 1999 tegen de 
redacteur van de orkestkrant RFO-lnfor
meel. "In het begin mocht ik alleen re
petities meespelen, later ook concerten. 
Bij de eerste repetitie met Erich Leins
dorf ging er een wereld voor mij open. 
Zoals hij La Mer deed, geweldig. Ik heb 
onder Paul van Kempen gespeeld, een 
man met een merkwaardige gave. We 

moesten op een Pinkstermiddag in de 
KRO-studio de Vijfde van Beethoven 
opnemen. Het orkest zat met lange ge
zichten te wachten, want buiten was het 
mooi weer. Maar Van Kempen kwam 
binnen en heeft ons prachtig laten spe
len. Van Jean Fournet herinner ik mij 
Fauré's Requiem, dat deed hij schitte-
rend met een minimum aan repetitietijd, 
zo rustig en zo Frans; een chique diri
gent. Ik ben er enorm dankbaar voor in 
dat orkest gezeten te hebben." Het sta
gejaar vloog voorbij. Haitink gaf zijn 
ogen goed de kost, verhuisde van de 2e 
naar de 1 e violen en meldde zich in de > 
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> zomer van '55 terug bij Ferdinand Leit
ner. Ditmaal verliep de cursus aanzien
lijk succesvoller. Na afloop kreeg hij 
zelfs een aanstelling bij de NRU als diri
gent in algemene dienst voor vier stu
dio-opnamen per jaar, maar de rode 
loper werd nog niet voor hem uitgerold. 

DIRIGENT 
Haitinks carrière kwam in 1956 onver
wachts in een stroomversnelling terecht. 
De plotselinge dood in december '55 
van RFO's chef-dirigent Paul van Kem
pen zorgde voor crisisstemming in Hil
versum. Radio-orkesten mochten 
destijds slechts bij uitzondering buiten 
de studio optreden. Dirigenten van for
maat stonden niet te dringen om Van 
Kempens chefpositie over te nemen, 
het voortbestaan van het RFO kwam in 
gevaar. De omroepleiding trok de troef
kaart van het jonge talent, het orkest 
had geadviseerd: "Wij voelen ons sterk 
genoeg om dit experiment met hem aan 
te gaan, we gaan dit samen doen." Hai
tink werd dirigent van het RFO, de ge
plande vier producties liepen op tot 35. 
Op 10 juli beleefde hij in Den Haag tij
dens het Holland Festival zelfs zijn eer
ste openbare concert met het RFO met 
o.m. het zelden uitgevoerde Requiem 
van Cherubini. Een optreden dat grote 
gevolgen zou hebben. Het leverde hem 
in november met hetzelfde Requiem zijn 
debuut op bij het Concertgebouworkest 
als vervanger van de ziek geworden 
Giulini. 

'TALENTVOL EN BEGAAFD' 
Intussen had Haitink in Hilversum zijn 
handen vol met studio-opnamen, bv. de 
volledige Entführung van Mozart en 
vele andere voor hem veeleisende 
premières. Om de jonge maestro te 
ontlasten, werd hij afgewisseld door 
Antal Dorati, Lorin Maazel en Sir 
Thomas Beecham. In augustus viel 
het RFO de eer te beurt het Resi
dentie Orkest gedurende drie 
weken te mogen vervangen bij de 
jaarlijkse concerten in het Kurhaus 
te Scheveningen. Haitinks beschei
den aandeel hierin werd door de pers 
lovend beoordeeld: "talentvol en be
gaafd, een muzikant in hart en nieren, 
een uitgesproken dirigeertalent, een 
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Boven: dirigent Ferdinand Leitner, die 
Haitink het voordeel van de twijfel gaf, 
en Haitink ca. 1955. Onder: strandver
maak van RFO-leden tijdens de zo
merse concerten in het Kurhaus: Henny 
Schulpzand 2e fagot, Kees Krom con
trafagot, Dries Harshagen 2e trompet, 
Gerard Jesse 4e hoorn, Henk Fenijn 1e 
hoorn 

aanwinst voor Nederland." Het RFO 
kreeg complimenten voor zijn verras
send optreden als podiumorkest. Dit 
woelige jaar, waarin Bernards droom 

uitkwam, werd afgesloten met opnamen 
van Bruckners 9e symfonie en het Te 
Deum. Daarna ging een nieuwe fase in. 

CHEF-DIRIGENT 
Vanaf 1 januari 1957 mocht Bernard 
Haitink zich nu chef-dirigent van het 
RFO noemen en rustte er een grote ver
antwoording op zijn schouders. In de 
daaropvolgende jaren dirigeerde hij stu
dioproducties van Mozartopera's als Die 
Zauberflöte en Don Giovanni, Carmen 
van Bizet en Verdi's La Traviata en Ri
goletto, maar liefst zes Brucknersymfo
nieën voerde hij uit, trad jaarlijks op in 
het Holland Festival met achtereenvol
gens o.m. Carmina Burana van Orff, de 
4e symfonie van Tchaikovsky, Le Roi 
David van Honegger, Stravinsky's Sacre 
en in 1960 Mahlers Se symfonie. Het is 
slechts een kleine greep uit de 223 pro
ducties, die hij tot 1961 met het RFO 
maakte. Daarnaast kreeg Haitink ook 
vaker de gelegenheid zich met het RFO 
te presenteren in belangrijke Neder
landse muziekcentra. Er werden zelfs, 
samen met het Groot Omroepkoor, 
voorzichtige stapjes over de grens 
gezet met in Antwerpen de Koorfantasie 
en Beethovens 9e symfonie, en in Vier
sen (Duitsland) de 9e symfonie van 
Bruckner met het Te Deum. 

Het succesvolle verloop hiervan vormde 
de opmaat tot twee grote tournees in 
1960 en 1961 door Italië en Duitsland. 
Het luidde tevens het einde in van Hai
tinks omroepperiode. Het Concertge
bouworkest zocht namelijk een opvolger 
voor de in 1959 overleden Eduard van 
Beinum. In de wandelgangen gonsden 

twee namen: die van de ervaren 
Willem van Otterloo uit Den Haag 
en van het jonge talent uit Hilver
sum, dat zich in Amsterdam al via 
gastdirecties had voorgesteld. In 
1954 hadden beide mannen met el
kaar de degens al eens gekruist. 
Zeven jaar later trok echter niet de 
gedoodverfde kandidaat, maar Ber
nard Haitink aan het langste eind. ■ 

Literatuur: Historisch Archief RFO, boe
ken van Simon Mundy, en Roland de 
Beer over Haitink. 



De mannen van het eerste uur 
De reguliere televisie-uitzendingen in Nederland begon
nen in oktober 1951. Vier maanden later, in januari 1952, 
werd voor de deur van studio Irene in Bussum deze 
foto gemaakt van de tv-medewerkers van dat moment. 
Zeventien man sterk - dit waren ze bijna állemaal! 

-1 Peter Koen, NCRV-regisseur (getrouwd met omroepster 
Tanja Koen) 
-2 Peter Zwart, decorontwerper NTS, later hoofd afd. Decor 
-3 Jan Jonker, toneelmeester/rekwisiteur NTS 
-4 Dick Simons, NCRV-regisseur, later NTS-Journaal 
-5 Bob Goorhuis, NTS-installatietechnicus, later hoofd 
-6 Pieter de Vlaam, plv hoofd Technische Dienst NTS 
-7 Jan Schimmel, NTS-electricien afd. Licht 
-8 Harry Heuts, NTS Bedieningstechniek, eerder Philips 

-9 Willie van Hoorn, NTS-electricien afd. Licht 
-10 Gijs Woudenberg, NTS technische dienst 
-11 Jan Castelijns, KRO-regisseur, programmachef 
-12 Jan Delfgaauw, KRO, produktie 
-13 Wim Rotermundt, NTS bedieningstechnicus afd. Beeld 
-14 Cor Mutsaers, NTS electricien, afd. Licht. 
-15 Jack Hey, decorbouwer NTS 
-16 Ger Lugtenburg, AVRO-regisseur 
-17 Frans Marks, NTS-camerman 

Velen waren op het moment van de foto nog in dienst van 
andere bedrijven, zoals Philips. Maar ze waren wel allen 
'operationeel betrokken' bij de eerste uitzendingen. 
Op de foto ontbreken Erik de Vries en KRO's Ben Mettrop. 
(Met dank aan Rik Brugman) ■ 
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SPITTEN 
NAAR HET ONTSTAAN VAN 
DE NTS-DECORAFDELING 

door Liselotte Doeswijk 

In 2013 besloten voormalig NTS-decorontwerper Freek 
Biesiot en ik de geschiedenis van 'zijn' afdeling - hij was 
een paar jaar chef - aan de vergetelheid te ontrukken. 
Want was er gebeurd? Bij de ontmanteling van de afde
ling Decorontwerp in de jaren negentig werden bij elke 
verhuizing en elk ontslag archiefkasten geruimd, laden 
geleegd en dozen in de vuilniscontainer gegooid. Er 
waren in de nadagen van de afdeling ook wel zaken mee 
naar huis genomen-Freek redde zo'n 1.500 kleurendia's 
en bewaarde keurig zijn eigen tekeningen - maar wat, 
waar en hoeveel? Met dank aan het Mondriaan Fonds kon 
het speurwerk beginnen. 
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Het belangrijkste archief dat in het kader van het onderzoek is 
gevonden én is geschonken aan het Instituut voor Beeld en 
Geluid, is van decorontwerper ·nummer één': Peter Zwart 
(1911-2000). De schenking bevat een aanzienlijke stapel de
cortekeningen, twee geschilderde portretten uit het decor van 
De Toverspiegel, tientallen foto's, krantenknipsels en veel do
cumentatie over kleurentelevisie en de kleurenschaal die hij 
daarvoor ontwikkelde. Het meeste keek ik uit naar alles van 
vóór maart 1955. Toen begon namelijk de tweede decoront
werper, Fokke Duetz (1910-1989). Het complete archief van 
Duetz was al eerder via het Theater Instituut Nederland bij 
Beeld en Geluid terecht gekomen. Er was dus al iets bekend 
van de werkwijze van de decorontwerpers vanaf 1955. Maar 
hoe was Peter Zwart in zijn eentje op dat punt aangeland? 



Pagina links: links de repeti
tie van toneelspel De Tover
spiegel op de eerste uitzend
dag, 2 oktober 1951. De ac
teurs zijn Johan de Meester 
en Ank van der Moer Aan de 
wand twee nog lege schilde
rijlijsten. Peter Zwart schil
derde er ter plekke nog twee 
portretten in, die nog niet 
droog waren toen de uitzen
ding begon. (Foto Beeld en 
Geluid) 
Rechts: Jan Jonker, Peter 
Zwart en Jacques Hey in 
Studio Irene, datum niet be
kend. Rechts zijn de schotten 
te zien van het basisdecor, 
een set van schakelbare 
wanden, deuren en ramen 
die eindeloos vaak herge
bruikt konden worden. Er zit 
zelfs nog een fragment uit de 
futuristische muurdecoratie 
van 'De Toverspiegel' op een 
van de schotten. (Foto Aart 
Klein, Particam. Collectie 
Beeld en Geluid.) 

Boven: decorontwerp voor een optreden van The Ramblers op 29 januari 1952. Na het ont
werp voor het basisdecor is dit het oudst bewaard gebleven decorontwerp van Peter Zwart 
(collectie Beeld en Geluid). 

EVEN SNEL TWEE PORTRETTEN 
Zwart heeft verschillende malen verteld hoe hij in de beginja
ren werkte. Bijvoorbeeld in 1991 in een interview voor het 
'oral history'-project van het voormalig Omroepmuseum. 
Daarin vertelde Zwart in eigen woorden over zijn eerste decor 
(voor het toneelstuk De Toverspiegel, onderdeel van de eer
ste televisie-avond, op 2 oktober 1951) en over de twee 
zwart-wit geschilderde portretten die zijn dochter aan Beeld 
en Geluid schonk. Drie kwartier voor aanvang van die aller
eerste uitzending vond regisseur Erik de Vries de muren in 
het zeventiende eeuwse hoekje nog wat kaal, of daar niet 
twee portretjes á la Frans Hals kunnen komen? Zwart schil
derde naar eigen zeggen razendsnel twee portretten en hing 
ze nog nat aan de muur op het moment dat het tv-signaal de 
lucht in moest. Het lijkt een sterk verhaal - Zwart kon volgens 
oud-collega's en zijn kinderen fantastische verhalen verzin
nen - maar het klopt wel deels. Op repetitiefoto's van De To
verspiegel hangen inderdaad twee lege schilderijlijsten. 

De verhalen van Zwart over de beginjaren van televisie zijn 
allemaal te onderbouwen met de bronnen in zijn archief. 
Zwart vertelde bijvoorbeeld in 1977 aan een VARA-journa
liste: "Het was bouwen en ontwerpen tegelijk. Ik weet nog 
goed dat ze [de regisseurs] bij me kwamen in de studio om 
over de volgende uitzending te praten en dat er geen papier 
was. Ik tekende het dan maar achterop een sigarendoosje. 

Bedoel je zoiets? Nou, dan kwam het verder wel in orde." 
In het archief geen sigarendoos, maar ook geen mooie schet
sen, eigenlijk is er vrijwel niets uit de experimentele periode. 
Het oudst bewaard gebleven decorontwerp is voor een optre
den van The Ramblers op 29 januari 1952 (VARA). Het door
zichtige velletje is op beide kanten vol gekrabbeld. Het ziet er 
- vergeleken met de kwaliteit van de latere decortekeningen -
niet uit als iets wat achter de tekentafel tot stand is gekomen. 
Met mondelinge afspraken en zijn eigen betrokkenheid bij de 
bouw en decoratie was er geen noodzaak en ook geen tijd 
om uitgebreide tekeningen te maken. 

ELK STUDIOHOEKJE WERD BENUT 
Als ik afga op Zwarts archief, dient de noodzaak om wél plan
tekeningen te gaan maken zich aan op 4 november 1952 bij 
de eenakter Het is tijd, dr. Schweitzer (NCRV). Studio Irene 
was vanaf het begin af aan al klein als tv-studio en het oog 
van regisseurs werd almaar groter. Zwart moest woekeren 
met de ruimte: "Elk hoekje van de studio is benut, de piano is 
onder de trap geschoven en de omroepster doet haar aan
kondiging voor een wegzwenkend wandje." In De Telegraaf 
van 28 februari 1953 vertelt Zwart dat hij niet alleen platte
gronden tekent, maar ook een stuk of drie belangrijkste scè
nes. Bij het artikel staan drie van die scène-tekeningen 
afgebeeld uit december 1952. Op de foto bij een artikel van 
enkele maanden later, weer in De Telegraaf (12 mei 1953), > 
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Links: twee scènes voor 'Emperor Jones' (VARA, 3-7-1953), potloodschetsen op papier, door Peter Zwart. Het zijn de oudst be
waarde scène-tekeningen in het archief van Zwart. Rechtsboven: een lichtdruk van een ontwerptekening voor 'Keizer Rasjudan 
verveelt zich' (VARA, 6-4-1954, regie Willy van Hemert). Collectie Peter Zwart/Beeld en Geluid. En: het Maagdenhuis in Bus
sum. In de serre zat de afdeling Decorontwerp. 

> zien we Zwart op een ladder in de studio met op schoot en 
voor de voeten een flinke stapel mappen. Maar waar zijn al 
die plattegronden, scène-tekeningen en mappen gebleven ? 

CALQUEERPAPIER 
Hoewel Zwart dus vanaf eind 1952 een bewaarsysteem had, 
zijn er pas vanaf de zomer 1954 met steeds grotere regel
maat tekeningen bewaard gebleven. Een oorzaak is mis
schien te vinden in de tekeningen voor Keizer Rasjudan 
verveelt zich (VARA) van 6 april 1954. Deze tekeningen zijn 
voor het eerst op calqueerpapier en er is tevens een lichtdruk 
van. Enkele weken later schaft Zwart een tekenblok calques, 
ook wel rijstpapier genoemd, aan. Waarom reproduceerde hij 
zijn tekeningen en waarom bewaarde hij ze? Er kwam meer 
geld voor tv, meer uitzendtijd, meer personeel. Hoe meer be
trokkenen in het productieproces, hoe meer tekeningen er 
nodig waren. Misschien was het zelfs al nodig geweest om de 
tekeningen te vergelijken met het gerealiseerde decor. Was er 
wel opgeleverd wat er door middel van de tekening was afge-
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sproken tussen ontwerper en regisseur, tussen ontwerper en 
bouwers? 

MAAGDEN HUIS 
Vanaf maart 1955 was Peter Zwart niet meer de enige decor
ontwerper. Rond die tijd, of wellicht eerder, betrok de afdeling 
Decorontwerp de serre van het Maagdenhuis, het voormalig 
tehuis voor ongehuwde moeders, vlakbij Studio Irene. Als ik 
de tekeningen van Duetz en Zwart samenvoeg, is er een na
genoeg compleet archief van de periode 1955 tot 1961. Ook 
ontwerpen van Cor Hemeler en Jan van der Does, de grafi
sche medewerkers die in 1955 ook een piepklein ateliertje 
kregen in het Maagdenhuis, zitten in beide stapels. Zo is er in 
ieder geval van het eerste decennium een (bijna) compleet 
archief. Nog maar dertig jaar te gaan ... ■ 

Auteur Liselotte Doeswijk doet onderzoek naar de Afdeling 
Decorontwerp van de NTS/N0SIN0B. Daarnaast is ze gast
curator bij Museum Hilversum. 
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HELP LISELOTTE! 
Liselotte Doesburg, de auteur van het artikel op de vorige 
drie pagina's, vraagt uw hulp bij het determineren van de 
afbeeldingen op déze pagina. 
In het archief van Peter Zwart zit een aantal prentjes van tv
makers van het eerste uur. Zo is er een karikatuur van Frans 
Marks en een van Pieter de Vlaam, NTS-technici met wie 
Zwart goed overweg kon. Maar er zijn ook de twee tekeningen 
die u hier links ziet: wie is de man met de 'donderkast van Ro
sier' en wie is de man bij 'het gabelkastje met de biggen'? En 
wat wordt er op de tekeningen uitgebeeld? Ze zijn waarschijn
lijk gemaakt voor drukwerk, want er staat een maat aangege
ven in augustijnen, een typografische maatverdeling. 

En: wie is de (nog) onbekende tekenaar/ontwerper die tekenin
gen maakte, die u hieronder ziet: voor het tv-programma Van 
dagelijkse dingen: kolen, van 10 december 1954? Qua stijl lij
ken ze niet van Peter Zwart of Fokke Duetz te zijn. In het derde 
schermpje staat een signatuur (zie hieronder) waarin de letters 
M, P, Een l lijken te staan met in het midden een zwierige Z, L, 
1 of J. 
Als u suggesties heeft: mail ze naar 
Aether via willi43.1@kpnmail.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van het 
onderzoek naar de afdeling Decor
ontwerp? Dat kan via de site 
www.vormvanvermaak.nl waar u 
zich kunt abonneren op de nieuws
brief. Op de site is een veelheid aan 
informatie en afbeeldingen te vinden 
betreffende de tv-decors en de ma
kers ervan. ■ 
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1954: 
EEN REISJE 

NAAR 
MADRID 

door Hans Lauterslager 

Naar het buitenland gaan 
voor het maken van opnamen 
voor grammofoonplaten was 
begin jaren vijftig niet even een 
tripje, dat was een expeditie! 
Hans Lauterslager vertelt hoe 
dat in z'n werk ging: bijna twee 
weken onderweg ... 

In de prille jaren van Philips 
Phonographische Industrie waren Henk 
Jansen• en ik de enige opnametechnici 
van de Afdeling Recording. Behalve op
namen maken en afwerken deden we 
ook alle voorberei-dingen, zoals de op
name-apparatuur checken en het trans
port verzorgen met onze truck. Dat was 
een 2-tons gesloten bestelwagen, een 
Opel Blitz. We reden die zelf naar de 
opnamezaal, bijvoorbeeld het Concert
gebouw in Amsterdam, maar ook naar 
buitenlandse bestemmingen zoals Pa
rijs. 

Het was vlak voor de Kerstda
gen in 1953 dat wij beiden bij directeur 
drs. E.B.W. Schuitema werden ontbo
den. Het ging om een opname die plot
seling was ingepland. In Madrid, en wel 
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begin januari. Er was kennelijk haast bij. 
"Tja, mijne heren, ik begrijp dat dit een 
vervelende tijd is om op pad te gaan. 
Maar de Kerstdagen kunnen jullie in 
ieder geval nog thuis vieren. lt ·s all in 
the game, zullen we maar zeggen". Zo 
ging dat indertijd. 

En zo gingen we na de Kerst
dagen koortsachtig aan de slag met alle 
voorbereidingen. Er moest een zoge
naamde Douanelijst worden gemaakt 
waarop per collo werd vermeld wat de 
inhoud, het gewicht en de waarde van 
de spullen waren. Die Douanelijst, in het 
Nederlands en het Frans, werd opge
stuurd naar het Philips Vervoerbedrijf in 
Eindhoven, waar het aan een Carnet de 
passage werd toegevoegd. Zonder dit 
document kwam je de grens niet over. 
Philips had bij bepaalde grenskantoren 
een douane-agent die behulpzaam kon 
zijn met de douaneformaliteiten. 

Het lukte ons om alles, inclu
sief de papierwinkel, in drie dagen voor 
elkaar te krijgen en zo konden wij op 
donderdag 31 december 1953 vertrek-

Papierwinkel 01n 

grenzen over te komen 

Boven: de Opel Blitz waarmee naar Ma
drid werd gereden voor muziekopnamen. 
Onder: de Guardia Civil, in voor een 
polje tafelvoetbal. Rechts: de Frans
Spaanse grenspost Hendaye. 

ken. In Eindhoven pikten we de douane
papieren op. En we kregen ter verster
king een chauffeur mee, Harry. Een wa: 
bedeesde jonge vent, die meteen be
kende nog nooit een truck te hebben 
gereden. Hij reed uitsluitend de directie 
in luxe limousines. Tot zijn verbijstering 
had de Blitz geen gesynchroniseerde 
versnellingsbak. Wij moesten hem leren 
hoe je terugschakelt met een dotje tus
sengas, de double clutch. 

We konden nog vlak voor 
grenssluiting België binnenkomen en 
reden door tot Brussel, waar het die Ou
dejaarsavond een heel gezellige bedoe
ning was. Nieuwjaarsdag ging het 
verder tot Mons en zaterdag 2 januari 
bereikten we net voor het donker werd 



Parijs, via grenspost Maubeuge waar de 
douane-agent ons hielp. Op zondag 
gold een rijverbod voor vrachtvervoer, 
dus pas maandag 4 januari zouden wij 
verder kunnen rijden, ware het niet dat 
intussen de wagen blijkbaar vreemd be
zoek had gehad. Het slot van een van 
de cabinedeuren was geforceerd. Er 
bleek echter niets te ontbreken, kenne
lijk werden de heren ontijdig gestoord. 
Met een kapot slot verder gaan was 
geen optie, want dan zou de verzeke
ring vervallen. Zoeken dus naar een ga
rage waar ze het slot van een Opel 
konden vervangen, en dat in Parijs! Er 
bleek een Genera! Motor-agent ergens 
in de banlieu te zitten en die kon ons 
warempel helpen. 

Dinsdag 5 januari konden we 
verder. Onderweg naar Bordeaux bij 
Poitiers kregen we de eerste sneeuw
bui. Daar zou het niet bij blijven. 

Woensdag 6 januari presen
teerden wij ons aan de Frans-Spaanse 
grens bij Hendaye. Geen douane-agent 
te bespeuren, het grenskantoor was ge
sloten voor vrachtvervoer. Het was een 
feestdag, Driekoningen. We zochten 
een hotelletje in Hendaye en daar hoor
den we dat aan de andere kant van de 
grens, in lrun, die avond een groot feest 
werd gegeven. Een beetje afleiding kon
den we best gebruiken. Dus op naar het 
Grande Fiesta! Met een taxi de grens 
over was geen probleem. 's Middags 
doodden we de tijd in een café met een 
tafelvoetbalspel. Geen van ons had dat 
ooit eerder gedaan. Twee soldaten van 
de Guardia Civil keken dat gepruts van 

ons een tijdje aan en vroegen tenslotte 
of we eens tegen hen wilden spelen. 
Espana contra Olanda! Olanda kwam 
er niet erg aan te pas. De Spanjaarden 
knalden het ene na het andere balletje 
met achteloos gemak en uiterste preci
sie in ons doel. Daarop werd getoost 
met rondjes manzanilla. 

Het Grande Fiesta was heel 
sfeervol. Op de Plaza speelde de plaat
selijke harmonie Spaanse muziek 

Potje tafelvoetbal 
1net de Guardia Civil 

waarop ingetogen gedanst werd door 
keurig opgedirkte jongens en meisjes. 
Onze Harry proefde voor het eerst hoe 
wijn smaakte. Dat beviel hem zo goed 
dat hij die nacht en de volgende dag 
ziek en misselijk was. Wij lieten hem 
maar even een dagje niet rijden. 

Donderdag 7 januari meldden 
we ons 's ochtends aan de Spaanse 
grens. Nu was ook de douane-agent 
aanwezig. Overigens niet dat we daar 
veel mee opschoten. De documenten 
werden door verscheidene douaniers 
fronsend bestudeerd en tenslotte moes
ten we alles uitladen voor een grondige 
inspectie aan de hand van de douane
lijst. 

Een koffer met Agfa-magneto
foonbanden trok de speciale aandacht 
van een van hen. Hij opende de doos 
met zo'n 1000-meter spoel. We konden 
onze ogen niet geloven wat toen 
volgde. De man haalde een duimstok 
tevoorschijn en begon de band lang
zaam afwikkelend op te meten. Een 
meter, twee meter, drie .... Tot een meer
dere dit in de gaten kreeg en de man 
verschrikkelijk begon uit te kafferen. Die 
verdween spoorslags van het toneel. 
Toen wij de band weer netjes hadden 
opgeborgen konden we meteen weer 
alles inladen en vertrekken, met een 
carnet vol gewichtige stempels. 

De route leidde via San Se
bastian, Vitoria en Burgos naar Madrid. 
In Spanje waren toen nog geen snelwe
gen, het eerste bergachtige gedeelte 
was slechts een smalle klinkerweg in 
niet al te beste staat. Bovendien 
sneeuwde het nu stevig. In San Sebas
tian hoorden we dat de weg over de pas 
naar Vitoria gesloten was. Dus dan 
maar in een hotel de volgende dag af
wachten. 

Vrijdag 8 januari. In alle 
vroegte gingen we het toch maar probe
ren, we hadden tenslotte sneeuwkettin
gen. Het leek goed te gaan tot wij op 
een colonne vrachtwagens stuitten, 
waarvan er één was gaan glijden en 
dwars over de weg stond. Geen doorko
men aan, ook achter ons vormde zich 
een file. Tenslotte moest de hele co
lonne stapvoets achteruit rijdend een 
plek bereiken waar je kon keren. We 
stopten bij een herberg waar alle rou-> 
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tiers stopten. Daar 
konden we eten ë 
en ook slapen in 
een gemeen-
schappelijke slaap-
zaal. Ik bedacht 
ineens dat het mijn 
verjaardag was. Er 
viel weinig te vie-
ren, maar ik had 
nog een zakfiacon- 1 netje met wat cog-
nac.Dathebben 
we dan maar met 
z'n drieën opge- lllil ~~---dronken. 

Zaterdag 
~h,..,S?:; 

9 januari. Voor 
een nieuwe poging 
moesten we eerst 
tanken, maar bij de 
enige benzine
pomp was de ben
zine op. Dus 
moesten we terug 
naar San Sebas
tian. Wij waren on
dertussen 10 
dagen onderweg, hoogste tijd om wat 
van ons te laten horen. In Frankrijk was 
dat niet mogelijk geweest door een sta
king van de PTT en hier werkte de tele
foon maar zo af en toe. Maar in het 
hotel lukte het zowaar verbinding te krij
gen met onze opnameleider Jaap van 
Ginneken, die almaar zat te wachten in 
de Philips-studio, niet begrijpend waar 
we bleven. In Madrid was het blijkbaar 
schitterend weer. We besloten na over
leg dat ik met de trein verder zou gaan 
met wat microfoons en toebehoren, een 
loodzware houten koffer met Neumann
U47 fiessen. De Philips-studio had ver
der de nodige apparatuur om de 
opname te starten. Ondertussen konden 
collega Henk en chauffeur Harry probe
ren verder te komen. Hotel Mercator in 
de Calle Atocha was al dagenlang voor 
ons gereserveerd. 

Zondag 10 januari kwam ik 
's avonds in Madrid aan na een treinreis 
van negen uur. Buiten het station ston
den taxibusjes. "Hotel, hotel?" riepen de 
chauffeurs. "Hotel Mercator?" vroeg ik. 
"Si, si". Er stapten nog meer mensen in 
en toen stoven we weg naar het een-
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!rum van de stad. De taxi stopte bij een 
hotelletje waar de andere passagiers 
werden uitgelaten. De chauffeur ge
baarde dat ik ook moest uitstappen. We 
kregen ruzie toen ik volhield dat hij mij 
naar Hotel Mercator moest brengen, 
maar het begon bij mij te dagen dat hij 
één van die ronselaars was die door 
sommige louche hotelletjes werden be
taald om niets vermoedende toeristen te 
strikken. In Amsterdam heten ze snor
ders. Tenslotte leverde hij mij al moppe
rend toch bij mijn hotel af. 

Maandag 11 januari kon de 
opname starten. Helaas bleken de tape
recorders in een erbarmelijk slechte 
staat te verkeren. We konden alleen de 
microfoonopstelling maken en de cast 
laten repeteren, in atwachting van Henk 
Jansen met onze spullen. En waarach
tig, dinsdag 12 januari arriveerden zij 
na een probleemloze rit, het was ineens 
gaan dooien. 

Bergpas dicht 
wegens sneeuw 

En zo konden we 
tenslotte echt begin
nen. 

ZARZUELA 
Wat was dat 

voor muziek waar
voor wij per se 
ineens naar Madrid 
moesten? Het ging 
om een serie van 
acht zarzue/as. Een 
zarzuela is een 
Spaanse operette, 
een genre dat po
pulair was in de 19e 
en de eerste helft 
van de 20e eeuw. 
Degene die wij op 
zouden nemen 
waren éénakters, er 
konden er precies 
twee op een lp. 

Buiten 
Spanje was dit een 
onbekend reper
toire, ook de uitvoe-
renden waren 

alleen lokaal bekende artiesten. De 
grote bezetting, met solisten, koor en or
kest, moest geregistreerd worden met 
zes microfoons en een 6-kanaals meng
tafel. Geen sinecure. Bovendien bleek 
de opnamestudio een bioscoopzaal te 
zijn met een gortdroge akoestiek. 

En toch, als je die zestig jaar 
oude mono-lp's nog eens beluistert, dan 
valt de kwaliteit erg mee en de muziek is 
ronduit verbluffend origineel. 
Geen wonder dat de zarzuela nooit he
lemaal vergeten is. Alle Spaanse zan
gers, zoals Teresa Berganza, Plácido 
Domingo, José Carreras en Montserrat 
Caballé, hadden wel een paar aria's op 
hun repertoire. En nu is er die blonde 
schoonheid uit Letland, de mezzoso
praan Elina Garanca, die op alle podia 
furore maakt met haar schitterende 
stem. Ze kan alles, van Mozart tot Alban 
Berg en jawel, ook zarzuela-aria's. Een 
feest om haar te beluisteren. ■ 

(Illustraties op deze pagina: vier lp's van 
Philips met zarzue/as.) 
(* Henk Jansen is op 28 juni j.l. overle
den, 87 jaar oud) 



HEBBEN WE 
ONTVANGST .. ? 

door Tjako Fennema 

De foto hiernaast houdt onze redactie al een 
poosje bezig. Wat is hier aan de hand: twee waarschijn
lijk Oostenrijkse militairen in Feldgrau met glanzende 
lakpet. Het is (nog) de tijd van de Oostenrijkse dubbel
monarchie. Het tijdperk? Het einde van de Eerste We
reldoorlog? Degene met het opschrijfboekje en het van 
rijkswege verstrekte anilinepotlood lijkt hoger in rang 
dan de man die een relatief zwaar toestel op de borst 
draagt. Zijn distinctieven op de epauletten (twee ster
ren?) zijn nog waarneembaar. Op de raamantenne, het 
ruitvormig bedrade raamwerk, staat iets als Hub (of 
Hoch) Frequenz. Daarachter is nog de hoornbelaste 
luidspreker zichtbaar zoals we die ook kennen van de 
akoestische grammofoon. Vanwege derzelfs gewicht is 
dat opmerkelijk want een koptelefoon ware lichter ge
weest. 

Observanten van de VERON (Vereniging voor Ex
perimenteel Radio Onderzoek in Nederland) bevestigen dat 
het om een accugevoed 4 traps/lamps toestel gaat en dat 
getuigt van een scherp waarnemingsvermogen. Er is bo
vendien geen net-snoer zichtbaar, wat duidt op een zware 
accuset (voor de benodigde plaatstroom), dus de militair 
had veel te tillen. Hij moet een rang hebben gehad, want 
bedienen van elektronische apparatuur vereiste vakkennis, 
dus korporaal lijkt het minimum. 

Met een dergelijke draagbare installatie (een 
novum in de beginjaren van de radio) konden bevriende en 
vijandige militairen elkaars positie uitpeilen, d.w.z. als de 
andere of tegenpartij over een zender beschikte en op dat 
moment uitzond. Zodoende kon de tegenpartij opgespoord 
worden en zonodig na een passend dienstbevel overrom
peld en uitgeschakeld. Een zender in ruste was vanzelf
sprekend niet traceerbaar. Wie de film Soldaat van Oranje 
zag, herinnert zich de Duitse anonieme bestelauto met peil
ontvanger, waarmee illegale amateurzenders werden opge
spoord en waarin wijlen Rijk de Gooyer, geassisteerd door 
de actrice Bruni Heinke, een opmerkelijke rol vervulde. 

De Radiocontroledienst van de PTT, opgericht in 
1929, gevestigd in Nederhorst den Berg, deed niet veel an
ders en was berucht onder zendpiraten. De RCD had ook 
handenvol werk aan gecertificeerde doch ondeugende 
zendamateurs die stiekem hun zendvermogen opvoerden 
met tussenschakeling van een 'booster'. Er waren gevallen 

bekend van kwartsgestuurde platenspelers waarvan het 
toerental op hol sloeg in de cadans van de in de microfoon 
sprekende zendamateur. Ook fysiotherapeuten met hun ul
trakortegolf bestralingsapparatuur zorgden voor krakende 
instraling op de geluidsinstallatie van de buren. Het bleek 
dat de luidsprekerkabels als antennes fungeerden om die 
stoorsignalen in de audio-apparatuur te leiden. De snoeren 
omwikkelen met ferrietkralen en -kernen, een klusje dat op 
het gehoor moest worden gedaan, verhielp de storing. Tot
dat de fysiotherapeut bij een volgende patiënt de elektro
den verzette en het ontstoren opnieuw kon beginnen. Een 
hopeloze taak. De leverancier van de bestralingsappara
tuur verzette zich tegen schadeclaims; de PTT had de ap
paratuur goedgekeurd! 

Berucht waren ook de gelijkrichtstations voor de 
grootstedelijke trams. Die zonden stoorsignalen (thyristor 
gelijkrichters) terug op het elektriciteitsnet, waardoor men in 
aanpalende huizen vanwege ratelende stoorgeluiden niet 
naar cd'tjes of radio kon luisteren. 

De Radiocontroledienst ging in 2002 verder als 
Agentschap Telecom en is onderdeel van het Ministerie van 
Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Het agent
schap is gevestigd in Groningen en Amersfoort. ■ 
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Toneel voor de televisie!ens. Met behulp van drie romer""s u>erd onlongs een utute/.:ende televisieuitzending gegeven •an ,J,, comedie Engelen zo,uur ~leugels, dour Het Vri;e 
Toneel. Van links naar rechts: de <J.cteurs Wi/111 Ruys, Ton can Duinho,·en, Henny Orri en Eric uan Ingen. In deze uit.?endin.q werd Op,!ieuw bcwe::cn, dat de tclcris,e 

in staat is de !onee/kun.<t in de h?Jisl1amers u brengen. 

DE NEDERLANDSE 
1 n het voormalige kerkje te Bussum, 

dnt ,,eJch bekend is onder do naam 
Gebouw Irene, wordt sinds 2 Octo

ber 1951 een fascinerend bedrijf uit-
gcoefend. Jonge, enthousiaste werkors 
zijn hier doende de televisieprogrnm
ma.'s te ven:orgen. die elke Dlnsd&g-en 
Vrije.lag-avond door de 1:TOte zendmast 
te Lopik Mar de ontvangapparaten in 
Nederland worden uitgezonden. 

Het aantal der kllkers-lulsteraars. 
dat door deze programma's bereikt 
wordt, kan men slechts glssen. No.ar 
verhouding :iJ)n het er. op een volk van 
tien millioen zielen. bepaald niet veel. 
De fäbrika.nten ~-an televisietoestellen 
tonen zich niet bijster mededeeh11u,m 
wat hun verkoopcijfers betreft, doch 
volgens schattingen van lieden, dle 
hierover een oordeel kunnen ,·ormen. 
zijn er iil heel ons land nog geen vijf
duizend huiskamers. wsa.reon tclevtsfe• 
ontvanger sto..a.t opgesteld. Als men 
du.rblj bedenkt. dat de overgrote meer-
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TELEVISIE 
Nu voor enkele duizenden ... straks voor heel het volk 

derheid ,·an de Nederlandse gezinnen 
wél over een radiotoestel of een aan
sluiting op een radiodlstributienet 
beschikt. da.n ts het dulde!Uk. dat. ver
geleken met de r&dio. de televisie nos
nauwclijks een rol speelt in het ma.'l.t-
schappeliJk leven. 

Men kan trouwens. voor het ogenblik 
althans . .moeilijk anders ver,.,achtcn. 
Toen de uitzendingen uit Bussum in 
October '51 aa.n,-ingen. i;-ing de Neder
landse televisie een expetimenteel 
stadium in, dat twee Jaa.r zou du.ren. 
In die ttjd konden zij. die met het nieuwe 
medium werken. ervaring opdoen, kon 
de regering zich bezinnen op de proble• 
n1en. die de televisie voor het mant~ 

7icha.pJ)Clijk en cultureel bestel mot z!cll 
bl'acht. en kon het Ned~rlnndse volk 
er in rust en \'l"ede a.an wcru,cn. 

Het eind van de twee exp0rimentele 
ia.ren nndert tlla.ns met rasse schreden. 
Nog resten een lente- en een zome1·
seizocn en dan zo.! de beslissing over 
de definitieve organiSlltie van de 
Nederlandse televisie moeten ..-allen. 

Gericht op de huiskamer 
Men ka.n n. vijfUen ma.,,nden el(pc

rlment.clc ultt.cndingen niet zeggen. 
dnt de televisie tot een levend begrip 
geworden is voor ons volk. Het tegen
deel is eerder wMr. De aanvankelijk 

gewekte belang-stelling verkeei·de alras 
in onvorechilligheid. F..n da.t mo.g nie
mand verwondcron. De prijs van een 
tele,,.-islotccsrel is aani:ienlijk, het 0-tUI· 
ta.l zenduren Is gering en de progn.m
ma's, die lil de eerste mi>anclen werden 
uit,reaocden. konden veelal de toetll 
der objectieve crlticli niet doorstaa,. 
Do programma-kwaliteit Is nu welt,
wa.a.r veel beter gewor.den. manr in
tussen hebben de caféhouders in den 
lande, dlc tcn gerieve van hun cliönte:c 
een toestel ._'\nschaften, ervaren, d•t 
men er nauwelijks met een half oer: 
nasr wil kljken. En de sa.mcnscholingcn 
voor radiowinkels ti)dens de televish
zenduren, die in de beginperiode sorns 
verkeersopstoppingen veroorzaakte:,, 
behoren volkomen tot het. verleden. 
Nederland wéét 't nu wel en Nederland 
is er niet warm voor gelopen. 

Nu dient allereerst te wol'(\cn opg~
mcrkt. dat men In een café of cl0OI' de 
ctalaiccrui t van eon radioz.u k de tclc-
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visie niet op de Juiate wijze tmn beoor
delen. Tele,·lsle !s gericht op de huis
kamer. Wie In de gelell'enho!d isgelJlcest 
de ootw1kkellng 111 dc.e een,to tijd 
thuis te volgen, zal moellljk meer af. 
stand kucnon doen van zijn toestel. 
Hij ia verknocht gen1.akt aan het won
der. 11at telev!ste ln rotte la. 

Wlj. menscn 11an do lwln~tc eeuw. 
z!Jn heel wat r:ewond. Wetcnschap en 
techniek bobben In om:o tljd veel vcr
weuol.Ukt van wat vroeger voor on
mogelUk word gehouden. Electronen 
beheersen 01111 leven. omdat do mensheid 
geleerd heeft electronen to beheersen. 
Wij dnaien ce1> kl>opJe om 01> we hebben 
licht. we d1"R&.lcn con ander knopje om 
en ons mdlotoestel zeeft m0%lek or ge
sproken woord uit de aetber. En wie de 
bceldlrnop van zijn telcvlstetoeatel om
draait, ko.n ln zUn eigen huiskamer 
bedden aanschouwen van gebcuricnis-

•en. die %lob op datulfde ogenbllk op 
ver verwilderde plaat.sen afspelen. Hij 
kan "er bij" 1'1Jn. zonder dot hij uit ,:n 
stoel beboert Op te Stl\All. Ds.t Is gróót!I. 
Ds.t Is zelfQ bco.ng,i~gend, De telovlsle 
brengt 'n heel nieuw upect In ons leven. 

Is deze nieuwe ve1-worvon.hcid een 
zegen or een vloek? Da.t ligt 1.1>n de 
mensheid zelve. De radio beert enerzijd.9 
vervl11kklng teweeggebracht In veler 
leven, omdat het zo rernakkdijk la een 
knopje om te draa.len en mMr aa11 te 
boren, bewust or onbewust, we.tanderen 
voortbrengen aan mu,:tek of woorden. 
Ander%1jds beeft hij ook ontzaglijke 
rijkdom geschonken en voor velen een 
ma.cbtlgo rol gespeeld voor vonnlng V&n 
smc.sk en eigen oordeel. Door televls1e 
kan do vervle.kklng oog verder voort
scbr1J<len, de mcnsellJke gem&kzucbt 
nog meer worden a&Jl8ew&kkerd, maar 
aan de andere 1r"nt kan de televisie veel 

Debuut <'Oor de telcvls,c. De pa: o,w:Jckte wnveres Miel.:., 1'clka,np uü Oldei=I 
maa~-tt: in een voritU-ull2endln9 hoar 011u1achhn9 bû de kl}kns-11/Jslera,vf. 

Camera-repetitie, De cabaretiére Martie Vcrdenlu:, {)<Ik/eed fn een .... ochtend
japon, die echtn r,p het bei:ld:chenn de indruk maakt i,on een "beeld"-~one 
avondjapon. ni,m,t '$ middags v66r de ult:.ending haar con/Jrenc,,, door. De 
zonnebril, die nu haar ogen b1:.tchermt tegen de felle lampen, zal 's a,•onds geen 

,dlen•t mo- dOl'tt. 

meer leren en veel meer doen genieten 
da.n de radio. Tenminste, als men dit 
grotc 8"5Chenk w.n de moderne tech• 
nick goed weet te beheren .... 

Afspiegeling van 
radiobestel? • 

Nederland weet nog nlot goed ra&d 
mot z'n televisie. Wel wordt door hen. 
dle In het huidige CXl)erlmi!Dtele 
tto.dlwn de programrn.~·• mogen ver
zol'l,en, o.l nn een praktlJkervarlng van 
luttele m11&0den v..ak pr:,cbtlg werk 
gclevnd. mMr de vraar. wie ultelnde
ll!k het bebee1· over hot nieuwe medJum 
Zl\l voeren, Is oog steeds aa.n de orde. 

Om zlcb op dlc ,.,..,,..g te kUnnen be· 
rnden, werd door de regering een Tele
vlsleraad Ingesteld. dle zijn bevinding-en 
hoert va.st~elcgd In een Ulvtg r&J)JlOrt, 
dat In December Jonirstledcn aan do 
minister van onderwijs. kunsten en 
wetenscbai,pen ,...,rd Mangcboden.. Men 
befl'?1lpt boe moeilijk het televlele• 
probleem bier In Nederland Is. In ons 
mdlobestel zijn de vUr omroepver
enlglngen, vertegenwoordigers vo.n de 
voornaamste gecstclljke stromingen 1n 
ons volk, do samenstellende bestand
delen. Ze hebben twee zenden, t.er be
scblkklng, w:,arvan bil toerbeurt ge
bruik gemaakt wordt. Het la een bls
torlscb gegroeide oplos"1ni. die men 
kan beLrouren ortoojulohcn. al nnar ge
lang van zijn persoonlijke ln.stelltng, 
maar bet •• In elk geval een oplossing. 

De vraag Is nu, or deze oplosstng ook 
bruikbaar Is ten at.n%1en van de <elC• 
vis!e. Oppervlakkig gezien zou men 
denken vAn wél. Tnat\r .... de televisie 
t. anders reaud dan de rsdlo. Er zijn 
geen twee verscblllcndc zenders voor 
de televisie, er Is slechts óên studio, or 
is een vooralsnog zeer beperkte zend• 
tl.l<'. En telcvhle Is duur. Heel duur z~l!'s. 

In het n,pport van de Telcvtsleraad 
wordt de huldlgo toestand. wll.l\rln do 
vijf omroepvereniging-en ,•,;Jwel de re
hele T.ondLljd onderling verdelen In 
eigen programma's. zonder ultzlcbt ge
o.cbt. Men bc!tocft geen Ingewijde te z:tJn 
om te woton. dat or rood de televisie al 
heel wat gebarrewo.r Is geweest. De door 
velen begeerde umcnwerldng op g~ 
bieden, wa~r die mog-elljk Is, kon niet 
tot stand worden gebracht. Tot 11u too 
is het geumenlljk programma In de 

tcle,ielc beperkt gebleven tot bogo u!t
zonderillgen - als we tenminste het 
weerovomcbt, dat getrouw I.D elke nor
male uJ~endlng wordt voo1,roscbotcld. 
niet meerekenen .... 

De Nederlandse televisie 
De Televl.sleraad stelt samenwerking 

tussen do progromma,vcrzo!'&'onde Ol'&'R· 
oen, dua bundeling van krachten. als 
een e:,n,te els voor een reionde ontwlk
koltng In do toekomst. Eendracht 
maakt ma.ebt. Is een oude Nederla.n~ 
'lfUsbeld. die ln het ~pport eterk b&
klemtoond wordt. Ell <bt oendracht 
lnderde.LLd machtig mukt, hebben wc. 
na de ramp die ons land ID Februari 
tror, op allerlei gebied kunnen vast
stcllen. Warempel ook op het beeld
scherm van ons te levlaletoeJltel. ... ! 

Fantasie werd realiteit 
Het Is Dlet aan ons, voorspellingen te 

doen omtrent bot toekomstiir celevtslo
bcstel to ons land. Het rapport van de 
Tclevtsleraad ligt bij de minister op 
ta.rel en het z.o.1 eerlang door do volks
vcrtegot.woordlgjng woN!en bcb&odeld. 
Er 21 dan. na&r men beweert. ook een 
minderholdsre.pport worden Ingediend 
door de omroepverenigingen, die wells
wsar ID de Telev1steraad venegenwoor• 
dlgd zijn, mur dl• toch buo eigen 
sta.ndpunt naast dat va.n do Ralld als 
geheel willen st.ollen. 

Maar welke de vorm ook moge zijn, 
waarin do orge.nlsa tie defulltie! gegoten 
znl worden. de televisie zal Nodei-land 
voor zich winnen. En de glanzende kijk• 
kAsteo·znllen tot een norm&le verscb!J
nlng In de Nederlandse huiskamer wor
den. De pioniersarbeid, die de Neder
landse Onna Pblltps op dit terrein ver
richt beeft. za.l clet zonder gevolgen 
bllJVCn. 

Vor voor de oorlog aJenclc de telovislc 
zich reeds aan. Gedw-ende de lango, 
lange Jaren, dat er overal ter wereld 
in do lo.borntorla aan draadloze bceld
ovorbreng1ng gezwoegd werd, werd het 
publtek soms even In de gelegenheid 
gesteld, eon glimp van het nieuwe 
medium op te vangen. Op Jaarbeurzen 
en cen:Oonst.clli'Qgen worden In de der
tiger laren <lemonlltrat!es gegeven, die, 
hoc gebrekkig de beelden toen ook nog 
waren, grote Indruk maakten. De twin
tigin:,e....,uwse me1111 la geneigd 1,'I\UW te 



lti de rer,te.kalrter, vanicaa.r men door een groot raam dJ:. studioruimte 
kan overzien, ~.ttr$1 ttjt!cn.s ec1t uitzending de wocwc spanning. 
Staande /îllk.o: Erik K. d,: Vries, de leermces!er '"" d,: Nederlandse 

te/.,.'isie,-cgwcurs, 

In een kleine ruimte, ergens la de televisiestudio in Bu~~um.' staat de machl,gsLe Jilmpro;'ector 
L-an Nederland opgc,tcld. Hie,-op worden de films afgcdra<>.id, die door de aethcr ,.,. P'Ublltk 
t.-an millioenen .:oud.en A..-unn.en berdkcn, als er maar meer ontvangapparaten een plaats in de 

Nederlandse ltul$kamcr, :ouden /i.ebbe1< gekregen. 

wonnon n.an nieuwlghedon, maar hij Is 
aan de andere kant web ook wantrou
wig. Beeldo,·erbrongjng door middel 
van a.ethergolven... . dat moest men 
~n om het te kunnen geloven. 

Toen, In 18&1, de student Paul Nl1>kow 
hot voor zlln tijd fàntAatlccbe idco 

• opperde, dAt zo let.s ale i:elovielo moge
lijk moest t.Un. lachte men hem In z'n 
gezicht Ult. Alleen de vorsers In de labo
ratoria lachten niet. ZIJ zochten nMr 
middelen om de gedachte te verwezen
lUkon en minder dan een halve eeuw 
later hadden z1J het principe gevonden, 
dat als ult,gangspunt voor do huidige 
televisie diende. In hoofdzaak komt da.t 
principe blerop noer, da.t de lichtbeel
den, dlo de televialecamern heeft op1,e
vaugon. omgezet worden in electrischc 
impulsen, dlo door middel va.n radlo
goJvon worden uitgezonden, om elders 
mot 8J)8Ciale antennes opgevangen on 
in het ontva.nga.pp:u,aJ>t weer In licht
beelden veranderd te worden. 

Camera, zender en 
ontvanger 

Als u zegt: Gooi 't mn.ar in m'n pet. 
da.n mag nlema.nd u dat kwalijk nemen. 
Z..ker niet de 11Chr1Jver van deze regelen. 
die zich onbovoegd a.oht om allerlei 
belangr!Jke bUkomstigheden. die met 
het proc.eB van de beeldovcrbrcngtng 
gemoeid t.Un, na.dor te bohll.ndolon. 

Ms.&r het 18 in elk lf"V&I duidelijk. dat 
voor televisie nodig zUn: een c..mera, 
een :rendor en een ontvangappa.ras.t. 
Die camera. bevat een l!stigo lmitAtic 
vc.n ow, oog: do lcono.coop. 

ln dlo Iconoscoop bevindt :<leb een 
soort netvl!ea, wn.arop het door de 
c..mera opgeva.ngen beeld. wordt gepro
jecteerd door oen nonru1le roto(l1'a.fische 
!ons. Da.t netvlies hee~ men de "moza
lokplaa.t" genoemd en het mou,.lok 
besta.at uit mUUocnen kleine zilveren 
boUetJca, dle Uch~evoelig gemaakt 
zijn. Elk va.n <llo zllverdeoltjca wordt 
el~'Ctri!!Ch geladen, als er licht op valt. 
Hoe moor licht, des to sterker is do 
ladlu.r. Zo wordt du.s do gohele scala 
vnn grijze tinten, die tussen wl t en 
zW&rt Ugt en wn.aruit het beeld op het 
scherm bestaat. precies vast.gelogd. 

Een stnui.J. bestaande uit clcctronon 
- uiterst kleine electrische deeltjes -
.. leest" nu ononderbroken en In letter
lijke zin bliksemsnel al die geladen 
zllverdeeltJes van de mozalekplo.at M. 
zoa.la '"1l een boek lezec; letter voor 
lettor, regel voor regel, van de linker
boven- tot do rechtorbcnedenhoek. 
Voor hot lezen oft.ewel aftasten van het 
goholo vll>.k beert de electronelli$tl'll.lil 
mo.ar oon vijfentwinti8'3te seconde 
nodlg. Al tJ>stend neemt de stma.l de 
electrische ladlng va.n de zllvordeoltJcs 
af, het6'een voor d.io deeltjes ove11gens 
geen verlies Is, want als ze maar licht· 
opvangen, ztJn r.e op bei:zelfde ogenblik 
toch weer gaeladen. Do opgevangen olec,. 
trlschc ladlng van elk deeltje wonl.t 
netjes oûgoleverd aan de vel"8tcrker, die 

er een ononderbroken reeks olectrischo 
stroomstoten van maakt. En die stoteD 
worden nu door de zender de aether 
ingestuurd. 

Hot televialebeeld wordt op een zee1· 
korte golflengte ult{re•onden, omdzlt 
hot alleen dnn mo;;-c!IJ k 1s de fijne 
nuances te bewaren. On.ara.an Is echter 
het n..decl vorbonden. <i.,.t de zender 
ml\at· een bctrekkol!Jk klein B"0bled 
bestl'llkt. Hoc hoger do :.cndcr, hoe 
groter zl/n reikwijdte. Do tcle,·islcmast 
te Lopik, in het hart vJ>n ons la.nd, Is 
niet voor niets do hoo!(8te mast In 
Nederland. HU mMkt het mo1,e11Jk, dat 
ook do k\lken;-lulator:uu-s In Groningen 
en Maa.strkht een beeld van redemke 
kwaliteit op hun toestel zien ver
schijnen. 

Het ontvani;appnma.t moet nu de 
door de antenne owcv:.ngen stroom
atootJeo weer verwerken tot een licht
beeld, Zoa.ls de Iconoscoop het ha.rt is 
v:,.n de telev1aiecamera.. •o is de elcctro
nenstraa.lbuJs het hart van de tolevlslc
ontvJ>nger. Die electronenstrnalbUls Is 
te vergelijken met een zeer grote la.mp, 
wMrvnn de bovenkant - ons beeld
scherm, Wl\nt do "ll\mp" Is ltggend in 
het toestel aangebracht - 1s bestreken 
met een •oort verr, die licht \lltstra.e.lt 
zodrn er clectronen op terechtkomen. 
Uit de "voet" van de la.mp worden nu 
de clectroncn tegen dJ>t vlak gespoten, 
zoals con mitra.lllell.r een reeks kogels 
spui t.E'c dieelcctronen bevatten precies 
dezelfde ladlng &Is de af.zondor!Uke 
zUverdeeltJc• van hot momlekvl&k In 
de camera. 

Vele billioenen sterkere en zwa.kkere 
olectronen worden zo tegen bot beeld
vlak &!geschoten door een straal, die 
p.reclea dezelfde beweging ma..ltt als de 
sutial 1n de ca.mera, dus regel voor 
regel. van boven naar beneden. Alleen 
Is het nu geen lozen, maar .. ~hrijven". 
En zo wordt dus vijrentwlntlg m .... 1 per 
~conde hot beeld "getekend", dnt van 
het netvlies In de c..mera werd afgetast. 

Ons oog ziet die aldu.s Ingevulde regels 
oftewel beeldlijnen niet RJl&rt, ma.ar als 
een volledig beeld. En omdat in zulk 
een razend t.emPO steeds .a.1ouwo beelden 
elkaar opvolgen, zien wij de onderlinge 
vcrschJllon· als beweging. precies als 
bil de film het gevs.l Is. 

Kwaliteit en regelmaat 
noodzakelijk 

U moot nu ma.v niet gMn wenen. als 
u d1t alle!?'.aal nJet onmiddellijk door
grondt. Uw rwllo speelt desnoods 60k 
zonder dat gU ma.ar Jets dóOrbebt van 
het proces der dn.&d.J.oze geluJdsover
bron.g\ng. de.trndlo heet. M:urgij kunt, 
om oven bij de radio te blijven, wel 
met uw klomp &u.cvoelen. dat het .aa.k 
Is. dat welluidende muziek. holdoro 
bctogaen en goede hoorspelen voor de 
microfoon worden llebracht. Anders 
kunt ge Immers net zo goed g-één 
radio hebben. 

Voor de telovlsle Is het dus eve.nzeer 

zaak, 1.>oelonde taferelen voor de came
ra·s te brengen. Lnat men dat na, dan 
kunt ge net zo goed uit uw zo1derraam 
gaan zitten kijken in plaate VJ>n naar 
het beeldschermpje van uw ,ontvJ>nger. 

Een boeiend t&!ereel wenst ge dus te 
zien. BUvoorbeold: een interessant<: 
persoonlijkheid. die door de intecvle
wcr voor de camera ondeI"\"Tûagd wordt. 
of con goed toneelstuk of oon varióté
nummer, dat u met vorba:tlng vervult. 
of een gaoede film or IUmJourn=l, or een 
sp&nnende voetb&lwe<1strUd of .... En
fin, 1,a zo m,,.ar door. 

Over smMk valt echter niet te twis
t.en. Tante Jans zal wa.o.=hljnllJk meer 
behlLgen scbcppon in de a!lnblik van een 
dnme, die een nieuwe wijze vJ>n llensJes,
bereldlng domonstrccrt. dan In Abe 
Lenstro., ,Uc do Belgische doelverdedi
ger het na.kjjkcn geeft. En JantJe van 
de buren ml niet voor hot t0estol zijn 
weg to slaa.n e.Js Sjors van de Rebellen
club op bot scherm zijn avonturen be
lcert, maarhlJ z:.l lleverga.an knikkeren 
dan na.1<r eon tclcvisie-opvooring van 
de Gysbi-egbt van Acmstcl zitten 
k!Jken. 

Ul t de zo vorscll!llond gericbto be
langstelling van de consument vloeit 
voor de televisie de plicht voort, .,voor 
elck wat wils'' te bren1,en. Da.e.rtoe Js 
zendtijd nodig. Meer zond tijd d&n thans 
ter beschikking is. En daart0c zal een 
zekere retrelmaat betracht moeten 
worden. 

R.egelm=t Is uiterst belo.ngr\jk. Dat 
leert ons de radio. De llefhobber van 
Negen holt de Klok moet wet.en, dat hij 
opZaton!Agavond annz·n trekken komt. 
De suppcrt,er van de Radlolympus tnoet 
zekerheid hebben omtrent het t!Jdat.!p. 
dat b1J dit college kan behllstercn. En 
de bewonderaarster van De Groenteman 
nu,g niet In twijfel v~rker-en omtrent 
het uur, wa.aro.1> zlJ dien., belangwek
kende betogen kan volgen. 

Zo moet het ook zijn In de televisie. 
En zo zal het 

hoogstwaarscbUn• 
ljJk worden, als het 
rapport van de Te-

levlsieraa.d ter 
harte wor<1t geno
men. Het heet daar
in, dat men. na 
een korto over
ganpperlodo, zo 
spoedig mogcUlk 
tot een 1.endtiJd vJ>n 
achttien en oen hl\lr 
uur per weck moet 
geraken. 

In de regelkamer •-an 
de tekvl,ic,!udio bc
die1lcn de beeldtech
nici de l<o•tbare Phl• 
Ups-apparatuur. Van 
lum toewijding i.s de 
kioo:lilt<i! van de uil· 
ge;:ondcn beelden 
grotcnc!~cls afhan-

kelijk. 

In de eerste plaatS Is hlertoe m~r 
studioruimte no41g d.?.n ln het voor
molige Bu•sumse kerkje voorhanden 
is. Men beert daar al lang en breed over 
gesproken en hot plan i• geopperd, om 
de Cinetone-lllmstudlo nabij Amster
dam dienstbaar te mJ>ken a.a.n de tele
visie. Schril ver dezer regelen kan <is t 
i;een e-elukklgo gedo.chtc vinden. Af
gezien van het feit. dJ>t d"'1.rtoe In de 
Clnetone-stud!orulmten luinJpende en 
kostbare vernnderlngen nodig 1.ouden 
zijn. zou aldus ook de enige gelegenheid 
om tot oen mln or meer gerogeldo s~l
fllm-productie te geraken voor on., l:,.nd 
verloren ga:,.n, 

Eon afdoende oplossing voor het 
rulmt<ivra.a:rstuk ligt in de bouw van 
een geheel nieuwe t.clcvlslestudio, d!e 
zo doelmatig mogelijk wordt Ingericht. 
Dat kost een massa. geld. dot slechts op 
zeer lange t-Orm!Jn en dD.n nog maa.r ge
deeltelljk Uit de voorgestelde kijkgelden 
van dortlg gulden per )!Lar per ont
vanger teruggewonnen kan worden. De 
Tolevlslcrae.d 1~ In zlJn rapport van oor
deel, dat de Nede.r!J>ndse televisie. o:n 
zich te kunnen ontplooien. In do corst<J 
negen jaa.r een bcdro.g van v!Jfentwlnttg 
mlllloen gulden ml vergen .... 

Hler zwijgt do sproker stil. In do 
Tweede Kamer zullen binnenkort velo 
woorden aan dit onderwerp beste.d • 
woroen. dnt ka.n men rustig unnemen .. 
Ons land ZD.l een besluit moeton nemen 
c.en aanzien van do toekomst van do 
televisie. Zou Nederland Immers van 
de s-ol11e.ngten, dle het bij de eonferent!e 
i11 Stockholm kreC8' toegewezen, geen 
gebruik maken, dan zal ongotw1Jfeld 
een nnder land er beslag op leggen. 

De televisie In.at zich, als C.Oekomstige 
ma:,.tschappelUke f&ctor, nlot meer 
negeren. HlJ klopt op de deur va.n Nee:
la.nds hllls. 

Mog-e bij, .ll)ll de deur atrakll geopend 
Lo, worden grootgebn>.cht tot een wa.as
dovol element ln onze ss.menlovtni r 

L.J.C. 
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'Geschenk aan de wereld' 
ALtES VAN BACH 
KOMT ONLINE 

door Leo Boudewijns 

Een van mijn aangenaamste muziek
ervaringen was de start dit voorjaar 

van het indrukwekkende project van de 
Nederlandse Bachvereniging, waarbij 
het complete oeuvre van de grote Tho
mascantor in beeld en geluid gratis on 
line beschikbaar wordt gesteld. Elke 
week verschijnt een nieuwe opname: 
een cantate, een instrumentaal concert, 
een passie et cetera, totdat in 2022 de 
gehele BWV-catalogus zal zijn vastge
legd. Daarmee hoopt de vereniging dan 
op passende wijze zijn honderdste ver
jaardag te vieren. 

All of Bach wordt door de NBV 
ruimhartig gepresenteerd als 'een ge
schenk aan de wereld'. Zoals de com
ponist gedurende een periode in zijn 
leven elke week een nieuw stuk moest 
afleveren, zo produceert de Bachvereni
ging nu elke week een nieuwe opname. 
Om zo dicht mogelijk bij Bachs intenties 
te blijven worden die concerten op 
ideale locaties vastgelegd: de orgelmu-

ziek, de cantates en de passies in de 
kerk, de kamermuziek in huiskamers, 
soms zelfs bij de musici thuis. 

Behalve de muziek kan de be
zoeker kiezen voor interviews met de 
uitvoerende kunstenaars en dirigenten, 
achtergrondinformatie over de ge
speelde werken of reacties van het pu
bliek. De mooi uitgevoerde en gemak
kelijk toegankelijke website is in het Ne
derlands en het Engels gesteld. De ge
reputeerde makers daarvan (zij ont
wierpen ondermeer de site van het 
Rijksmuseum) leverden een fraai on line 

Boven: de Thomaskirche 
in Leipzig, waar Bach 
cantor was. 
Rechts: de gedenkplaat 
in diezelfde kerk, waaron
der in 1950 de ver
meende resten van Bach 
zijn ondergebracht. 

platform waarop het goed 
toeven en zoeken is. 

Maar zijn alle wer
ken van Bach eigenlijk wel 
de moeite waard? Is het 
niet een wat melomane en 
misschien zelfs contrapro
ductieve actie om van een 
kunstenaar alles wat hij 
geschapen heeft open
baar te maken? Zullen wij 
niet regelmatig teleurge
steld worden? Heeft alles 
van Bach wel die hoge 
kwaliteit? Typisch Hol
lands vragenuurtje! Het 
gegeven paard voor alle 
zekerheid toch nog altijd 
even in de bek willen kij
ken. De BWV (Bach 
Werke Verzeichnis), die 

sinds 1950 de algemeen geaccepteerde 
catalogus is van alle composities van 
Bach, bevat 1080 werken en nog een 
aantal apocriefe stukken. Daar zullen 
naast vele meesterwerken vast wel en
kele minder geslaagde composities bij 
zijn. Geen mens is vierentwintig uur van 
de dag geniaal. 

Maar wat is het een voorrecht 
voor ons, kritische Bach-liefhebbers, dat 
wij dat nu zelf mogen vaststellen. Dat 
wij ideale uitvoeringen thuis kunnen be
kijken en beluisteren, voorzien van zin
nig en enthousiast commentaar, onder 
andere van de gedreven dirigent Jos 
van Veldhoven. Dat wij allerlei achter
grondinformatie mogen lezen en beel
den kunnen bewonderen van de 
uitvoerende musici, onder wie wereld
beroemde Bach experts. ■ 

(Bekijk de site http://allofbach.com) 

27 



door Fred Bredschneyder 
en Leo Boudewijns 

KOLLO ZINGT KOLLO 

Terwijl rond 1900 de Weense operette 
haar einde tegemoet leek te walsen, 
werd op de tonen van pittige marsmu
ziek en van vlotte liedjes de Berlijnse 
operette geboren. Paul Lincke was er 
de vader van. Zijn Frau Luna, op 1 mei 
1899 voor de eerste maal opgevoerd, 
was niet alleen in de Duitse hoofdstad 
een enorm succes beschoren, maar 
veroverde de hele wereld en wordt nóg 
regelmatig opgevoerd. Lincke's collega 
Walter Kollodzieyski, die zijn achter
naam tot Kollo inkortte, had evenmin 
over gebrek aan succes te klagen. In 
ons land bijv. speelde Piet Köhler tus
sen 1913 en 1951 minstens tweedui
zend keer de titelrol in Walter Kollo's 
operette Der Juxbaron ('De Boemelba
ron'). Walters zoon Willi schreef voor 
zijn vader zangteksten maar compo
neerde zelf ook, zowel voor het theater 
als voor de film. René Kollo, de zoon 
van Willi, heeft eveneens een paar lied
jes geschreven. Internationale faam 
heeft hij echter verworven als operazan
ger, nadat hij in zijn jonge jaren als pop
zanger furore had gemaakt! 
Op de cd Auf den Spuren meiner Väter, 
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die begin jaren negentig van de vorige 
eeuw verscheen, brengt René zowel 
aan zijn vader als aan zijn grootvader 
hulde door een aantal van hun populair
ste liedjes te zingen, aangevuld met 
twee eigen composities. Hij geeft de 
zestien nummers het volle pond. Hier en 
daar had het 'een onsje minder' mogen 
zijn, want sommige wijsjes hoeven niet 
per se de allure van een opera-aria aan
gemeten te krijgen. Dat neemt niet weg 
dat er een alleraardigst portret van een 
unieke muzikale familie is ontstaan. De 
cd is opnieuw uitgegeven, nu in combi
natie met Walter Kollo's operette Wie 
einst im Mai, die in 1993 met René Kollo 
in een hoofdrol werd opgenomen. Voor 
Wie einst im Mai, dat 4 oktober 1913 in 
première ging, had Walter Kollo de mu
ziek niet alléén gecomponeerd maar in 
samenwerking met de dirigent Willy 
Bredschneider met wie hij minstens een 
half dozijn operettes heeft geschreven. 
In deze complete opname krijgt u diens 
muziek overigens niet te horen omdat 
de bewerking is gebruikt die Willi Kollo 
in 1943 heeft vervaardigd. Daaruit is 
Bredschneiders aandeel verdwenen en 
vervangen door composities van Kollo 
senior en junior. Uit de oorspronkelijke 
versie zijn uiteraard populaire melo
dieën als Das war in Schöneberg im 
Monat Mai en Die Männer sind alle Ver
brecher overgenomen. Verder valt er 
een groot aantal niet minder gemakke
lijk in het gehoor liggende liedjes te be
luisteren. In samenwerking met een 
groep competente operettezangers en 
leden van het koor van het toenmalige 
Berlijnse Metropol Theater maakt René 
Kollo er een uiterst plezierige opvoering 
van. Het orkest van de Südwestfunk 
Kaiserslautern onder leiding van Peter 
Falk ondersteunt het geheel voortreffe
lijk. (FrBr) 

Wie einst im Mai. Twee cd's: 'Auf den 
Spuren meiner Väter' en 'Wie einst im 
Mai'. René Kollo e.a. solisten. RIAS -
Tanzorchester o.i. v. Horst Jankowski en 
orkest Südwestfunk Kaiserslautern o.i. v. 
Peter Falk. Warner Classics 
825648327935 

RECUERDO 
Het Pianola Museum in Amsterdam be
schikt niet alleen over een fraaie collec
tie pianola's, maar heeft bovendien 
tienduizenden geperforeerde papieren 
rollen die op de 'automatische piano's' 
kunnen worden afgespeeld. Daarbij zijn 
ook rollen met tangomuziek die in het 
eerste kwart van de vorige eeuw door 
de Perforación Argentina Musical Para 
Autopianos, de PAMPA, zijn geprodu
ceerd. Op initiatief van het museum zijn 
er negentien tango's op cd gezet, o.a. 
Recuerdo ('Herinnering') van de legen
darische componist en orkestleider Os
valdo Pugliese, die ook in ons land is 
opgetreden. De samenstellers hebben 
het niet bij het overnemen van de mu
ziekrollen gelaten. Vier nummers wor
den gezongen door de bij de Neder
landse tangoliefhebbers welbekende, in 
Uruguay geboren maar in Amsterdam 
woonachtige zanger Juan Carlos Tajes. 
Hij is bij vele Nederlandse tango-orkes
ten opgetreden, van 'El Choclo' tot Ma
lando. 
Tajes neemt ook de 'finale' voor zijn re
kening: van zijn landgenoot G.H. Matos 
Rodriguez zingt hij La Cumparsita, want 
inderdaad, de misschien wel populairste 
Argentijnse tango is door een Uruguay
aan gecomponeerd! 
Recuerdo is een bijzondere, heerlijk 
nostalgische cd geworden waaraan 
zeker de tangoliefhebbers veel plezier 
zullen beleven. (FrBr) 

Recuerdo: te koop in het Pianola Mu
seum, Westerstraat 106, 1015 MNAm
sterdam, 020-6279624, www.pianola.nl, 
info@pianola.nl 



KONINGIN VAN DE 
NACHT ZINGT STRAUSS 
Decca, jarenlang partner van Phono
grarn en nu onderdeel van het Universa! 
concern, heeft een lange en rijke fono
grafische geschiedenis. In de zojuist uit
gebrachte cd-reeks Most Wanted Decca 
Recitals trof mij de heruitgave van een 
aantal legendarische opnamen van 
Cristina Deutekom. In de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw beleefde 
de beroemde Nederlandse sopraan 
grote successen in binnen-en buiten
land, onder meer met haar fabuleuze in
terpretatie van de Koningin van de 
Nacht uit Mozarts Zauberilöte; de com
plete uitvoering van deze opera stond 
onder leiding van Georg Solti. Haar dra
matische coloratuur bleek een sensatie 
die door alle grote operahuizen van de 
wereld op waarde werd geschat. Ter 
wille van haar doorbraak in Italië paste 
zij haar naam aan: Christine werd Cris
tina. Maar ze bleef een rasechte Am
sterdamse; passanten op de Albert 
Cuypmarkt keken hun ogen uit wanneer 
de diva samen met haar man Jaap de 
wekelijkse boodschappen liep te doen. 
'Stientje' bleef geliefd bij de Amsterdam
mers, ondanks haar wereldberoemd
heid. 
Haar discografie bevat een groot aantal 
prachtige operarollen die Philips, 
Decca, lramac en EMI hebben vastge
legd, eerst op lp's, later op cd's. Deze 
schijf gaat echter over een ander genre, 
waarin Cristina ook geheel op haar 
gemak was, namelijk de muziek van de 
Weense operette en de walsen van Jo
hann en Josef Strauss. Een van de suc
cesvolste uitgaven op dit gebied was 

een opname waarin zij werd begeleid 
door het Wiener Volksoperorchester 
onder leiding van de routinier Franz Al
Iers. Dat programma vormt nu de kern 
van deze Decca-cd. Hier wordt nog 
eens het bewijs geleverd dat Amster
dam en Wenen emotioneel verwant zijn: 
Weenser dan Deutekom kan geen Wie
nerin klinken. 
Het programma bevat een aantal grote 
walsen: Sphärenklänge, Acce/eratio
nen, Wo die Zitronen blüh'n. Het ge
bruik om die walsen te zingen, in de 
jaren voor en kort na de Tweede We
reldoorlog nog algemeen geaccepteerd, 
is een beetje in onbruik geraakt. Des te 
zinvoller maakt het deze heruitgave. Als 
aanvulling is repertoire gekozen uit een 
latere opname waarin onder meer Es ist 
ein Ros entsprungen, het Ave Maria van 
Bach/Gounod, en het Ave Verum Cor
pus van Mozart. 

Onbedoeld werd dit de eerste heruit
gave na het plotselinge overlijden van 
Cristina Deutekom, op 7 augustus j.l. Er 
zullen er stellig nog vele volgen, die 
haar bijzondere en veelzijdige fonografi
sche oeuvre voor de talloze fans be
schikbaar zullen houden. 'Aether' zal 
daar te zijner tijd graag aandacht aan 
besteden. Deze cd kan voorlopig als 
een mooie herinnering gelden aan de 
zonnige kant van haar repertoire: de 
operette en de Weense wals. Het is een 
terechte hommage aan deze wereldster 
uit Mokum. (LB) 

Cristina Deutekom in Viennna. Muziek 
van Zefier, Ziehrer, Johann en Josef 
Strauss. Orkest van de Wiener Volks
oper o.i. v. Franz Al/ers. Most Wanted 
Decca Recitals 6500 228. 

VERA, DE EEUWIGE 
In het vorige nummer van 'Aether' 
schreef ik over twee oude cd-albums 
van Vera Lynn, en ik veronderstelde dat 
haar 'nieuwe' album als twee druppels 
water zou lijken op die twee. De in juni 
verschenen jubileumuitgave bestaat uit 
een en al herinnering: aan die wellui
dende stern van tàen, aan de begelei
dingen die daarbij hoorden en aan de 

Tweede Wereldoorlog. Het werd een 
3cd Ultimate Collection: Vera Lynn, the 
Farces' Sweetheart. En Jnderdaad, de 
voorspelling was ook niet zo moeilijk, 
het grootste gedeelte van die drie schijf
jes is gevuld met bekend en geliefd ma
teriaal, dat overigens aan kracht nog 
niets heeft ingeboet. Dit is wat de mil
joenen fans over de hele wereld van 
Vera verwachten, en zij worden op hun 
wenken bediend. Alle grote hits, maar 
ook een flink aantal mindere successen 
worden hier in technisch fraaie verdoe
kingen aangeboden: maar liefst 75 
tracks. 
De oorlog speelt een belangrijke rol in 
deze samenstelling. The white cliffs of 
Dover, Wish me luck as you wave me 
goodbye, My dreams are getting better 
all the time, We'// meet again, Good
night wherever you are, When the lights 
go on again en There'/1 come another 
day, het zijn prachtige liedjes die hun 
impact op de luisteraars die het alle
maal ooit hebben meegemaakt niet 
gauw zullen verliezen. Daarnaast vond 
ik ook stukken die ik niet of slechts vaag 
kende, zoals When they sound the last 
all clear, Up the wooden hifi to Bed
fordshire, The Windsor waltz, My echo, 
my shadow and me en The love bug wil/ 
bite you. Die zullen oorspronkelijk ook 
wel op de hitparade gericht zijn geweest 
maar hebben het om allerlei redenen 
niet gehaald. Voor een completer beeld 
van deze unieke zangeres, inmiddels 
97 jaar oud, mochten ze terecht niet 
ontbreken. 
De vormgeving van de set verheerlijkt 
de oorlog: Spitfires, een geromanti
seerde piloot en de onontkoombare 
witte rotsen van Dover. Er had meer in
formatie over de auteurs en componis
ten vermeld moeten worden; er zijn > 
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> zelfs landen waar het een overtreding 
van de auteurswet is om die gegevens 
te verwaarlozen. 
Een citaat, van de zanger Sir Harry Se
combe, leen ik even van Brian Parks, 
die de begeleidende tekst schreef: 
"Churchill did'nt beat the Nazi's; Vera 
sang them to death''. (LB) 

Vera Lynn, The Forces' Sweetheart 
Uitgave ter gelegenheid van haar 97e 
verjaardag. 3 cd's 75 liedjes in oor
spronkelijke opnamen, DAY3CD 065 

door Fred Bredschneyder, 
Leo Boudewijns en 
Tjako Fennema 

KIJK! LUISTER! 
Tijdens het Nederlands Film Festival 
dat 24 september in Utrecht is voor de 
tiende maal de Louis Hartlooper Prijs 
voor de Filmjournalistiek uitgereikt. Tot 
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de genomineerde publicaties behoort 
Thomas Leefiangs boek 'Kijk! Luister! 
Film en radio in Nederland onder Duitse 
dictatuur'. Het is de ;geheel gewijzigde 
druk' van 'De bioscoop in de oorlog' dat 
in 1990 verscheen en in 2009 opnieuw 
werd uitgegeven. Aan de titel is nu de 
radio toegevoegd, maar daarbij gaat het 
slechts om twee, een veertig pagina's 
tellende, hoofdstukken. Nogal mager in 
verhouding tot de ruim driehonderd 
bladzijden die Leeflang gebruikt om op 
de van hem bekende wijze, d.w.z. minu
tieus maar onderhoudend , uit de doe
ken te doen wat er tijdens de Duitse 
bezetting in de Nederlandse film-en bi
oscoopwereld is omgegaan. Wat zijn 
boek vooral aantrekkelijk maakt zijn de 
vele uitspraken die hij aan direct of indi
rect betrokkenen heeft ontlokt. 
Of hij er de 'Louis Hartlooper Prijs voor 
de Filmjournalistiek' voor heeft gekre
gen is op het moment, dat u dit nummer 
van Aether in handen heeft, waarschijn
lijk al bekend. Hij is hem van harte ge
gund! (FrBr) 

Kijk! Luister! Film en radio in Neder
land onder Duitse dictatuur. 
Auteur: Thomas Leeflang. Uitgeverij 
Aspekt Soesterberg. lSBN-13: 
978-94-6153-337, NUR: 680 

WANHOOP NIET! 
Een Nederlandse componist die door 
Willem Mengelberg in 1937 al 'een van 
onze meest talentvolle jongeren' werd 
genoemd, die bevriend was met Salie 
en Milhaud, die in de ban raakte van 
Dada, uiteindelijk atonaal ging compo
neren en die in het buitenland meer ge
speeld werd dan in zijn eigen land, 
Robert de Roos. Hoe kan het dat zo 
weinigen, waaronder ikzelf, zijn naam 
kennen en geen enkel werk van hem 
paraat hebben? Wat is er gebeurd 
waardoor deze musicus en zijn gevari
eerde oeuvre vrijwel geheel in de verge
telheid zijn geraakt? Misschien had het 
er mee te maken dat De Roos niet uit
sluitend componist was maar ook een 
redelijk succesvol diplomaat, die bij 
voorbeeld na de Tweede Wereldoorlog 
onze eerste cultureel attaché in Parijs 

werd en daar hielp bij het tot stand 
brengen van het later zo befaamde ln
stitut Néerlandais. De Roos, die ook te
kende en schilderde, samenwerkte met 
Eddy du Perron en Menno ter Braak, in 
opdracht van Fritz Hirsch een operette 
componeerde en het Residentieorkest 
dirigeerde in eigen composities was on
getwijfeld een veelzijdig man, en mis
schien heeft juist dat in Nederland zijn 
bekendheid wel in de weg gestaan. Hij 
viel eenvoudig niet in te delen in be
staande categorieën. 

De Roos stelde al vroeg in zijn bestaan 
vast dat hij alleen van zijn muziek niet 
zou kunnen leven. Hij werd door Lucie 
Deurvorst en Jan Odé aan het Konink
lijke Conservatorium in de jaren twintig 
tot pianist opgeleid maar gold niet als 
een uitzonderlijke talent. 'Een vaardige 
speler' noemt zijn biograaf hem. Johan 
Wagenaar was kritisch over zijn 'muzi
kaal intellect'. De instrumentatielessen 
bij Darius Milhaud bagatelliseerde De 
Roos later zelf, het had niet veel om het 
lijf gehad. Wel was hij tevreden met zijn 
bewerking van Milhaud's Saudade do 
Bras//. En ook de directielessen die hij 
bij Pierre Monteux volgde waren mis
schien waardevoller om hun mogelijke 
maatschappelijke voordelen (Monteux 
was toen immers tweede dirigent van 
het Concertgebouworkest) dan om hun 
inhoudelijke kwaliteit. Monteux vond het 
gezellig als De Roos langskwam maar 

\Van hoop niet! 
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veel heeft hij hem niet bijgebracht. Wel 
heeft hij het Mouvement Symphonique 
van De Roos met het Concertgebouw
orkest uitgevoerd. Maar het was, 
kortom, geen vliegende start. 

In 1933 trouwde Bob de Roos met een 
gescheiden Duitse vrouw. Christa von 
Falkenhayn was van hem in verwach
ting en dus viel een huwelijk, naar de 
riten van die tijd, niet te vermijden. Om 
in zijn levensonderhoud te voorzien 
werkte de componist als uitgever bij Ten 
Hagen's Handelsdrukkerij, verantwoor
delijk voor wat wel de minst kunstzin
nige periodieken van het huis moeten 
zijn geweest: 'Cobouw' en 'Het Paard'. 
Ondertussen groeide zijn oeuvrelijst met 
werken als de toneelmuziek voor De 
Zevenmijlslaarzen en Aias, en een Con
cerlino voor viool en orkest, dat nog in 
1970 door Willem Noske en het Resi
dentieorkest werd uitgevoerd. 
Om tijdens de Tweede Wereldoorlog te 

kunnen blijven optreden en zijn compo
sities te publiceren was een lidmaat
schap van de Kultuurkamer nood
zakelijk. Joden en half-joden werden 
geweerd en Robert de Roos was half
joods. Hij wist echter de autoriteiten 
ervan te overtuigen dat hij eigenlijk 
slechts 3/8 joods was en drong erop 
aan hem spoedig toe te laten, aange
zien er verschillende dirigenten op korte 
termijn zijn werken wilden uitvoeren. 
Dat was bluf, maar het werkte. Hij kon 
dus in het openbaar - en ook voor de 
radio - blijven optreden en zijn composi
ties uitgeven. Na de oorlog is hem deze 
stap behoorlijk kwalijk genomen. Hij 
diende 'gezuiverd' te worden en werd 
aanvankelijk afgewezen. Na een ver
schijning voor de Ereraad werd hij als
nog gezuiverd verklaard, zonder straf of 
berisping. Uit zijn latere benoemingen 
tot diplomaat in Caracas, Buenos Aires 
en Londen mogen we afleiden dat zijn 
'oorlogsverleden' zijn carrière verder 

niet in de weg heeft gestaan. 

Jurjen Vis heeft een imposante biografie 
van deze veelzijdige maar weinig be
kende Nederlandse componist/diplo
maat geschreven. Het boek is uitvoerig 
gedocumenteerd en fraai geïllustreerd 
en wordt begeleid door twee hoogst in
teressante cd's waarmee de lezer zich 
een aantal werken van de 'avondcom
ponist' De Roos kan eigen maken. Mij 
trof daarbij het speelse dubbelvioolcon
cert uit 1956-58 en de sfeervolle Musica 
per violini, violoncelli e contrabassi uit 
1971. Voor hen die de Nederlandse mu
ziekcultuur een warm hart toedragen is 
dit een niet te missen biografie. (LB) 

Wanhoop niet! Biografie van componist 
en diplomaat Robert de Roos, door Jur
jen Vis. Uitgeverij Van Gruting, Wester
voort. ISBN 97890-75879-667. €38.-

RADIO KOOTWIJK, MONUMENT IN GEWAPEND BETON 
Onlangs was er in de grote Zenderzaal 
van Radiostation Kootwijk, nabij Apel
doorn, een tweedaagse hifi-beurs (zie 
hifi.nl). Sinds het geheel verlaten en 
midden op hei gelegen imposante ge
bouw in handen is van Staatsbosbeheer 
wordt naarstig naar nieuwe bestemmin
gen gezocht en deze show was er één 
van. 
Het toegestroomde publiek wist de lo
kale kleur van dit gebouw wel te waar
deren. Wat te zeggen van de architec
tuur van dit in 1923 opgeleverde zend
gebouw, inclusief dienstwoningen ge
bouwd op een terrein van 450 ha? Het 
is naar verluidt het eerste grote gebouw 
in ons land dat werd uitgevoerd in ge
wapend beton. Liefhebbers zien in de 
grondvorm de sfinx, de kop en de poten 
uit het oude Egypte oprijzen, maar evi
dent is de dreigende uitstraling van het 
kolossale pand. Architect was de Am
sterdammer Jules Luthmann. Maar Hit
Iers kopstuk, de architect van het Derde 
rijk, Albert Speer, bouwde mogelijk in 
dezelfde sfeer, alhoewel ook vergelijking 
werd gemaakt met de Grote Kerk van 
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> Veere. Al in 1917/18 maakte Telefunken 
een ontwerp voor een zendgebouw in 
Kootwijk nadat ze nabij Berlijn hun 
eigen zendstation hadden uitgebreid tot 
het grootste zendercomplex in Europa. 
Telegraafcontact met 'ons Indië', 12.000 
km van ons land, verliep via kabelver
bindingen, maar toen in de Eerste We
reldoorlog het kabelknooppunt, het 
eiland Yap, in handen viel van de Ja
panners bestond de behoefte aan radio
grafische verbindingen. In Malabar bij 
Bandoeng werd - praktisch gelijktijdig 
met de opening van Radio Kootwijk -
het ontvangststation gebouwd. 
Radio Kootwijk zond oorspronkelijk uit 
met vijf, ieder 212 meter hoge, zend
masten via de langegolf. De zender ver-

bruikte enkele honderden kilowatts 
energie. Dankzij een Nederlandse 
radio-amateur werd pas later, in 1925. 
voor deze zender de lange tegen de 
kortegolf ingeruild. Dat kon met aan
zienlijk minder energie, met als neven
voordeel dat naast telegrafie ook 
gesprekken doorkwamen. In 1928 werd 
ook publieke telefonie met Indië moge
lijk. Opmerkelijk bouwdetail was dat het 
gebouw spijkerloos moest worden op
gezet. Bij een eerdere proefneming in 
Duitsland was een houten noodgebouw 
tot de grond toe afgebrand: de spijkers 
waren door inductie gloeiend heet ge
worden. 
Gebouw en interieur zijn als totaalcon
cept gebouwd, zoals ook bijvoorbeeld 

De voormalige machinehal van 'Radio Kootwijk'. 

, ... , 

ZOVEEL 
TAAR 

GELEDEN 
95 jaar geleden: 6-11-1919 
Idzerda begint met regelmatige 
radio-uitzendingen. (In 1969 
werd in zijn geboorteplaats Wei
dum een gedenknaald onthuld) 

01 

90 jaar geleden: 24-12-1924 
eerste radio-uitzending van de 
NCRV. 
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85 jaar geleden: dec. 1929 
tv-demonstratie door Philips 
voor Ned. Natuurkundige 
Vereniging. 

03 

60 jaar geleden: 28-11-1954 
eerste uitzending !KOR. 

('3 

50 jaar geleden: 1-12-1964 
voormalig hotel Santbergen in 
Hilversum in gebruik als opleid
ingscentrum van de NTS. 

eg 

50 jaar geleden: 4-11-1964 
oprichting van de TROS. 

(.?'{ 

bouwmeesters Berlage, De Bazel en 
Dudok nastreefden: van meubilair en 
vloermozaïeken tot deurknoppen. In 
1998 werd de zender stilgelegd. 
Het fraai vormgegeven boekje - met 
prachtige foto's • beschrijft de bouwge
schiedenis, de functie, de restauratie en 
de gebruikte betontechnieken. (TF) 

Radio Kootwijk, monument in gewa
pend beton, 84 pp, uitg. Aeneas ism 
Cement&betoncentrum. www.aeneas.nl 

INBANEZ~GITAREN 
Op pag. 2 van deze 'Aether' is 
Harry Kruisselbrink te zien, in zijn 
Walhalla met 122 gitaren van het 
merk lbanez. Hij heeft ook een 
boek ge
schreven 
over die gi
taren. Het 
is vooral 
een soort 
identifica
tiegids voor 
liefhebbers 
die zich af
vragen 
'welke lba-
nez heb ik nou precies?' Het boek 
(in het Engels, full colour, 144 pa
gina's) is te bestellen via zijn mail
adres kruisje@online.nl en kost 
37 euro. 

50 jaar geleden: 1-10-1964 start 
van het tweede tv-net. 

eg 

50 jaar geleden: 14-10-1964 
Philips begint in Eindhoven met 
kleuren-tv-experiment 

('3 

50 jaar geleden: 17-12-1964 poli
tie en PTT-ambtenaren enteren 
het REM-eiland en verzegelen de 
zendapparatuur. 

eg 

50 jaar geleden: 17-12-1964 
liqujdatie van de draadomroep 
wordt onvermijdelijk. 

03 



THE BEATLES IN HOLLAND 

Een goed gedocumenteerd en ervaren 
auteursteam - leeftijdsgroep: oudere 
jongeren - dook in de stormachtige op
komst van The Beatles in Nederland. 
Resultaat: het boek The Beatles in Hol
land- Het bezoek van John, Paul, Ge
orge en Jimmie aan Nederland. En ons 
landje was bepaald niet het enige waar 
de rapen gaar waren. Wereldwijd wer
den grotere en minder grote sterren van 
de pop weggevaagd door het stormach
tige succes van The Beatles en dat met 
taferelen die Europa sinds Bill Haley's 
Rock around the clock niet meer kende. 
De slachting onder de relatief be
daagde 1964-pop was volkomen en 
maakte in 1964 veel groepen brode
loos, totdat er een nieuwe lichting op
stond die The Beatles en The Stones 
ging coveren. Henk van Gelder (o.m. 
NRC en Aether), Lucas Ligtenberg (co
auteur van de geschiedenis van Propria 
Cures), Piet Schreuders (o.m. art direc
tor van de VPRO-gids) en Jan-Cees ter 
Brugge (o.m. redacteur van het VARA
tv-programma Kanniewaarzijn) hebben 

de opkomst van The Beatles 
zowat aan den lijve ondervonden. 
Zij putten hun informatie uit her en 
der zorgvuldig bewaard gebleven 
plak-en knipselboeken. Vooral 
door de vele foto's, briefkopieën 
en toegangskaarten maakt het 
boek een hoogst betrouwbare in
druk. Hoogtepunt? Een beduimeld 
VARA-contractje van 27 april 
1964, 50 jaar geleden: "Opname 
in Marcanti Amsterdam (uiteinde
/ijk verplaatst naar Treslong-red), 
voor het in playback zingen van 
drie of vier nummers, de zendtijd 
dient 24 minuten te bedragen, ho
norarium 4500 gulden bruto." En 
wie zaten bij het eerste Beatles
optreden in ons land op de tri
bune? Wim Kan, Corry Vonk, Rudi 
Carrell en Koot & De Bie. Het boek 
is in een leuke en niet-opgefokte 
typografie opgezet en geeft mede 
door de vele in facsimile opgeno
men en goed leesbare tijdschrift
pagina's, voorpagina's, 

Foto boven: Het besproken boek. Onder: 
chaotisch tv-optreden van The Beatles in 
Treslong Hillegom 
(foto Nationaal 
Archie~. 
Rechts: Willem 
Duys zette in 
zijn 'Voorde 
vuist weg' een 
beatlespruik op. 
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advertenties voor Beatlejurkjes en -ballpoints, 
tienerdagboeken, kattebelletjes en een macht 
aan zwart/wit-foto's een verrukkelijk tijdsbeeld. 
Leuk zijn de pagina's over de uiterst voorzich
tige stapjes die de ietwat ingedutte importeur, 
de fa. M. Stibbe & Co, van de toendertijd rela
tief slapende EMl-sublabels Parlophone en 
Odeon ondernam om de The Beatles-promo
tie te plegen. Eenmaal omzet geroken, organi
seerde men fluks de fameuze tocht per 
rondvaartboot door Amsterdam. En wijlen 
radio-en platenproducer Gerrit den Braber 
noteerde in januari 1964 vilein: "Overigens is 
in Engeland de Beatles-rage alweer aan het 
afnemen." Drie maanden later vreesde ook 
Joost den Draaijer dat de Beatles alweer over 
hun populariteit heen waren. Twee gepokt en 
gemazelde ritselaars uit het vak die de plank 
toch missloegen! Vanzelfsprekend krijgt de in 
î 960 bij muziekhandel Bergmann in Arnhem 
gejatte Hohner-mondharmonica alle aandacht 
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en dat is niet het enige dat The Beatles schatplichtig aan 
ons land maakte. Op de lp-hoes van Help wordt het viertal 
in regenpakken afgebeeld. De mannen waren gek op die 
pakken: aangeschaft in Nederland! Fameus is vanzelf
sprekend de beroemde uitspraak van de A&R-manager 
Dick Rowe van Decca, de vooraanstaande Engelse pla
tenmaatschappij, in gesprek met Brian Epstein, manager 
van The Beatles nadat the 'Fab four' daar auditie hadden 
gedaan: "Guitar groups are on !heir way out, Mr. Epstein." 
Gelukkig revancheerde hij zich door The Rolling Stones te 
contracteren voor Decca. Het wachten is op een boek hoe 
The Stones voor een wellicht nog grotere doorbraak in de 
pop zorgden: I can't get no satisfaction. Zeer aanbevolen 
dit boek, en een groot feest van herkenning voor wie het 
aangaat! (TF) mi 

Boven: de Top-30 van het blad Muziek Express: The Beatles tus
sen Gert 1immerman en Soeur Sourire. Onder: Kleurenfoto in 
het blad Romance: dringen bij het optreden in Blokker. Linkson
der: de lp 'Help': Beatles in Nederlandse regenjasjes. 

The Beatles in Holland, uitg. Walburgpers, 176 pp, met 
honderden afbeeldingen. Prijs:€ 19,64. 

1,..$1.,!~!THE BEATLES 
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NIEUWE OUDE 
VARA-KLOK 

In VARA-studio 2, daterend uit 1931, 
is sinds enige tijd de oude klok 
terug. Nou ja, het is een replica, 
maar toch! 

Het gebouw aan de Heuvellaan in Hil
versum was de plek waar tientallen 
jaren heel veel programma's vandaan 
kwamen en waar heel veel artiesten op
traden. De huidige eigenaar van het 
pand (en van het hele voormalige 
VARA-complex) is het MCO, het Mu
ziekcentrum van de Omroep. In 2012-
2013 is de studio zoveel mogelijk 
opgeknapt en in oude staat hersteld. 
Maar de originele klok was verdwenen 
(Aether schreef er in juli 2012 al over) 

en is ook niet meer boven water geko
men. Rogier Hageman, manager be
drijfsvoering van het MCO, heeft toen 
op basis van oude foto's de klok laten 
namaken door Ad Noltes van het Hilver
sums metaalconstructiebedrijf Tilburgs 
Noltes aan de Nieuwe Havenweg. 
"Maar," zegt Hageman, "blijft onverlet 
dat ik, waarschijnlijk de rest van mijn 
leven, op zoek blijf naar de originele 
klok." 
Studio 2 wordt momenteel gebruikt als 
individuele repetitieruimte voor musici, 
als vergaderzaal en als repetitieruimte 
voor o.a. het Goois Jeugd Orkest. (WR) 
(Foto's: links de situatie in 1931, rechts 
de situatie nu.) ■ 

KENT.U 
ME NOG? 
In elke Aether een kleine puz
zel, met als titel • .Kent u me 
nog?' We îOeken een persoon, 
gebotJw, programma of voor
werp uit de omroepgeschiede
nis. Kunt u aan de hand van de 
onderstaande aanwijzingen uit~ 
zoeken wie of wat we bedoe
len?. Mail uw oplo$sing naar 
willi4~. l@hetnet.nl. Onder de 
goede inzenders verloten we 
een prijs. 

~ ' 

es Ik ben geboren in Eindho-
ven in 1948, of was het 1949? 
Maar er waret1 maar weinig 
, mensen die me zagen staan. 

è8 Tegenwoordig zijn er nóg 
minder mensen die me zien 
staan, tenzij achter glas. 

oo M'n hoe
kige gestalte 
~as aanjciding 
tot een beest
achtige bij
naam. 

&:J Wat ik uit-
straalde was niet e(g kleurrijk. 

C'3 M'n vizier was 22 cm 
breed. 

~ Mijn opvolgers hebben 
heel andere vormen gekregen, 
maar het blijft gaan om het vi
zier. 

De oplossing van de vorige 
puzzel was: de 'Tlfoolkist ', het 
AVRO-gebouw aan het Melk
pad in Hilversum. 
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Nog even terug naar de vorige 'Aether'. 

VARAJAZZ.. Enkele correcties bij het 
artikel over VARAJÄll.: Wess Montgo
mery moet Wes Montgomery zijn. 
Gary Peacock is geen Noorse bassist: 
hij is in de VS geboren. Nico Langen
huijsen moet zijn: Niko Langenhuijsen. 
De lp van Hans Dulfer & Perikels heet 
niet/ didn't ass maar/ didn't ask. 

Jack Bulterman. Aan het lijstje boeken 
van Jack Bulterman kan nog The Ram
blers Story worden toegevoegd (uitg. 
Van Holkema & Warendorf, Bussum 
1973) 

Chanticleer. Naar aanleiding van Leo 
Boudewijns' bespreking van de cd van 
Chanticleer reageert Robbert Jan de 

Neeve met deze herinnering: "In de tijd 
dat het programma Für Elise nog be
stond was het gebruik dat wij een van 
de optredende artiesten vroegen om 
een korte openingstune te maken op 
het bekende Beethoven-thema. Dat was 
ook het geval toen wij Chanticleer in de 
uitzending hadden. Zij hadden zich er 
met verve van gekweten. Een tijd 
daarna was ik op een radioconferentie 
in Amerika. Daar was ook een avond 
gepland met een optreden van Chantic
leer. Tot mijn verrassing sloten zij af met 
dit arrangement van Für Elise. Zo'n mo
ment blijft je wel bij." 

Orthicon. Op de achterpagina stond 
een foto van vier NTS-ers bij een nieuw 
aangeschafte Orthicon tv-camera. Waar 
is deze foto gemaakt? Chris Leenders 
van de Historische Kring Bussum weet 
het: het 'Maagdenhuis' in Bussum. 
Want: "duidelijk zijn de openslaande 
deuren te zien en rechtsboven is nog 
een glimpje te zien van de zeer karakte
ristieke bovenramen, dus net bij de tl
buis rechts, van deze toenmalige villa 
op de hoek van de Landstraat/Kerk-

straat. De NTS had altijd ruimtegebrek, 
dus als er in het centrum van Bussum 
ergens iets vrij kwam stond de NTS al 
op de stoep! Voordat de NTS in deze 
villa kwam zat daar de 'Vereniging voor 
Zedenopbouw' en was het gebouw tien
tallen jaren in gebruik ten behoeve van 
Uonge)dames die onbedoeld in blijde 
verwachting waren geraakt en daar de 
geboorte van hun baby's afwachtten. 
Vandaar de Bussumse bijnaam 'het 
Maagdenhuis'. Studio Vitus en de Irene
studio en het Broederhuis hadden der
gelijke ramen/deuren niet en waren 
tevens in die tijd nog niet volledig opera
tioneel." m, 

Gun uzelf elk kwartaal Aether. Of gun het 
een ander! Wie geïnteresseerd is in de ge
schiedenis van omroep en fonografie leest 
Aether (vinden wij van de redactie). 

Abonnee worden? Mail uw naam en adres naar 
willi43.1@kpnmail.nl of naar H. 't Hoen, Willibrorduslaan 43, 
1216 NZ Hilversum. 
Als u Aether geeft aan een vriend, mail dan uw gegevens en 
die van de gelukkige naar hetzelfde adres. 
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Aether, een brede en kleurrijke blik op de 
rijke historie van radio, televisie1 fonogra-
fie. Een jaarabonnement kost slechts 
16 euro. 

Het kan nóg makkelijker: maak 16 euro over op IBAN van 
Stichting Omroephistorie, met vermelding van naam en adres 
van de nieuwe Aether-abonnee. 



IMMEMOI\IAM 
door Arno Weltens, Louis Houët, 
7ïako Fennema, Marjolijn Oonk 
en Fred Bredschneyder 

COR HERMELER 
De in 1931 geboren Cornelis Joseph 
Hermeler begon in 1953 zijn omroep
carrière bij de Nederlandse Televisie ' 
Stichting (NTS) als decorateur. De tele
visie stond in de kinderschoenen: bord
papieren 
decors en 
slechts be
perkte avond
uitzendingen 
via één net. 
Hermeler 
schilderde in 
dit zwart/wit 
tijdperk achter
doeken en be
kwaamde zich 
in de techniek 
van hout-en marmerimitaties. GRef.. • 
decOLJa~as onder de in
druk van Hermelers talent en voegde 
hem toe aan de twee al aanwezige de
corontwerpers Peter Zwart en Fokke 
Duetz. In 1956 huurde de NTS een 
voormalige Ambachtsschool in Bussum 
als onderkomen voor de medewerkers 
van decorbouw, rekwisieten en decor
ontwerp. Op deze locatie realiseerde 
Hermeler zijn eerste decorschetsen. Zo 
ontwierp hij in 1957 voor de NCRV Tob
punten, een jaar later gevolgd door Te
lexpirimenten (VARA). Bekende 
VPRO-kinderseries van zijn hand waren 
Panda en de meesterknutselaar en 
Coca en de vliegende knorrepot. Na 
deze vingeroefeningen kwam het gro
tere werk aan bod. Zo tekende Herme
ler voor de bekende KRO-series Piste 
en Zaterdagavondakkoorden en voor de 
AVRO-producties Club Domino en Wie 
van de drie. In de jaren zeventig was 
Hermeler o.a. verantwoordelijk voor de 
decors van Te land, ter zee en in de 

lucht (TROS) en de jeugdserie De fami
lie Knots (NCRV). Na meer dan dertig 
jaar hield Hermeler in 1984 de Hilver
sumse omroepwereld voor gezien en 
maakte gebruik van een genereuze pre
pensioenregeling. Hierdoor kon hij zich 
geheel op zijn vrije werk concentreren. 
Hij had al eerder ervaring opgedaan 
met een museale expositie in Soester
berg. Realistische schilderijen met mili
taire vliegtuigen, die de aandacht 
trokken. Hermeler had een passie voor 
snelheidssporten en dan in het bijzon
der voor sportauto's. Hij deelde die 
geestdrift met collega Massimo Götz. 
Beide decorontwerpers hadden medio 
jaren zestig in kasteel Groeneveld zelfs 
een leegstaande ruimte ingericht met 
een indrukwekkende miniatuur race
baan. Regelmatig-soms onder werk
tijd - reed het tweetal naar Baarn om in 
de kelder hun gezamenlijke hobby te 
beoefenen. Slechts een beperkt aantal 
schetsontwerpen van Hermelers oeuvre 
is bewaard gebleven. 
Cor Hermeler overleed op 5 juni. (AW) 

(Op de site www.vormvanvermaak.nl/ 
tag!cor-hermeler zijn alle gedigitali
seerde decortekeningen, artikelen en 
ook het vrije werk van Hermeler te be
kijken.) 

JAN STARINK 
Als je Jan Starink literaire teksten 
hoorde lezen, begreep je ze. Je kwam 
er ook achter dat de stem eigenlijk het 
intiemste orgaan van de mens is. Zoals 
een violist zijn instrument bespeelt, zo 
deed hij dat met de microfoon. Bij hem 
was de radio geen journalistiek door
geefluik, maar een eigen akoestisch po
dium. 
Jan Starink (Den Haag 1927 - Hilver
sum 2014) overleed op 18 juni, 87 jaar 
oud. Hij was 
neerlandicus, 
was vanaf 
1964 hoofd Li
teraire Uitzen
dingen van de 
KRO Radio. 
Zijn pro
gramma 
Babel, met 

hoorspelen en literaire documentaires, 
heeft inmiddels de status 'legendarisch' 
bereikt. Tekstuitgaven van die program
ma's zijn antiquarisch zeldzaam gewor
den. 
Tot de jaren '80 kende de radio cultureel 
een bloeiperiode die daarna nooit meer 
is bereikt. Zoals hij zei, leende hij ook 
vele malen de microfoon uit aan aanko
mende talenten. Zo begon o.a. de car
rière van Adriaan van Dis. Er was toen 
een ruim budget; alle omroepen hadden 
de taak om een volledig programma 
aan te bieden, dus ook met cultuur. Dat 
kun je je tegenwoordig niet meer zo 
goed voorstellen. 
Als Jan een project startte, bijvoorbeeld 
over James Joyce, Couperus of Pieter 
Corneliszoon Hooft, dan wist hij zich zo 
in te leven dat hij als het ware die schrij
vers werd, sterker nog, het identificatie
proces was zo intens dat hij op die 
auteurs ging lijken. 
Technici van het NOB beschouwden het 
als een grote eer met hem te mogen 
werken. Jan was wars van gewichtig
doenerij of andere eerbiedige manieren 
om met kunst om te gaan. De schrijvers 
aan wie hij aandacht besteedde waren 
dat ook niet. Hij beschouwde de litera
tuur als een spel, dat, hoe vrolijk soms 
ook, wel met dodelijke ernst gespeeld 
moest worden. De reeks Babel Orga
nisch Lezen, met medewerking van Leo 
Vroman en drs. P is daar een goed 
voorbeeld van. Luisteraars konden 
meedoen door in de literatuur te zoeken 
naar teksten over de organen van het li
chaam. Er kwamen de meest wonder
lijke en fascinerende vondsten uit. 
En ... Jan was een inspirerend teamlei
der. Ik had het voorrecht in dat team te 
zitten. (LH) 

FRANS BRÜGGEN 
De pionier van de oude muziek, de 
blokfluitist en dirigent Frans Brüggen is 
op 13 augustus overleden. Hij werd 79 
jaar. 
Bekijk op Youîube Frans Brüggen als 
jonge god op de blokfluit. Met diepe 
concentratie brengt hij de muzikale ge
dachten van de componist met veel 
kleur en effect over. De blokfluit is het 
middel, een instrument dat niet veel > 
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l ste dag, in 2005, en sinds oktober 2007 
eredirigent. Het fusie-orkest (ontstaan 

> waardering genoot in die tijd. Brüggen 
heeft een charismatische uitstraling op 
het podium en met hem is de blokfluit 
tot in Japan bekend geworden. Pioniers 
van de oude muziek zoals hij bestu
deerden de bronnen, de uitvoerings
praktijk van de zeventiende en 
achttiende eeuw. Brüggen heeft zijn be
vindingen op zeer veel musici overge
dragen, door het te laten horen en door 
onvermoeibaar en onvergetelijk te doce
ren. Hij richtte het Orkest van de Acht
tiende Eeuw op als maatschap, met de 
dirigent als één van de musici, die op 
oude instrumenten (of kopieën) speel
den. Hij verdiepte zich in het orkestspel. 
Het Radio Kamerorkest had in de jaren 
negentig als één van de eerste orkesten 
belangstelling voor het 'historisch geïn
formeerd' spelen op moderne instru
menten. Brüggen had als artistiek leider 
en chef-dirigent een warme band met 
het orkest. Hij creëerde magische mo
menten op het podium: gewoon voort
spelen, tot een plotselinge geniale 
ingreep (bijvoorbeeld de bassen luid 
laten spelen, of de beweging stilzetten). 
Hij ontwikkelde de orkestklank: bewust 
noten wel of niet vibreren, harmonie en 
timing opbouwen vanuit de bas. Maar 
bovenal blies hij letterlijk zijn adem in 
het orkestapparaat. 

Brüggen was vaste gastdirigent van de 
Radio Kamer Filharmonie vanaf de eer-
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uit samenvoeging van het Radio Kamer 
Orkest en het Radio Symfonie Orkest) 
en Brüggen sloten elkaar liefdevol in de 
armen en gingen samen hard aan het 
werk. De geslaagde persoonlijkheid van 
het nieuwe orkest was voor een groot 
deel aan hem te danken. Bekijk op You
Tube het afscheidsconcert van de Radio 
Kamer Filharmonie in 2013, met de 
broze Brüggen als ijzersterke dirigent. 
(MO) 

JOHN MCCLURE 
De Amerikaan en jarenlang producer bij 
de platenmaatschappij John McClure 
overleed op 17 juni op 84-jarige leeftijd. 
Als producer was hij verantwoordelijk 
voor 30 opnamen met Bruno Walter, 
een veelvoud met Igor Stravinsky en 
ruim 200 met Leonard Bernstein. 
McClure hoorde tot het kleine groepje 
beroemde opnameleiders, zoals John 
Culshaw (Decca), Walter Legge, Suvi 
Rai Grubb, Peter Andry (EMI), Andrew 
Keener (div. labels), Günther Breest en 
Otto Gerdes ( DGG), Jack Pfeiffer 
(RCA) en Jaap van Ginniken (Philips). 
De met een Grammy onderscheiden 
McClure zat in het directieteam van Co
lumbia Masterworks (CBS, nu Sony 
Music). Typisch voor het vak was dat 
McClure noch een opleiding in muziek 
noch in elektronica had genoten. Eind 
jaren '40 brak hij een pianostudie af en 
na een detailhandelsverleden in de hifi 
begon hij onderaan bij platenmaat
schappij Columbia en leerde al doende 
vanaf begin jaren '50 de geheimen van 
een regeltafel te doorgronden. Hij be-

kende dat hij niet in staat was om parti
tuur te lezen. 
Binnen CBS was hij in verschillend re
pertoire actief, zoals met het Mormon 
Tabernacle Choir, Dave Brubeck en Joe 
Williams. Maar hij was het actiefst in de 
klassieke muziekwereld: met Stravinsky 
en Bernstein. Hij was te zien in de repe
titie van een cd/video-opname uit 1984 
van Bernsteins West Side Story met 
Kiri Te Kanawa en José Carreras, een 
cd-en dvd-productie, incl 'making of, 
voor DG die wereldwijd multivoudig in 
de prijzen viel. (TF) 

LORIN MAAZEL 
Op 84-jarige leeftijd overleed op 13 juli 
de Amerikaanse dirigent van Russisch
joodse herkomst en opgegroeid in 
Frankrijk: Lorin Maazel. Hij zag alle be
roemde concertzalen ter wereld en 
hoorde tot de bestbetaalde musici. Een 

van zijn eerste verbintenissen was met 
het Radio Filharmonisch Orkest (1959-
1960) maar hij stond in ons land ook 
voor het Concertgebouworkest. Tosca
nini ontdekte zijn talent. Op zijn twaalfde 
toerde hij door Amerika aan de zijde van 
Leopold Stokovski als dirigent van be
langrijke orkesten. Als vijftienjarige de
buteerde hij als violist. Bij de nieuw
jaarsconcerten in Wenen soleerde hij 
vaak en bovendien dirigeerde hij elf van 
die concerten. In 1960 was hij de eerste 
Amerikaan die in het Wagnermekka 
Bayreuth dirigeerde. Van 1965 tot 1975 
was hij actief in Berlijn en in 1972 
volgde hij George Szell onder grote op
positie van de orkestleden op als leider 
van het Cleveland Orchestra. Zijn groot-



ste verdienste in die periode was de op
name van George Gershwins Porgy and 
Bess, met een volledig gekleurde bezet
ting. In het Concertgebouw trad hij op 
met zowel het Cleveland Orchestra als 
met het Concertgebouworkest. Maazel 

CRISTINA DEUTEKOM 
Voor velen was het indertijd misschien 
onverwacht, maar in ieder geval te 
vroeg, toen rond de jaarwisseling 
1986/87 bekend werd gemaakt dat Cris
tina Deutekom had besloten haar zang
carrière te beëindigen. Een carrière die 
een wereldcarrière was geweest en die 
formeel was begonnen in 1963 toen ze 
bij de toenmalige Nederlandse Opera 
de Königin der Nacht zong in Mozarts 
Zauberflöte, de rol die haar 'visite
kaartje' zou worden. 
Cristina Deutekom, meisjesnaam Chris
tine (Stientje) Engel, werd 28 augustus 
1931 in Amsterdam geboren en is op 7 
augustus van dit jaar in het VU-zieken
huis overleden nadat ze thuis ongeluk
kig was gevallen. Na haar huwelijk met 
Jacob Deutekorn ver
anderde ze haar voor
naam in Christina. 
Later schreef ze die 
zonder 'h'. Ze heeft 
gezongen in de grote 
operahuizen van Lon
den (Covent Garden), 
New York (The Metro
politan Opera), 
Wenen (Staatsoper) 
en Milaan (Scala), 
maar ze is ook in Bar
celona, Buenos Aires, 
Berlijn, Chicago, To
ronto en waar eigen
lijk niet opgetreden. 
Ze beschikte over een 
enorm repertoire. Van 
Mozart zong ze be
halve de Königin o.a. 
Donna Anna in Don 
Giovanni en Kon
stanze in Die Ent
führung aus dem 
Serail. Giuseppe 
Verdi was verlegen-

stond bekend om zijn fenomenale ge
heugen en partituurkennis, hij dirigeerde 
meestal uit het hoofd. Veel orkestmusici 
wereldwijd pruimden zijn aanmatigend 
optreden niet: "Ik heb de repetitie niet 
nodig, u wel!" Legendarisch zijn zijn 

woordigd met de kasmagneten Rigo
letto en Il Trovatore maar ook met Na
bucco, Atilla, Un ballo in maschera, I 
Masnadieri enz. Verder zong ze zowel 
op de planken als voor de plaat in wer
ken van Wagner, Rossini, Donizetti en 
Bellini. Haar partners waren Luciano 
Pavarotti, Plácido Domingo, José Carre
ras, Mario del Monaco en de andere 
grote tenoren van haar tijd. 
In 1968, toen ze als operazangeres al 
vermaard was, werkte ze als invalster 
voor Margit Schramm mee aan het ope
retteconcert Ein Abend in Wien in de 
Rotterdamse Doelen, dat onder leiding 
stond van Robert Stolz. De operette had 
al vroeg een belangrijke rol in haar 
leven gespeeld. Ze zat in de operaklas 
van het Amsterdams Conservatorium, 
maar was na de dood van haar moeder, 

plaatopnamen uit 1961 en 1965 van 
beide Ravel-opera's voor DG(G), resp. 
/'Enfant et les sortilèges en /'Heure 
espagnole, nog steeds op cd verkrijg
baar. (TF) 

die haar enorm had aangegrepen, met 
zingen gestopt. "Ik wilde niet meer zin
gen." Haar man trok zich dat aan en 
zocht naar een middel om haar te acti
veren. Door zijn toedoen werd ze lid van 
de Amsterdamse operettevereniging 
Thalia, waarbij ze al na een half jaar 
haar eerste hoofdrol zong: Laura in Der 
Bette/student van Carl Millöcker. In to
taal heeft ze tussen 1960 en 1964 aan 
zeven voorstellingen meegewerkt. 
"Toen ik dank zij Thalia weer was gaan 
zingen, kroop het bloed toch weer waar 
het niet gaan kan en heb ik gesollici
teerd naar een plaats in de opleidings
klas van de Nederlandse Opera'. (FrBr) 

In de rubriek 'Beluisterd' vindt u op pa
gina 29 Leo Boudewijns bespreking van 
de cd 'Cristina Deutekom in Vienna'. 
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