
Laatst�gewijzigd:�29�04�2015�Versie�2�

Jan�van�Herpen�Reclamemateriaal�van�de�
omroepen�

Seinhorst�de�wieg�van�de�
radio�

 Tijdschrift voor regionale geschiedenis  33e jrg. nr. 2, mei 2015 

Tussen Vecht en Eem 

Themanummer Hilversum Mediastad 



74� TVE�33e�jrg.�2015�

Laatst�gewijzigd:�30�4�2015�Versie:�def�

A�eelding omslag voor (grote inzet):  Speciaal�NS�kaartje�ter�gelegenheid�van�de�75e�uitzending�van�de�Bonte�Dins�
dagavondtrein�(zie�p.�95�e.v.).�
©�TVE�2015.�Alle�rechten�voorbehouden.�Niets�uit�deze�uitgave�mag�worden�verveelvoudigd,�opgeslagen� in�een�
geautomatiseerd�gegevensbestand,�of�openbaar�gemaakt,� in�enige�vorm�of�op�enige�wijze,�hetzij�elektronisch,�
mechanisch,�door� fotokopieën,�opnamen,�of�enige�andere�manier,�zonder�voorafgaande�schriftelijke� toestem�
ming�van�de�uitgever.�De�uitgever�heeft�ernaar�gestreefd�de�rechten�van�de�illustraties�volgens�wettelijke�bepa�
lingen�te�regelen.�Degenen�die�desondanks�menen�zekere�rechten�te�kunnen�doen�gelden,�kunnen�zich�alsnog�
tot�de�uitgever�wenden.�

Hallo,�hier�Hilversum�
�

TVE�viert�haar�45�jarig�bestaan,�de�HHK�Albertus�
Perk�is�veertig�jaar�oud�(of�jong).�Redacteuren�van�
beide� organisaties� hebben� gezamenlijk� aan� dit�
themanummer� van� TVE�gewerkt.�Natuurlijk�gaat�
het�over�Hilversum,�en�wel�over�de�omroep�en�het�
belang�dat�deze�voor�Hilversum�gehad�heeft.�

De�wieg�van�de�Nederlandse�omroep�heeft�in�
de�huidige�wijk�Seinhorst�gestaan.�Kees�van�Ag�
gelen�beschrijft�hoe�die�geboorte�in�haar�werk�is�
gegaan�en�wat�er�nu� in�de�wijk�nog�over� is�van�
het�omroepverleden.�

Eddie�de�Paepe�brengt�ons� in� twee�artikelen�
terug�naar�de�jaren�dertig.�In�het�ene�zien�we�de�
treinreizigers�van�de�  Bonte�Dinsdagavondtrein!�
in� optocht� door� Hilversum� trekken,� achter� de�
muziek�aan.� In�het�andere�artikel�zien�we�weer�
een� andere� stoet� door� Hilversum� marcheren.�
Het� zijn� de� deelnemers� aan� het�  VARA�
zomerfeest!�uit�1931.�

Ineke�de�Ronde�beschrijft�de�naoorlogse�huis�
vestingsplannen� van� de� omroep.� Pas� twintig�
jaar� na� de� lancering� van� het� plan� voor� een�
 Radio�City!�aan�de�Heuvellaan�werd�begonnen�
met�de�aanleg�van�het�huidige�Mediapark.�Bij�dit�
artikel� sluit�de�bijdrage� van� Jan�Müller� aan.�Hij�
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schrijft�over�het�ontstaan�en�de�betekenis�van�
het�Nederlands� Instituut�voor�Beeld�en�Geluid.�
Het� artikel� van� Tjako� Fennema� gaat� over� de�
schakel�� en� verbindingscentra� van� de� omroep�
vanaf� het� allereerste� begin� tot� op� de� dag� van�
vandaag.�Torens�spelen�daarin�een�grote�rol.�

Een� omroepgeschiedenis� is� niet� denkbaar�
zonder�omroepcoryfeeën.� In�dit�nummer�vindt�
u� artikelen� over� VARA�bestuurder� Jan�Broeksz�
(van�Ed�van�Mensch)�en�AVRO�coryfee�Jan�van�
Herpen� (van�ondergetekende).�Daarnaast� is�er�
een� interview� met� verslaggever/journaallezer�
Joop� van� Zijl,�waarin� hij� terugkijkt� op� zijn� om�
roepverleden.�
Van�Frits�Booy�komt�u�in�dit�nummer�drie�artike�
len�tegen.�Het�eerste�gaat�over�allerlei�soorten�
reclamemateriaal�dat�de�omroepen� in�de� loop�
van� hun� geschiedenis� hebben� weggegeven� of�

te�koop�aangeboden.�Wie,�zoals�Thijs�van�Vliet,�
alles� wil� verzamelen,� staat� voor� een� immense�
taak.�Frits �tweede�artikel�gaat�over�het�succes�
volle�programma� !Kinderen�voor�kinderen .�De�
oorspronkelijke� idealistische�achtergrond�daar�
van� blijkt� in� de� loop� van� de� jaren� afgesleten.�
Een� derde� bijdrage� van� Frits� gaat� over� het�
!VPRO�echtpaar �Spelberg.�

Naast�de�grote�omroepen�zijn�er�tal�van�klei�
nere.�Daarvan� is�de� IKON�nauw�met�Hilversum�
verbonden,� in� het� bijzonder� met� de� Borneo�
laan.�Bonnie�van�der�Pers�beschrijft�het�woeke�
ren�van�deze�omroep�met�zijn�huisvesting.�

Al�met�al�biedt�dit�nummer�een�bont�gescha�
keerd� beeld� van� de� omroepgeschiedenis� en�
met� name� van� de� relatie� daarvan� met� Hilver�
sum.�Ik�wens�u�veel�lees��en�kijkplezier.�

�
Hans�Mous�

Foto�onder:�Advertentie�van�de�NSF.�
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In� 1918� werd� de� Nederlandsche� Seintoestellen�
Fabriek� (NSF)� opgericht.� De� eerste� fabriek�
kwam�aan�de�Groest�106�108�in�een�leegstaande�
weverij.�Al�vrij�snel�moest�men�zoeken�naar�uit�
breiding.�Die�werd�gevonden�in�de�vorm�van�een�
tentoonstellingsgebouw�Trianon,�de� latere�Casi�
no�bioscoop.�Een�geheel�nieuwe�fabriek�werd�in�
1920�1921�aan�de�Jan�van�der�Heijdenstraat�neer�
gezet.� In� de� beginjaren� produceerde� de� NSF�
kompassen,�telegrafen,�zenders�en�ontvangers.�
Maar�na�afloop�van�de�Eerste�Wereldoorlog�nam�
de�concurrentie�weer�toe!�De�NSF�produceerde�
zelfs� raamkozijnen� en� fietsen.� Gelukkig� kreeg�
het� bedrijf� een� flinke� order� voor� vliegtuigzen�
ders� voor�de�militaire� luchtvaart.�Ook�de�KLM�
vliegtuigen�kregen�een�NSF�radio�installatie.�

Hoewel� in� die� tijd� vele� particulieren� hun� ei�
gen�radio�ontvanger�bouwden,�viel�de�verkoop�
van� radio�onderdelen� tegen.� Op� advies� van�
chef�verkoop�Willem�Vogt�bouwde�de�NSF�een�
eigen� zender.� Op� zaterdagavond� 21� juli� 1923�
was� de� eerste� uitzending.� Zangeres� Anna�
Schlüter��Van�der�Bruggen�zong�daarin�verschil�
lende� nummers� met� live� begeleiding� van� een�
Larense�jazzband.�Willem�Vogt�praatte�de�num�
mers�plechtig�aan�elkaar.�Zo�was�de�eerste�om�
roepuitzending�een�feit.�

�
�Luistervink��

�
Na�de�proefuitzending�van�1923�werd�het�Comi�

té� uit� de� Luisteraars� naar� de� Hilversumsche�
Draadlooze� Omroep� (HDO)� opgericht.� Die� luis�
teraars�konden�de�activiteiten�van�de�NSF�gel�
delijk� steunen.� Met� die� bijdragen� werd� men�
 luistervink".�De�HDO�zorgde�voor�de�inning�van�
de�luisterbijdragen,�maar�verzorgde�ook�de�pro�
gramma"s,�zonder�voorkeur�voor�godsdienstige�
of�politieke� richting.�Vanuit�de�HDO�ontwikkel�
de� zich� de� Algemene� Nederlandse� Radio� Om�
roep,�die�eind�1927�fuseerde�met�de�Nederland�
se�Omroep�Vereniging.�Dat�werd�de�Algemene�
Vereniging�Radio�Omroep�(AVRO).�Een�paar�jaar�
eerder�waren�de�andere�zuilen�met�eigen�orga�
nisaties�gekomen:�NCRV,�VARA,�KRO�en�VPRO.�

De�eerste�uitzendingen�vonden�plaats�vanuit�
het�omroephuis,�oorspronkelijk�een�directiege�
bouw� aan� de� Jan� van� der� Heijdenstraat.� Het�
was� een� degelijk� bakstenen� bouwwerk� met�
een� zware� houten� voordeur.� Het� gebouwtje�
werd�zelfs�tot�medio�1996�gebruikt�voor�uitzen�
dingen.�Het� laatst� door� The�Box.�Het� gebouw�
werd� gesloopt,� maar� de� bronzen� plaquettes�
zijn�bewaard�gebleven.�

�
Philips/PTI�
�
In� de� jaren� twintig� kende� de� NSF� behoorlijk�
grote�aanloopproblemen.�De�concurrentie�was�
enorm.�Een�samenwerking�met�Philips�lag�voor�
de� hand.� In� september� 1922� leverde� Philips�
zend��en�ontvangstbuizen�aan�het�Hilversumse�

Seinhorst, waar de radio begon 
� � Kees�van�Aggelen�

Al�vóór�1900�ontstond�er�radio�industrie�in�Europa.�Met�name�de�communicatie�
tussen�schepen�en�kuststations�was�een�zeer�belangrijk�gegeven.�Verscheidene�
maatschappijen�concurreerden�om�de�gunst�van�de�rederijen�of�regeringen.�Daarbij�
speelden�het�Britse�Marconi�en�het�Duitse�Telefunken�de�hoofdrol.�Deze�twee�
zouden�zelfs�na�1910�op�bepaalde�gebieden�gaan�samenwerken.�Nederland�speelde�
geen�rol.�Toen�echter�de�Eerste�Wereldoorlog�uitbrak,�Nederland�was�neutraal,�
moest�het�roer�om.�In�1916�werd�de�NV�Nederlandsche�Telegraafmaatschappij�
 Radio�Holland!�opgericht.�Een�jaar�later�werd�een�eigen�productiebedrijf�gestart�
 ten�doel�hebbende�het�vervaardigen�in�eigen�werkplaatsen�van�toestellen�en�
werktuigen�ten�behoeve�van�de�draadlooze�telegraÞe,�de�draadlooze�telefonie�en�
het�meer�algemeene�seinwezen!.�
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bedrijf.�Al�op�5�april�1923�besloot�de�NSF�Anton�
Philips�uit�te�nodigen�om�zitting�te�nemen�in�de�
raad�van� commissarissen.�Voor�Philips�was�dit�
het�begin�om�het�blikveld�te�verruimen;�niet�al�
leen�de� technische� aspecten,�ook�de�opbouw�
en�organisatie�waren�een�belangrijke�drijfveer.�

In� 1926�werd�overeenstemming�bereikt� tus�
sen�de�NSF�en�Philips�over�de�overdracht�van�
aandelen.�Dit�gebeurde� tot�opluchting� van�de�
investeerders� zoals� scheepvaartmaatschappij�
en�en�de�Bataafsche�Petroleum�Maatschappij.�
Een� jaar� later�werden�de�eerste�Philips� radio s�
in�Hilversum�geproduceerd.�Dit�was�de�eerste�
stap� van� decennialange� ontwikkeling� en� pro�
ductie� van� radio�� en� telecommunicatieappara�
tuur.�

Hoewel�de�NSF�in�1927�formeel�ophield�te�be�
staan,�werd�de�naam�in�de�volksmond�nog�heel�
lang� gebezigd.� Na� de� Tweede� Wereldoorlog�
werden� de� transmissieactiviteiten� (lijntele��
fonie)� vanuit� Eindhoven� naar� Hilversum� over�
gebracht.� De� naam� werd� in� 1947� N.V.� Philips �

Telecommunicatie�Industrie�(PTI).�In�Hilversum�
werden� geavanceerde� telefooncentrales� ont�
wikkeld� en� geproduceerd.� De� activiteiten� van�
de�PTI�beperkten�zich�niet�alleen�tot�Hilversum.�
Ook�na�1945�hervatte�de�NSF/PTI�de�productie�
van�radio��en�televisiezenders.�De�verschillende�
omroepverenigingen� hadden� hun� domicilie� in�
Hilversum.�Deze�plaats�werd�achtereenvolgens�
radiostad,�omroepstad�en�tenslotte�mediastad�
genoemd.�

�
Nieuwe�wijk�
�
In�de� jaren�negentig�van�de�vorige�eeuw�werd�
bekend�dat�Philips�de�bedrijfsterreinen�aan�de�
Jan� van� der� Heijdenstraat� zou� verlaten.� Ver�
scheidene�afdelingen�waren�al�verhuisd�of�over�
gegaan�in�AT&T,�later�Lucent.�Andere�bedrijven�
uit�de�Philipsstam�zoals�MPC�(Mechanische�Pre�
cisie�Componenten)�en�het�bedrijf�Peek�Traffic�
bleven�er�nog�enige�tijd�gehuisvest.�De�bedrijfs�
gebouwen�werden�gesloopt.�

Advertentie�van�de�NSF.�
Omroepgebouwtje�en�NSF�schoorsteen,�Jan�van�der�
Heijdenstraat�43.�
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In� 1995� pleitte� de� Historische� Kring�  Albertus�
Perk!�voor�het�behoud�van�de�NSF�schoorsteen�
en� het� omroepgebouwtje.� De� inzet� van� de�
kring,� gesteund� door�de� gemeentelijke�monu�
mentencommissie�en�de�landelijke�Bond�Heem�
schut,�mocht�niet�baten.�Het�omroepgebouw�
tje,� waar� de� eerste� uitzending� plaatsvond,�
werd� gesloopt.� De� schoorsteen� werd� op� 9�
maart� 1999,� bij� een� tweede� poging,� opgebla�
zen.� Op� het� terrein� kwamen� woningen,� een�
winkelcentrum� (naar� een� ontwerp� van� Cor�
Pauw� van� architectenbureau� Kokon)� en� een�
kerk.�De� Samen�op�Weggemeente,�bestaande�
uit�de�hervormde�gemeente�en�gereformeerde�
kerken,�besloot�om� vier� kerkgebouwen� in�Hil�
versum� te� sluiten.�Daarvoor� in� de� plaats� kwa�
men� twee� moderne� kerken:� een� ervan� is� de�
Morgensterkerk�van�architect�Jim�Klinkhamer.�

�
Straatnamen�

�
Al� sinds� 1930� kent�Hilversum�een�Radiostraat.�
Dat� lijkt�een�unieke�straatnaam,�maar� in�de�ge�
meente�Tilburg�kan�er�ook�een�Radiostraat�ge�
vonden�worden.�Met�de�bouw�van�de�wijk�Sein�
horst� besloot� de� gemeentelijke� Straatnamen�
commissie�om�de�nieuwe�straten�te�vernoemen�
in� relatie�met�de� (verdwenen)�N.S.F.�Zo�kwam�
er�een�Zenderstraat,�dat�kan�duiden�op�de�eer�
ste� (radio)uitzending� van� 21� juli� 1923.� In� 1924�
schonk�Anton�Philips�de�NSF�twee�zendmasten.�
Zo�kreeg�Hilversum�zijn�  zingende�torens!.�Ook�
kan�bij�de�naam�gedacht�worden�aan�de�eerste�
kortegolfverbinding� met� Nederlands�Indië� van�
7�mei� 1925.�Deze�zender�werd�overigens� twee�
jaar�later�in�Huizen�opgebouwd�onder�de�naam�
Phohi�zender.�

Uiteraard� spreekt� de� naam� Seinstraat� voor�
zich.�Op�8�oktober�1920�verhuisde�de�NSF�naar�
de�Jan�van�der�Heijdenstraat.�Een�jaar�later�wer�
den�de�gebouwen�al�gebruikt�voor�de�productie�
van� o.a.� seintoestellen.� Het� Hertzpad� is� ver�
noemd� naar� de�Duitse� natuurkundige�Heinrich�
Hertz,�die�belangrijke�bijdragen�heeft�geleverd�
op�het�gebied�van�het�elektromagnetisme.�Zijn�
naam� werd� gegeven� aan� de� eenheid� van� fre�
quentie.�Het�symbool�voor�deze�eenheid�is�Hz.�

Als� laatste�een�afwijkende�naamgeving.� In�het�
verlengde�van�de�Ripolinstraat�kwam�in�de�wijk�
Seinhorst�de�naam�Ripolinpad.�Deze�naam�ver�
wijst� naar� een� voormalige� ver�abriek� Le� Ri�
polin.�De�fabriek�stond�van�1888�tot�1975�aan�de�
Larenseweg.� De� laatste� gebouwen� van� de� Ri�
polinfabrieken� werden� gesloopt� ten� behoeve�
van�de�uitbreiding�van�de�PTI.�

�
Gebouw�Orion 
�
Op� het� Seinhorstterrein� is� één� gebouw� uit� de�
 Philipstijd!�bewaard�gebleven.�Het� is�het�voor�
malige�researchgebouw,�ook�wel�bekend�onder�
de�naam� Gebouw�BD!�(thans�gebouw�Orion).�In�
de�jaren�1960�1990�was�dit�gebouw�het�centrum�
voor�onderzoek.�Er�stonden�ontwerp��en�teken�
tafels�en�zeer�veel�computers.�Het�mag�duidelijk�
zijn�waarom�er� in�gebouw�BD�een� fotografeer�
verbod� van� kracht�was.�Na� vertrek� van�Philips�
werd�het�gebouw�gekocht�door�Hanegraaf�Be�
heer�� en�Beleggingsmaatschappij.�Het� gebouw�
werd�van�binnen�en�van�buiten�geheel�gereno�

De�toren�van�de�NSF�aan�de�Jan�van�der�Heijdenstraat.�
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veerd�naar�een�ontwerp�van�architect� J.�Klink�
hamer.� De� eerste� drie� hoofdgebruikers� waren�
De�Gooi��en�Eemlander/Goois�Weekblad,�VDA� In�
formatiebeheersing�en�de�Stichting�Thuiszorg.�

Op� dit� moment� zijn� de� hoofdgebruikers:�
MPD�Media�Pensioen�Dienst,�De�Gooi��en�Eem�
lander� (en�Gooi��en�Eembode)�en�het� IT�onder�
steuningsbedrijf� Crimsonwing/Promentum.� In�
het�gebouw�zijn�nog�meer�bedrijven�gevestigd.�

�
Kunstwerk�
�
Na�de� sloop�van�het�omroepgebouwtje�en�de�
schoorsteen�zegde�de�gemeente�Hilversum�toe�
dat�er� in�de�wijk�Seinhorst�een�kunstwerk�zou��
komen�dat�zou�herinneren�aan�de�geschiedenis�
van�de�NSF.�Er�werd�gesproken�over�een�kleine�
uitvoering� van� een�  zingende� toren!� (Huizen�
kreeg�een�kleine�Phohi�zendmast�op�een�roton�
de).�Uiteindelijk�werd�een�ontwerp�van�kunste�
nares�Mieke�van�den�Hoeven�gekozen.� In�haar�
kunstwerk�zitten�foto!s�van�de�NSF�verwerkt.�

Al�in�2005�was�het�ontwerp�klaar�en�werd�er�
met�de�bewoners�van�de�wijk�gepraat�over�een�

goede� locatie.�Mieke�van�den�Hoeven�bedacht�
het�zo�dat�het�beeld�op�een�zichtlijn�naar�de�na�
tuur� staat.� Dit� laatste� refererend� aan� de� ge�
dachte� van� architect� W.M.� Dudok,� die� veel�
werkte� met� zichtassen.� Pas� in� de� zomer� van�
2009�werd�het�beeld�geplaatst.�

�
Kees van Aggelen�studeerde�af�aan�de�Rijks�Pe�
dagogische� Academie� van� Hilversum.� Daarna�
volgde� hij� een� studie� tot� leraar� aardrijkskunde.�
Hij�is�werkzaam�als�leerkracht�in�het�basisonder�
wijs� (Fabritiusschool,�Hilversum)�en� is�bestuurs�
lid�van�de�Hilversumse�Historische�Kring�Albertus�
Perk.�Hij�publiceerde�eerder�o.a.�in�TVE�en�in�het�
Hilversums�Historisch�Tijdschrift�Eigen�Perk.�
�
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De�omroepen�brachten�allerhande�reclamemateriaal�uit�(coll.�Thijs�van�Vliet).�
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Het� dagblad� De� Gooi�� en� Eemlander� deed� de�
volgende�dag�uitgebreid� verslag� van�het�mas�
sale� evenement.� Met� 37� extra�treinen,� 1500�
autobussen�en�duizenden�Þetsen�zijn�vrijwel�alle�
leden� van� de� 400� afdeelingen� naar� Hilversum,�
gekomen,�om�in�het�Spanderswoud�aan�de�Bach�
laan� het� groote� zomerfeest� te� vieren.� Vooraf�
was� het� aantal� bezoekers� ingeschat� op� circa�
70.000.�Het�werden�er�echter�zo n�125.000.�

Om�de�stroom�treinreizigers� in�goede�banen�
te� leiden�hadden�de�Nederlandse�Spoorwegen�
bij�de�Crailose�brug�een�tijdelijke�halte�met�drie�
houten� perrons� gebouwd.�Omstreeks� half� ze�
ven� s�ochtends�kwam�daar�de�eerste�trein�aan,�
die� een� half� uur� eerder� uit� Amsterdam� was�
vertrokken.�De�bezoekers�kregen�al� in�de�trein�
instructies,� waarna� zij� naar� het� door� de� ge�
meente�ter�beschikking�gestelde�feestterrein�in�
het�Spanderswoud�(bij�de�Bachlaan)�liepen.�Dat�
was�al�van�ver�te�zien�door�de�twee�hoge,�rode�
zendmasten�waartussen� het� embleem� van� de�
omroep� hing.� Daar� was� ook� de� entree� voor�
bezoekers� die� nog� geen� kaarten� hadden.� De�
vele�particuliere�auto's�en�autobussen�werden�
in� het� Nimrodpark� en� het� Diergaardepark� ge�
parkeerd.�

VARA�leden�deÞleerden� langs�hun� studioge�
bouw� aan� de� Heuvellaan.� Vanaf� half� zeven�
trokken�zij�zingend�en�juichend�en�alle�slapenden�
wakker� schrikkend� voorbij.� De� stroom� beto�
gers,� soms� begeleid� door� muziekkorpsen� en�
voorzien�van�vaandels�en�vlaggen,�duurde� tot�
omstreeks� half� een�  s� middags.� Vermoeid�van�

de�reis�vleiden�de�feestgangers�aan�het�einddoel�
gekomen� zich� in� het� prachtige� heuvelachtige�
sparrenbosch�onder�de�boomen�neer.�Zij�werden�
door�met� luidsprekers� versterkte� vroolijke� gra�
mofoonmuziek� verwelkomd.� Het� weer� was�
prachtig.� In�de� loop�van�de�dag�werd�het�mis�
schien� zelfs� iets� te�warm� in� het� overbevolkte�
bos.�

�
VARA�orkest�onder�leiding�van�Hugo�de�
Groot�

�
Na�de�grammofoonplaten�volgde�een� concert�
van� Is.�Eyl�met�het�VARA�septet,�gevolgd�door�
een�optreden�van�Joh.�B.�Kok�met�het�mandoli�
ne�ensemble� van� de� omroep.� Om� tien� uur�  s�
ochtends� was� het� tijd� voor� het� VARA�orkest�
onder� leiding� van� Hugo� de� Groot,� dat� optrad�
op�het�grote�podium.�Het� concert�begon�met�
de� populaire� VARA�mars.�Alle�aanwezigen�zon�
gen� forsch� mee,� onder� de� boomen� weerklonk�
machtig� en� eendrachtig�het� lied� van�den� arbei�
dersomroep.�De�muziek�was�via�versterkers�op�
het�hele�terrein�te�horen.�

Aan�het� zomerfeest�verleende�ook�Teun�de�
Klepperman� zijn� medewerking.� !Ome� Keesje �
wandelde� door� het� bos� !omringd� door� een�
joelende�kinderschaar ,�Jan�Rot�en�Albert�Fun�
ke� Küper� tekenden� karikaturen,� Henri� Mar�
chand�trad�op.�Vrijwel�alle�socialistische�arties�
ten�werkten�mee.� Tusschen�de�boomen�op�het�
golvende� terrein� heeft� men� eveneens� enkele�
tenten� opgericht,�waar� het� publiek�met� ballen�

Het VARA-zomerfeest van 12 juli 1931 in 
Hilversum 
  

Eddie�de�Paepe�

Hilversum�kleurde�op�zondag�12�juli�1931�dieprood.�Vanuit�het�hele�land�kwamen�
naar�schatting�125.000�VARA�leden�naar�de�radiostad�voor�een�groot�zomerfeest�in�
het�Spanderswoud.�Het�evenement�was�op�touw�gezet�om�het�gereedkomen�van�
het�nieuwe�studiogebouw�aan�de�Heuvellaan�te�vieren.�Hoewel�die�omvangrijke�
klus�nog�niet�helemaal�was�afgerond,�besloot�de�VARA�leiding�het�feest�toch�door�
te�laten�gaan.�Uitstel�zou�allerlei�problemen�van�praktische�aard�geven.�Daarbij�
vormde�het�feest�het�slot�van�een�door�Polygoon�te�maken�Þlm�over�de�VARA.�
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mag� werpen� naar� caricaturale� Þguren,� welke�
door�den� leider�der�werkzaamheden,�den�kunst�
schilder� Jan� Rot,� zijn� ontworpen.� Op� het� pro�
gramma� stond�ook�een�optreden� van�de�afde�
ling�Amsterdam�van�de�Arbeiders�Zangvereeni�
ging�De�Stem�des�Volks�en�De�Wielewaal,�de�Am�
sterdamse�zanggroep�van�de�AJC,�onder�leiding�
van�Piet�Tiggers.�
Steeds�meer�bezoekers�kwamen�op�het�terrein,�

waar� men� met� vredelievende� bedoelingen� de�
consumptietenten�bestormde,�de�ballenwerpten�
ten�en�de�tenten�waar�Aaf�Bouber�gedachten� las�
en�Willem�van�Capellen�de�toekomst�voorspelde,�
 aan�dames�onder�de�35�jaar".�Ook�aan�de�inwen�
dige� arbeider�was� gedacht.�Bij� consumptieten�
tenten�kon�men�zich�spijzen�en� laven.�Het�aan�
bod�bestond�(onder�meer)�uit�40.000�broodjes,�
5.000� krentenbollen,� 10.000� gevulde� koeken,�
5.000�sinaasappelen,�7.000�bananen,�2.000�liter�
melk�en�1.000�liter�karnemelk.�

�
Rookverbod�in�het�Spanderswoud�

�
De�Gooi��en�Eemlander�noteerde� verder� dat� de�
politie�voor�de�grote� ingang�en�eigenlijk� in�heel�
Hilversum�de�handen�vol�had�aan�het� in�goede�
banen�leiden�van�het�verkeer.�Verder�hield�zij�in�
het�bos�streng�toezicht�op�het�rookverbod,�met�
het� oog� op� het� brandgevaar.� Een� maatregel,�
welke� de� vele� kooplieden� in� frujetta�

[fruitsnoepjes],�chocolade�en�vruchten,�die�hun�
waren� luidkeels� aanprezen,� zeer� ten� goede�
kwam.�

De�gemeentelijke�geneeskundige�dienst,�ver�
sterkt�door� leden�van�de�Eerste�Hulpdienst�van�
de� Amsterdamse� afdeling� van� de� A.J.C.�
(Arbeiders� Jeugd� Centrale)� was� de� hele� dag�
onder� leiding�van�dr.�Planten� in� touw�geweest.�
De�GGD�tent�in�het�Spanderswoud�stond�telefo�
nisch�in�verbinding�met�alle�delen�van�het�feest�
terrein.� De�  schade!� bleef� beperkt� tot� enkelen�
die� door� de� hitte� waren� ßauwgevallen� of� hun�
enkel�hadden�verstuikt.�Meer�werk�was�er�aan�
de�kinderen,�die� in�de�massa�hun�ouders�waren�
kwijt� geraakt.� Ze� stonden� �� soms�wel� vijftig� ��
huilende�bij�elkaar� te�wachten� tot�hun�ongerust�
geworden�ouders�hen�kwamen�ophalen.�

�
 Machtige�groei�van�de�arbeidersbewe�
ging!�

�
Diverse�bestuurders� van�de�Vereniging� van�Ar�
beiders� Radio� Amateurs� spraken� de� menigte�
toe.� !s� Ochtends� ontving� VARA�secretaris� G.J.�
Zwertbroek�de�leden.�Met�een�toespraak,�waar�
in�hij�het�recht�opeiste�voor�de�arbeidersbewe�
ging�om�haar� idealen,�begeerten�en� streven� in�
de�ether� te�mogen�horen.�Weg�uit�den�omroep�
met�alles,�dat� ingaat�tegen�het�bijzondere�eigen�
belang�der�bevoorrechte�klassen�der�tegenwoor�
dige� kapitalistische� samenleving,� citeerde� de�
krant�Zwertbroek.�

VARA�voorzitter� A.� de� Vries� sprak� over� het�
ontstaan�van�de�nog�prille�omroep�en�over�de�
grote�betekenis�die�zij�voor�de�arbeidende�klas�
se�had.�Hij�wees�op�haar�machtigen�groei,�die�nu�
bekroond�was�met�de�nieuwe�studio,�van�waaruit�
de� uitzendingen� nog� beter� zullen� zijn� dan� vroe�
ger.�Verder�protesteerde�De�Vries� fel� tegen�de�
preventieve�radiocensuur.�Hij�pleitte�voor�hand�
having�van�het�Zendtijdbesluit�van�15�mei�1930.�
De�door� luide� toejuichingen� voortdurend� onder�
broken�rede,�eindigde�met�de�woorden:� Op�voor�
de�V.�A.� R.A.,� op� voor� het� vrije�woord,� op� voor�
onzen�eisch�tot�zenderbouw!"�

Secretaris�penningmeester� J.W.� Lebon� sprak�
het�slotwoord.�Hij�bedankte�daarin�de�organisa�

Foto�in�De�Gooi��en�Eemlander�van�1�7�1931.�
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toren� voor�hun� vele�werk.�Om�het� zomerfeest�
te� doen� slagen,� benadrukte� hij,� waren� 2.800�
mensen�in�touw�geweest.�

�
DeÞlé�langs�het�nieuwe�raadhuis�

�
Het�zomerfeest�speelde�zich,�zoals�gezegd,�niet�
alleen�af� in�het�Spanderswoud.�De�VARA�leden�
hielden� diverse� optochten,� waaronder�  s� mid�
dags� een� groot� deÞlé� langs� het� gloednieuwe�
raadhuis�van�Hilversum.�De�met�rode�vlaggen�en�
borden�met�opschriften�bewapende� stoet� trok�
veel�belangstelling.�De� route:�Bachlaan,�Kroon�
laan,�Van�Hengellaan,�Trompenbergerweg,�Cein�
tuurbaan,� Godelindeweg,� Hooge� Naarderweg,�
Borneolaan,� Sumatralaan,� Koninginneweg,� Ou�
de�Enghweg,�Witte�Hullweg,�Hoge�Naarderweg,�
Heuvellaan,�Jac.�Pennweg,�Krugerweg,�Beetho�
venlaan�en�terug�naar�de�Bachlaan.�

Voor�de� inwoners�van�Hilversum�was�het�ab�
soluut� geen� rustige� zondag,� constateerde� de�
krant.� Toch� zal� ieder�wel� bewondering� hebben�
gevoeld� voor� de� organisatie� van� dit� zomerfeest�
en�de�geestdrift�der�betoogers,�die�ten�getale�van�
omstreeks� honderdduizend� uit� het� geheele� land�
naar�Hilversum�waren� gekomen.� Tot�  s� avonds�
laat� zaten� de� hotels� en� cafés� in� Hilversum�

stampvol,�ongetwijfeld� tot�vreugde�van�de�uit�
baters.�En�de�politieagenten,�versterkt�met�rijks�
veldwachten�en�marechaussees,�die�de�hele�dag�
op� de� been� waren� geweest,� kregen� voor� hun�
inspanningen�een�extra�dag�verlof.�

Voor�Hilversum,�dat�heel�wat�meer�menschen�
te� herbergen� kreeg� dan� het� inwoners� telt,� een�
merkwaardige�dag,� besloot� De�Gooi��en�Eemlan�
der� de� verslaggeving.� Uiteraard� trok� het� mas�
saal� bezochte� zomerfeest� niet� alleen� de� aan�
dacht� van� de� Hilversummers.� De� VARA�radio�
bood� de� luisteraars� de� hele� dag� uitzendingen�
vanaf� het� feestterrein,� van� kwart� over� acht�  s�
ochtends�tot�zes�uur� s�avonds.�

�
Het�beruchte�kopspijkertjesincident�

�
Het�massale�omroepfeest�in�Hilversum�was�vlek�
keloos�verlopen.�De�enige�smet�op�de�dag�was,�
wat�bekend�zou�worden�als�het�kopspijkertjesin�
cident.�Op�de�vroege�zondagochtend�bleek�dat�
onbekenden� op� diverse� toegangswegen� naar�
Hilversum� grote� hoeveelheden� scherpe� duim�
kopspijkers�hadden�gestrooid.�Dit�om�de�bezoe�
kers�van�het�zomerfeest�te�dwarsbomen.�

Het�Algemeen�Handelsblad�meldde�de�volgen�
de�dag�dat�deze�daad�van� !la�e�kwaadwilligen �

In�het�Spanderswoud�is�een�enorme�menigte�samengekomen.�
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al� in� de� zeer� vroege� ochtend� was� opgemerkt�
door�melkboeren,�die�er� malheur!�door�kregen.�
Met�hulp�van�vooral�de�Hilversumse�en�Bussum�
se� gemeentereiniging,� die� veel� veegmachines�
inzetten,� konden� echter� vele� problemen� wor�
den� voorkomen.� Toch� waren� er� nog� een� 450�
lekke�Þetsbanden,�maar�daar�een�aantal�reparatie
�auto s� was� meegenomen,� gaf� dit� geen� opont�
houd,� aldus� het� Algemeen� Handelsblad.� Erger�
was�de�hinder,�welken�de�automobilisten�onder�
vonden;� tusschen� Baarn� en� Laren� hadden� er� 29�
pech!�

De�Gooi��en�Eemlander�wist� te�melden,�dat�de�
leiders�van�de�Þetstocht,�die�om�zes�uur�vanuit�
Amsterdam�zou�vertrekken�en�zo!n�5.000�deel�
nemers� telde,� al� om� vijf� uur� waren� gewaar�
schuwd.�De�hele�straatweg�van�Diemerbrug�tot�
Weesp� lag� bezaaid� met� de� spijkertjes.� Net� als�
grote�stukken�van�de�Rijksstraatweg�naar�Laren.�
Later� werd� duidelijk� dat� ook� de� straatweg�
Utrecht�Hilversum� nabij� Maartensdijk� onberijd�
baar� was� gemaakt.� Enkele� dezer� gemeenten�
stelden�veegmachines�en�met�bezems�gewapende�
lieden� ter� beschikking� om� te� trachten� over� ge�
deelten� van� den� weg� de� spijkers� op� te� ruimen,�
terwijl�ook�de�V.A.R.A.�zelf�een�eigen�veegdienst�
organiseerde.�

Toch�moesten�nog�veel�banden�eraan�geloven.�
Dat�begon,�zoals�ook�het�Algemeen�Handelsblad�
meldde,�met�een�aantal�melkleveranciers�uit�de�
omgeving� van� Weesp.� Die� wilden� die� zondag�
ochtend� vroeg� met� hun� driewielers� met� melk�
bussen� naar� Amsterdam� Þetsen,� maar� werden�
gestuit� door� de� kopspijkertjes.� Uiteraard� wer�
den� ook� veel� deelnemers� aan� de� VARA�
Þetstocht�de�dupe�van�de�sabotage.�Volgens�De�
Gooi��en�Eemlander�waren�er�ongeveer�honderd�
lekke� banden� te� betreuren.� Die� werden� deels�
langs�de�weg�geplakt.�Andere�gestrande�Þetsen�
werden� op� de�  bezemwagens!� geladen,� de�
vrachtauto!s�die�de� stoet�begeleidden� voor�de�
opvang�van�uitvallers.�

Verder�meldde�de�krant�dat�zowel�de�politie�
in�Amsterdam�en�Hilversum�als�de�marechaus�
see� in�Watergraafsmeer�en�Bussum�de�zaak� in�
onderzoek� had.� Van� de� daders� ontbrak� elk�
spoor.� De� enige� aanwijzing� was� een� tip� van�
een�brugwachter�aan�het�Merwedekanaal,�die�
in�de�nacht�van�zaterdag�op�zondag�het�kente�
ken�van�een�verdachte�auto�had�genoteerd.�In�
VARA�kringen� werden� leden� van� de� fascisti�

Een�bezemploeg�veegt�de�kopspijkertjes�van�de�weg.�Verslag�van�het�zomerfeest�in�het�dagblad�Voorwaarts.�
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sche� groepering� 'Bezem � als� verdachten� aan�
gemerkt.�

�
Gewonde�bij�ongeval�met�ijsauto�

�
In�Hilversum�gebeurden� tijdens�de�zomerfeest�
dag�minder�ongelukken�dan�gebruikelijk�op�een�
zondag.�Bij�Weesp�ging�het�echter�wel�mis,�toen�
een� ijsauto� een� Þetser� aanreed.� Dat� gebeurde�
op� de�  s�Gravelandseweg,� nabij� de� fabriek� van�
Becht� en� Dyserinck.� De� aanrijding� was� een� di�
rect� gevolg� van� de� sabotageactie.� De� Þetsers�
probeerden� de� kopspijkertjes� te� omzeilen.� Zo�
ook� de� 42�jarige� Amsterdammer� L.� W.,� die� met�
zijn� twee� kinderen� nu� eens� links� en� dan� weer�
rechts� van� de� weg� reed,� waardoor� H.� N.� uit�
Weesperkarspel�hem�met�zijn�ijsauto�aanreed.�De�
Þetser� viel� op� de� straatweg� en� liep� daarbij� een�
ernstige� hoofdwond� op.� De� ter� hulp� geroepen�
geneesheer�uit�Weesp�vreesde,�dat�ook�het�neus�
been�zou�blijken�gebroken�te�zijn,�aldus�de�krant.�

In� de� auto� van� dezen� medicus� werd� W.� naar�
Weesp�overgebracht�en�vandaar�per�Roode�Kruis�
auto� naar� het� Burgerziekenhuis� te� Amsterdam�
vervoerd.�De�krant�benadrukte�dat�de�bestuur�
der� van� de� ijsauto� aan� het� ongeval� !allerminst�
schuld�had .�

Dit� laatste� werd� later� bevestigd� door� het�
slachto�er,�die�op�5�augustus�een�verklaring�liet�
plaatsen� in�het� socialistische�dagblad�Het�Volk.�
Zijn� ongeval� was� te� wijten� aan� het� bestrooien�
van�de�weg�met�kopspijkers,�aldus�L.�Wagenma�
kers.�De�automobilist�was�dan�ook� ��aldus�het�
slachto�er���volstrekt�ten�onrechte�door�passe�
rende� VARA�leden� uitgescholden� voor� moor�
denaar.�

�
Eddie de Paepe�is�eindredacteur�van�het�Hilver�
sum�Historisch�Tijdschrift.�Als�historicus�publi�
ceerde�hij�een�groot�aantal�boeken�en�artikelen,�
met�name�over�de�(cultuur)geschiedenis�van�
Hilversum�en�het�Gooi.�Verder�was�hij�als�(eind)
redacteur�betrokken�bij�diverse�historische�uitga�
ven.�De�Paepe�is�als�journalist�werkzaam�bij�het�
dagblad� De�Gooi��en�Eemlander!.�
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Een�kleintje�geschiedenis�van�het�zender�
park�

�
Het�fenomeen�publieke�radio�stamt�uit�de�jaren�
twintig�van�de�vorige�eeuw,�waarbij�Nederland�
internationaal� het� eerstgeboorterecht� (1919)�
claimt�dankzij�de�Hagenaar�À�Steringa� Idzerda.�
Hoe�de�radio� in�Hilversum�terechtkwam,� is�met�
fabels�omweven.�Vestigingsproblemen� van�het�
huisgezin� van� radiopionier� Willem� Vogt� zowel�
als� de� aanwezigheid� van� de� NSF� (Nederlandse�
Seintoestellenfabriek)� aan� de� Jan� van� der� Heij�
denstraat� te� Hilversum� strijden� in� de� legende�
om�de�voorrang.�De�eerste�middengolfzenders�
stonden�bij�een�zendmast�op�het�terrein�van�de�
NSF� te� Hilversum� opgesteld.� De� mast� werd� in�
mei� 1940� door� ons� leger� opgeblazen,� waarbij�
twee�pannendaken�van�nabijgelegen�woningen�
deels�werden�weggevaagd.�Al� in� 1926�werd� in�
Huizen� NH� een� middengolfzendstation� ge�
bouwd� ten� behoeve� van� NCRV� en� KRO� met�
naderhand�(in�1928)�een�zendstation�met�draai�
bare� masten� voor� de� PHOHI� (Philips� Omroep�
Holland�Indië)� van� waaruit� de� Wereldomroep�
uitzond.�

Het� station� plus� draaibare� masten� kreeg� in�
1933� hulp� van� een� zendinstallatie� in� het� PTT�
gebouw� van� Radio� Kootwijk.� Dat� imposante�
station� was� oorspronkelijk� gebouwd� voor� de�
verbinding� met� Nederlands�Indië� en� zond� aan�
vankelijk� net� als� PHOHI� via� de� lange� golf� uit,�

totdat�een�Nederlandse�amateur�technicus�ont�
dekte� dat� zenden� via� de� korte� golf� aanzienlijk�
minder� zendervermogen� kostte� en� dus� veel�
goedkoper�was.� In� 1938�kwam�na� lang�overleg�
een�middengolfzendstation�met�mast� voor�Hil�
versum� I� en� II� in� Jaarsveld� tot� stand.� Daaraan�
danken� we� nog� steeds� de� onduidelijkheid� of�
 Lopik!�nu�in�IJsselstein,�Lopik�of�Jaarsveld�staat.�

De�gedetailleerde�geschiedenis�van�ons�natio�
nale� zenderpark� valt�buiten�het�bestek� van�dit�
artikel�en�we�beperken�ons�tot�!Hilversum!.�Hier�
bij�merken�we�terloops�op�dat�zowel�binnen�als�
buiten�onze� landsgrenzen�hard�gelobbyd�werd�
door�zowel�de�PTT�als�de�omroepen,�die�elkaar�
de� zendtijd� en� frequentie� bevochten,� waarbij�
ook�toen�al�de�AVRO�zich�trachtte�los�te�zingen�
van�de� collega!s.�Maar�ook� internationaal� had�
den�we� problemen� om� voor�onze�middengolf�
zenders� een� plekje� op� de� frequentieband� te�
krijgen.� Aanvankelijk� werden� we� in� de� ether�
voortdurend�weggeblazen�door� Roemenië!�.�

�
Audioschakelcentrum�

�
Hoe�kwamen�nu�de�signalen�van�de�onderschei�
denlijke� studiogebouwen� op� de� zender?� Van�
1929�tot�in�de�jaren�zestig�kwamen�al�die�verbin�
dingen�tot�stand�in� de�radiokamer �van�het�nog�
bestaande� grote� PTT�gebouw� aan� de� Koorn�
straat�te�Hilversum.�

We� hebben� het� nog� over� Hilversum� I� en� II.�

Over de schakel- en verbindingscentra van 
de omroep 

Tjako�Fennema�

Wat�er�in�en�rond�de�omroepstad�op�studioniveau�allemaal�aan�audio��en�
videoverbindingen�ligt,�onttrekt�zich�aan�de�waarneming�van�velen.�Nu�ligt�er�een�
hoogst�actuele�glasvezelringleiding�rond�het�mediapark,�tv��en�radiosignalen�
zonden�we�per�straalverbinding�(via�de� TV�toren!)�naar� Lopik!.�Er�is�veel�
veranderd:�met�mobiele�satellietapparatuur�bovenop�het�dak�van�de�vrachtauto�
kunnen�we�op�zowat�elke�plek�opstralen�tot�het�punt�waar�de�signalen�kunnen�
worden�opgevangen�en�doorgegeven.�De�kijker�merkt�slechts�de�vertraging�bij�
interviews�buiten�de�studio.�Het�satellietsignaal�moet�heen�en�terug�72.000�
kilometer�reizen�en�dat�kost�enige�tijd.�
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Het� tijdschrift�Wij� in�Hilversum�wijdt� er� in� 1965�
een�artikel�aan.� In�dit�gebouw�kwamen�alle�sig�
naallijnen�vanuit�de�gebouwen�van�de�omroep�
verenigingen,�de�Wereldomroep,�het�KNMI,�het�
NERA�station� in� Nederhorst� den� Berg� binnen,�
terwijl� ook� in� de� programmering� van� de� vier�
netten� van�de� in� de� jaren� zeventig� opgeheven�
draadomroep�werd�voorzien.�Tenslotte�werd�er�
ook�het�geluid�van�beide�tv�zenders,�Nederland�I�
en�II,�doorgegeven,�evenals�allerlei�intercom��en�
dienstlijnverbindingen.�

Administrateurs�en�technici�daar�hielden�grote�
logboeken�bij.�Op�basis� van�de� radiogids�en�de�
protocollen� werd� een� programma� van� bijvoor�
beeld� de� KRO� aan� de� Emmastraat� opgevraagd�
en�via�een�kabelnet�doorgegeven�naar�de�zender�
 Lopik!.�Dat� betekende� dat� een� technicus� in� de�
KRO�eindcontrolekamer� (elke� omroep� had� er�
een)�van�tevoren�telefonisch�contact�had�met�de�

Koornstraat,� waarna� over� en� weer� uitgebreid�
werd� gecontroleerd,� of� de� verbinding� goed�
doorkwam.�Op�het� juiste�moment�werd�dan�de�
KRO�op�  Lopik!� gezet.� In� zowel�de�Koornstraat�
als� in� de� eindcontrolekamer� van� de� betrokken�
omroep�zat�een�zogenaamd�kruisbord�met�snoe�
ren�en�pluggen,�een�soort�ouderwetse�telefoon�
centrale.� Bij� de� KRO�eindregie� had� de� eindcon�
trole� de� signalen� van� elke� regiekamer1� op� dat�
kruisbord�en�zo�kon�een�programma�van�de�be�
trokken�regiekamer�naar�de�Koornstraat�worden�
doorgegeven.� In� de� Koornstraat� kon� men� het�
signaal� van� de� KRO� naar� de� zender� sturen.� En�
dat�18�uur�per�dag�exclusief�voorcontrole.�

�
Willem�Vogt�en�de�Nozema�
�
Uw� auteur,� in� 1970� een� schuchtere� 22�jarige�
jongeman,�meldde�zich�in�dat�jaar�in�een�houten�

De�vallende�stalen�toren�aan�de�Insulindelaan�(9�oktober�1976).�
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noodgebouw� achter� de� Openbare� Bibliotheek�
aan� de�  s�Gravelandseweg� in� Hilversum.� Wat�
kom�je�doen,�jochie?�gromde�Willem�Vogt�(1888�
1973)�van�achter�zijn�bureau.� Ik�had�mijn�komst�
aangekondigd,�maar�de�meester�baste:�Kom�dat�

artikel� voor� het� tijdschrift� Radio�TV�wereld� vol�
gende�week�maar�halen,�ventje!�Ik�mompelde�dat�
het� toch�echt�de�bedoeling�was�dat� ik�het� zelf�
schreef� en� dus� nam� de� hoogbejaarde� Vogt� de�
schrijver� in�spe�mee� in�zijn�Karmann�Ghia�coupé�

Boy�Honing�(85)�begonnen�als�klanktechnicus�bij�de�toenmalige�NRU�herinnert�zich�nog�dat�
dagelijks�bij�het�ochtendgloren�in�elk�studiogebouw�de�verbindingen�van�de�regiekamers�naar�de�
eindcontrole�en�vervolgens�die�van�eindcontrole�naar�PTT�getest�moesten�worden.�Elk�
studiogebouw�had�zijn�eigen�eindcontrolekamer�en�een�speciale�technicus�stond�rond�06.00�uur�
paraat�met�wollen�doeken�en�spiritus�om�alle�messing�verbindingspluggen,�zogenaamde�
telefoonklinken,�van�dat�kruisbord�schoon�te�poetsen�om�zo�vuil�en�atmosferische�aanslag�te�
verwijderen.�

Ergens�in�1978�speelt�het�Rotterdam�Sinfonietta�in�de�Pilgrim s�Fatherkerk�in�Delfshaven.�In�de�
steegjes�rond�het�kerkje�is�met�moeite�een�reportagewagen�gemanoeuvreerd�waarin�technicus�
en�regisseur�een�plekje�hebben�achter�de�regeltafel�met�bijbehoren.�Onderin�die�vrachtwagen:�
kabelhaspels,�microfoonstatieven,�hulpstukken�en�een�ko�ezetapparaat.�Vrij�kort�voor�de�live�
uitzending�duikt�de�vliegende�brigade�van�de�PTT�op.�Een�paar�stoeptegels�worden�gelicht,�er�
wordt�wat�gegraven�en�even�later�komen�enkele�goed�verpakte�kabeleinden�tevoorschijn,�die�op�
de�reportagewagen�worden�ingeplugd.�De�muzieklijnen�zijn�een�feit�en�de�rest�is�aan�Hilversum.�
De�PTT�seine�Schuldigkeit�getan!�

De�gran �old�man�Willem�Vogt,�gék�op�de�microfoon.�
De�tijdelijke�toren�aan�de�Veldheimerlaan�in�Bussum�die�
eruit�zag�als�een�rechtop�gezette�baileybrug.�
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naar� de� 382� meter� hoge� zendmast�  Lopik!� in�
IJsselstein.�Daar�werden� twee� lichamen� in� een�
liftje�geperst�en�tot�peilloze�hoogte�opgestuwd�
om� een� macht� aan� Schaub� Lorentz� tv�zenders�
en�de�FM�frequentiewisselaars�te�bekijken.�Aan�
de�op�Hilversum�gerichte�parabolische� schotel�
antennes�kwamen�we�niet�toe.�

Het�was� letterlijk� een� adembenemende� erva�
ring.�De�eerste�vraag�die�opkwam�was:�Waarom�
zijn�die�zendtorens�zo�hoog?�Voor�de�goede�orde:�
FM�radio�� en� tv�zenders� kijken� niet� verder� dan�
hun�horizon,�in�de�praktijk�pakweg�80�kilometer,�
en�een�FM�zender�  wandelt!�over�de�frequentie�
band,�vandaar�het�begrip�wisselaar.�  Lopik!�ont�
vangt� via� straalverbindingen� de� signalen� vanuit�
Hilversum�en� zendt�uit,�deels�naar�woningen� in�
de�provincie,�maar�grotendeels�naar�FM��en� tv�
steunzenders� in�den� lande� (onder�andere�Roer�
mond,�Hulsberg,�Goes,�Markelo�en�Smilde).�

Vogt�had�een�erebaan�overgehouden�aan�zijn�
roemruchte� radiojaren.� Dat� was� die� van� direc�

teur�van�de�in�1935�na�veel�bestuurlijk�gekrakeel�
opgerichte� Nozema� (Nederlandse�Omroep� Zen�
dermaatschappij),�een�instituut�waarin�het�werk�
verband� tussen� de� PTT� (60%)� en� de� zendge�
machtigden� (40%)� was� vastgelegd.� Hij� trad� in�
1952� aan�en�behield�de�baan� tot�aan� zijn�dood�
op� 85�jarige� leeftijd"� Formeel� was� de� Nozema�
verantwoordelijk� voor� alle� aanscha�ngen� van�
zend�/ontvangstapparatuur�en� lijnverbindingen.�
De�taken�van�de�Nozema�zijn� in�2004� in�andere�
verbanden�ondergebracht.�

Als�homo�unversalis�bemoeide�Vogt�zich�over�
al�mee.�Hij�gaf�mij�de� indruk�dat�hij�niet�slechts�
met� zijn� handtekening� grote� zenderaankopen�
moest�bekrachtigen,�maar�dat�hij�ook�de�zend�
buizen� zelf� uitzocht.� In� feite� had� Vogt� niet� zo�
veel� te�doen.� In�dat�noodgebouwtje�werkte�hij�
samen�met�een�administrateur,�die�op�zijn�beurt�
het� Tijdschrift�voor�marine� verzorgde.�Dat� blad�
werd�door�Vogt�ook�volgeschreven:�hij�kon�het�
schrijven�niet�laten#�

PTT�monteurs�werken�aan�een�tijdelijke�straalverbinding.�
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De�puist�van�Bussum,�tv�komt�eraan�
�

Reeds� in� 1951� huurde� Philips� een� deel� van� het�
gebouw�van�textielhandel� Irene� in�Bussum,�een�
voormalig�kerkgebouwtje.�Het�was�duidelijk�dat�
Philips�de�start�van�de�tv�in�Nederland�zou�bege�
leiden� en� na� experimentele� uitzendingen� in�
Eindhoven� leek� het� logisch� om� naar�Hilversum�
te� gaan,� want� daar� zat� tenslotte� de� radio� al.2�
Toen� daar� geen� ruimte� te� vinden� was,� kwam�
Bussum�in�zicht�en�was�studio�Irene�een�feit.�Het�
kerkkoor�van�het�voormalige�hervormde�kerkje�
werd�als�regieruimte� ingericht�en�het�afgeknot�
te� torentje� werd� tien� meter� verhoogd,� zodat�
vanuit� een� raam� een� straalzender� gericht� kon�
worden� op�  Lopik!.� Naderhand� kwam� er� een�
tweede�straalzender�bij.�Maar�het�signaal�kwam�
niet�sterk�genoeg�door�of�werd,�zoals�tijdens�de�
eerste� o�ciële� uitzendavond,� gestoord� door�
een�hoge�bouwkraan�"�de�wijk�Bussum�Zuid�was�
in�aanbouw�"�die�het� zicht!�tussen�straalzender�
en� Lopik!�verstoorde.�

Er�werd�naar�een�oplossing�gezocht.�Toen�de�
gemeente� Bussum� geen� toestemming� gaf� om�
nog� eens� tien� meter� op� de� toren� te� plakken,�
werd� gedacht� aan� een� tijdelijke� voorziening.�
Dat� resulteerde� in� 1955� in�een�uit�staketsels�op�
gebouwde� toren� aan� de� Veldheimerlaan.� Vele�
 Gooienaren!� herinneren� zich� nog� de� 30� meter�
hoge� spuuglelijke� vakwerk� tv�toren,� samenge�
steld� uit� zeven� kilometer� buis,� die� er� tot� 1960�
stond.� In� de� hooggelegen� cabine� die� via� 154��
treden� moest� worden� beklommen,� huisden�
twee� PTT�medewerkers� die� de� straalzenders��
op�  Lopik!� in� de� gaten� hielden.� Zij� hadden� ook�
onder� meer� een� vaste� straalontvanger� op� de�
Singer� concertzaal� in� Laren� staan,� een� locatie�
waar�eveneens�werd�opgenomen.�De�NTS�heeft�
de� zwart/wit�studio� Irene� tot� 1967� als� actieve�
studio�gebruikt,�daarna� is� Irene�tot�1983� ingezet�
voor�tests,�onder�andere�voor�teletekst.��
�
De�PTT�ploeg�voor�straalverbinding�en�
muzieklijnen�
�
Aparte� vermelding� verdient� de� installatieploeg�
GTV� (Groep�Tijdelijke�Verbindingen)� van�de�PTT,�

ressorterend�onder�de�dienst�DKRV�(Directoraat�
Kabel�� en� Radioverbindingen),� een� destijds� op�
permachtige� afdeling�met� een� betrekkelijk� for�
mele� structuur.� De� mannen� die� de� audio�� en�
videoverbindingen� van� dag� tot� dag� tot� stand�
brachten,� genoten� wel� een� status� aparte.� Die�
moesten�per�geval� improviseren�om�een�evene�
ment�door� te� stralen�naar�Hilversum�of� aan� te�
koppelen�op�het�muzieklijnennet.�Dat�leidde�tot�
veel�werkuren�buiten�de�normale�werktijden�en�
de� voor� de� PTT� geldende� strakke� dienstorders�
konden�voor�deze�ploegen�niet�opgaan.�Mede�
werkers�konden�letterlijk�uit�bed�worden�gebeld�
om�halsoverkop�verbindingen�tot�stand�te�bren�
gen,� waarbij� heel� Nederland� hun� werkgebied�
was.� Daartoe� hadden� ze� een� groot� vrachtwa�
genpark,�een�twintigtal�uitklap��en�uitschui�are�
pyloonmasten,�die�een�schotelantenne�tot�twin�
tig�meter�hoog�konden�brengen.�

Zo�moest� in�Den�Haag� in�april� 1976�voor�het�
21e�Eurovisie�songfestival�voorzien�worden�in:�
�� 1�paneel�voor�muziek��en�spreeklijnen�(radio);�
�� 1�voor�commentaarlijnen�+�spreeklijnen�(tv);�

De�huidige�toren:�bijzonder�materiaal�en�schotels�wer�
den�per�helikopter�aangevoerd.�
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�� 1�voor�de� internationale�kieslijnen� (Reykjavik,�
may�I�have�your�votes,�please?);�

�� 1�reserve�voor�de�Eurovisielanden.�
�

In� totaal�werden� 130� verbindingen� tot� stand�ge�
bracht,� waarbij� Finland� zelfs� als� enige� in� stereo�
werd�bediend!�De�presentatrice�was�Corry�Brok�
ken�en�de�winnaar,�uit�achttien�mededingers,�was�
de�Engelse�Brotherhood�of�Men.�Nederland�eindig�
de� op� de� negende� plaats� met� Sandra� Reemer.�
Eurovisie�was� al� in� 1954� in� Brussel� van� start� ge�
gaan,� nadat� in� 1953� al� een� Europese� samenwer�
king�tot�stand�was�gekomen�ter�gelegenheid�van�
de�kroning�van�koningin�Elisabeth�II�van�Engeland.�
�
Alweer�een�tijdelijke�toren�in�Hilversum�
aan�de�Insulindelaan�

�
Het�AVVC�(Audio/Video�Verbindingen�Centrum)�is�
in�vier�stadia�in�de�huidige�148�meter�hoge�toren�
aan�de�Witte�Kruislaan� in�Hilversum� terechtge�
komen.� De� twee� stappen� in� Bussum� werden�

hierboven� toegelicht.�Na� veel�gekrakeel� achter�
de� schermen� diende� wederom� een� tijdelijke�
voorziening� te� worden� gebouwd� die� toch� wat�
deÞnitiever�van�opzet�was,�niet�alleen�door�de�
constructie.�De�PTT�wilde�een�betonnen� toren,�
maar�dat�stond�de�gemeente�niet� toe.�De� ruim�
zestig� meter� hoge� stalen� toren� kwam� aan� de�
Insulindelaan�in�Hilversum,�zo�ongeveer�een�van�
de�hoogste�punten�van�de�omroepstad.�De�ge�
meente� wenste� in� 1958� de� toren� slechts� voor�
tien�jaar�in�gebruik�te�nemen,�omdat�ter�plaatse�
een� tracé�voor�een�weg�was�geprojecteerd.�Hij�
heeft�er� toch�achttien� jaar�gestaan�en�werd�op�
zaterdagmorgen�9�oktober�1976�opgeblazen.�

Daar�was�weinig� ruchtbaarheid�aan�gegeven;�
slechts�de�tennissers�op�de�nabijgelegen�tennis�
banen� zagen� hun� ballen� in� een� witte� stofwolk�
verdwijnen.�De� val"�van�de�toren�was�deÞnitief,�
nadat� plannen� om� hem� als� basis� te� gebruiken�
voor� het� nog� op� te� richten� omroepmuseum,�
waren�gesneefd.�Dat�museum�zou�uiteindelijk�in�
het�ANP�gebouw�aan�het�Melkpad� in�Hilversum�

In�het�PTT�gebouw�Koornstraat�:�eindcontrole�tv.�
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komen�om� vervolgens� via�de�Oude�Amerfoort�
seweg�een�deÞnitieve�plek�te�vinden�in�het�Insti�
tuut�voor�Beeld�en�Geluid.�

�
Het�AVVC�

�
De�machtige�toren�aan�de�Witte�Kruislaan,�die�in�
de�omgangstaal�nog�steeds�tv�toren�heet,�zal�op�
termijn� niet� meer� nodig� zijn.� Satellietschotels�
behoeven� immers� slechts� vrij� uitzicht� op� de�

satelliet� die� geostationair� op� een� hoogte� van�
36.0000� kilometer� hangt� en�meedraait�met�de�
aarde.�Naast�de� toren� is�het�kantorencomplex,�
het�TCBC�(Transmissie�Coördinatie�Bewakingscen�
trum).� De� administratieve� ruimten� in� dat� com�
plex�zijn�gegroepeerd� rond�een�grote�zaal,�een�
commandocentrum�dat� in�een� James�BondÞlm�
niet�zou�misstaan.�De�achterwand�van�deze�zaal�
bestaat� uit� een� enorm� tableau�waarop� in� één�
oogopslag� de� stand� van� zaken�  � namelijk� de�

De�kwetsbaarheid�van�de�verbindingen�gedemonstreerd�door�drie� media!�incidenten�in�2015�
�
Het� incident� in� februari� van� dit� jaar,�waarbij� een� gestoorde� eenmansactievoerder�met� een�
nepwapen�de� journaalredactie�binnenliep,� is�uitgebreid�op�de� tv�vertoond� .�Het� tweede� �en�
vele� grotere�  � incident� van� die� dag�was� het� gevolg� van� de� ligging� van� het� schakelcentrum,�
namelijk� in�hetzelfde�gebouw�op�een� lagergelegen�verdieping.�Omdat�men�er� rekening�mee�
moest�houden�dat�bij�dezelfde�actie�ook�een�bom�was�geplaatst,�werd�ook�het�schakelcentrum�
in� afwachting� van�de� Explosieven�Opruimingsdienst� gesloten.�Hiermee�werd�de� landelijke� tv�
voorziening�platgelegd,�totdat�studio�Den�Haag�de�uitzending�overnam.�Eén�gek�kan�dus�het�
hele�Nederlandse�tv�apparaat�stilleggen,�zo�bleek�onlangs.�Bij�een�serieus�calamiteitenplan�mag�
het�niet�zo�zijn�dat�registreren�én�doorzenden�vanuit�dezelfde�locatie�plaatsvindt,�al�is�het�maar�
om�calamiteiten�als�brand�en�rookontwikkeling�het�hoofd�te�bieden.�
Tevens�bleek� in�maart� hoe� a�ankelijk�we� zijn� van� elektriciteitsvoorziening.�Bij�de� recente�

langdurige�storing� in�een�verdeelstation� in�Diemen�konden� inwoners�van�de�provincie�Noord�
Holland�ervaren�dat�bij�zo!n�storing�vrijwel�niets�meer�werkt.�Immers,�onze�hele�maatschappij�
wordt� op� de� een� of� andere� manier� door� elektriciteit� aangedreven.� Zelfs� de� telefonie�
(huiscentrales")� en� een� groot� deel� van� de�mobiele� telefonie� lagen� plat,� zodat� autoradio� of�
draagbare�radio�voor�velen�de�enige�informatiebronnen�waren�(als�ze�al�op�het�idee�kwamen).�
Ook�het�internet�lag�eruit,�dus�zelfs�een�accugevoede�laptop�bood�geen�soelaas.�Treinen�reden�
zowat�de�hele�dag�niet,�doordat�de�computersystemen�van�de�dienstregeling�weer�dienden�te�
worden� opgestart.� Nog� een� geluk� dat� het� geen� koud� weer� was,� want� ook� de� centrale�
verwarming�werkte�niet"�
In� april� werd� de� Franse� tv�zender� TV5� Monde,� de� website� van� deze� zender� en� zijn�

Facebookpagina�op�ongekende�wijze�gehackt�door�een�club�die�zich�het�Cybercaliphate�noemt.�
En� erger� nog:� op� de� TV5�website� en� Facebook�pagina!s� vertoonden� de� inbrekers�
propagandavideo!s�en�persoonsgegevens�van�Franse�militairen�die�deelnemen�aan�de�strijd� in�
Irak.�Duidelijk�werd�dat�het� een�goed� voorbereide� actie�was�op�basis� van�een�gedetailleerd�
draaiboek.�Onze�NPO�haastte�zich� te�verklaren�dat�zoiets� in�ons� land�niet�zou�kunnen,�maar�
houdt�wijselijk�nadere�informatie� �om�strategische�redenen� �achterwege.�
Zo� is�ook�de� 148�meter�hoge� tv�toren�aan�de�Witte�Kruislaan�een�zo�strategisch�belangrijk�

doorgeefpunt� voor� radio,� tv� en� (inter)nationale� telefonie� dat� 24� uursbewaking� slechts� aan�
Defensie�zou�kunnen�worden�overgelaten.�Moet�dat�vanaf�de�grond�of�vanuit�de� lucht?�(denk�
aan�de�Twin�Towers")�Wat�gebeurt�er�als�een�onverlaat�de�interne�elektriciteitsvoorziening�van�
deze�toren�onklaar�maakt?�
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verbindingen�  � is� te� volgen.� Dat� geschiedt� 24�
uur� per� etmaal.� Het� gebouw� kent� een� eigen�
noodstroomvoorziening.�Het� zwaar� afgeraster�
de� terrein� rond� het� complex�meet� 1,7� hectare,�
waarvan�ruim�0,5�hectare�bebouwd.�
De� bouwkosten�werden� bij� de� start� in� 1970�

geraamd� op� vijf�miljoen� gulden,� de� bouw�  � in�
glijbekisting�  � nam� 28� maanden� in� beslag.� Er�
werden� bijna� 11.200� m3� beton� verwerkt,� 1020�
ton� betonstaal� en� 335.000� metselstenen.� De�
funderingsplaat�met�een�diameter�van�25�meter�
is�3,5�meter�dik�en�ligt�in�het�zand.�
De� toren�weegt� 16�miljoen� kilo� en�werd� op�

woensdag� 28� januari� 1976� o�cieel� geopend�
door� PTT�directeur�generaal� drs.� Ph.� Leenman�
samen� met� NOS�voorzitter� mr.� Eric� Jurgens.�
Plannen�om�de� toren� tot�een�geïntegreerd�on�
derdeel� van� het�Mediapark� te�maken,� inclusief�
een�torenrestaurant,�ketsten�af�op�de�onwil�van�
zowel� het� Mediapark� als� de� PTT.� De� toren�
draagt�drie�bordessen,�waar�achter�glas�allerlei�
schotels�staan�opgesteld�die�naar�de�verschillen�
de�windstreken�zijn�uitgericht.�

�
Dank�aan�oud�PTT�technicus�Gerard�Haringman�
die�zijn�plakboeken�met�een�weelde�aan�infor�
matie�en�foto!s�over�zijn�werkverleden�beschik�
baar�stelde.�
�
Tjako Fennema�werd�opgeleid�aan�de�fameuze�
radioschool�Rens�&�Rens�aan�de�Bergweg�in�Hil�
versum,�waarna�hij�overstapte�naar�het�conserva�
torium�aan�de�Koninginneweg�in�de�mediastad.�
Zijn�werkkring�voerde�hem�in�de�hiÞ��en�platenwe�
reld,�waarbij�hij�regelmatig�optrad�bij�Radio�4.�Hij�
is�redacteur�van�Aether,�magazine�voor�omroep�
historie,�schrijft�in�kranten�en�tijdschriften�over�
techniek�en�muziek�en�presenteert�een�tweewe�
kelijks�tv�programma�over�klassieke�muziek�bij�
RTi,�de�lokale�tv�van�Hilversum.�
�
Literatuur�
�
Diverse�PTT�informatiebladen�en��brochures.�
Huub�Wij�es�(red.),�Omroep�in�Nederland.�Zwolle�
1994�(met�uitgebreid�literatuuroverzicht).�

�
Arno�Weltens�e.a.,�Kathedralen�en�luchtkastelen�

van�de�omroep�in�Hilversum.�Zwolle�2002.��
Bussum�en�de�televisie.�Hist.�Kring�Bussum�
2008.�
�

Noten�
�
1.� Een� regiekamer� is�de�controlekamer�waarin� regis�

seur�en� technicus� via�een� ruit�uitzicht�hebben�op�
de� studio,� spreekcel� of� de� ruimte�waar� platen� of�
banden�worden�afgespeeld.�

2.� Opmerkelijk� was� dat� "de� radio!� aanvankelijk� het�
fenomeen� tv� slechts� als� een� tijdelijk� bedoeninkje�
zag,�een�hobby!tje�van�Philips.�Radiomedewerkers�
die� bij� de� tv�werden� ingezet,� zagen� dat� bepaald�
niet�als�een�promotie.�Contact�tussen�beide�institu�
ties�werd�niet�aangemoedigd.�

De�toren�in�Hilversum�bovenaan�de�Insulindelaan�die�er�
slechts�tien�jaar�zou�mogen�staan.�
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AVRO�programmaleider� mr.� Jaap� den� Daas�
stond� in� 1936�aan�de�wieg� van�het� succesvolle�
radioprogramma.� De� omroep� organiseerde� in�
dertijd� ��net�als�de�andere�omroepen� ��her�en�
der� in� het� land� propagandavonden,� opgeluis�
terd�door�allerlei�artiesten.�Den�Daas�kwam�met�
het� lumineuze� idee� om� van� deze� ledenwer�ij�
eenkomsten�een�radioversie�te�maken.�De�naam�
voor� het� nieuwe� programma� �� het� allereerste�
met�publiek�in�de�studio���was�gauw�gevonden.�
Ten� eerste� had� het� de� vorm� van� een�  bonte�
avond!,� een� avond� van� afwisselend� vermaak;�
ten� tweede� werd� het� programma� op� dinsdag�
avond�uitgezonden� en� ten� slotte�werd�het�pu�
bliek�per�trein�naar�Hilversum�vervoerd.�

Op�dinsdag�9� juni� 1936�duurde�het�program�
ma,�volgens�de�radiorubriek�in�De�Tijd,�nog�maar�
een�kwartier.�Onder�de�rubriek�  Varia!�stond�De�
Bonte�Dinsdagavondtrein�van�20.10�tot�20.25�uur�
op� Hilversum� I� aangekondigd.� Het� programma�
werd�gevolgd�door�een�optreden�van�Louis�Da�
vids.� Een� week� later� was� het� programma� ver�
plaatst� naar� Hilversum� II,� maar� het� duurde� nu�
twee�uur,�van�20.15�tot�22.15�uur.�

Het� begon� met� een� optreden� van� Grethe�
Weijnschenk�Hogenbirk� en� Henk� Viskil,� met�
liederen�en�duetten�uit�operettes.�Daarna�kwa�
men� het� AVRO�Aeolian�orkest,� Kovacs� Lajos� en�
zijn�orkest,�de�exotische�gasten�van�Koetjitja�en�
een�draaiorgel.�Ten�slotte�stond�een�radioschets�
van�Constant�van�Kerckhoven�op�het�program�
ma.�

Het�programma�bestond�altijd�uit�een�opeen�
volging� van� optredens,� van� zangers� en� zan�

geressen,�komieken�en�een�amusementsorkest.�
De�presentatie�was�in�handen�van�Guus�Weitzel,�
die�steevast�in�smoking�was�gekleed.�

Op� 27� oktober� 1936� bestond� het� publiek� uit�
vij�onderd� Amsterdammers.� De� Gooi�� en� Eem�
lander� deed� de� volgende� dag� (in� de� rubriek�
 Plaatselijk� nieuws!)� verslag� van� hun� aankomst�
op� station� Hilversum.� Om� even� over� half� acht�
kwamen�zij�in�de�beste�stemming�aan�het�station�
aan,�vanwaar� in�een� lange�rij,�met�vlaggen�en�de�
muziek� van�de� Postfanfare�  Crescendo"� voorop,�
naar� den� 's�Gravelandscheweg� werd� gemar�
cheerd.�De�verslaggever�noteerde�dat�de�AVRO�
studio�door�felle�schijnwerpers�werd�verlicht�en�
een� imposante� indruk� maakte� in� de� donkere,�
stormachtige� avond.� De� Amsterdammers� gin�
gen� groepsgewijs� naar� binnen.� Alvorens�Hilver�
sum� met� de� buitenwereld� werd� aangesloten,�
sprak� directeur� Vogt� zijn� luistervinken� nog� op�
hartelijke�wijze� toe�en�uitte� zijn�voldoening�over�
de�spontane�medewerking�van�de�hoofdstedelin�
gen�om�den�!Bonte�Dinsdagavond�trein#�aantrek�
kelijk�en�populair�te�maken.�

Willem�Vogt�heette�de� luistervinken�hartelijk�
welkom�op�wat�hij�met�een�knipoog�omschreef�
als�  de� aandeelhoudersvergadering� van� de�
AVRO�afdeling�Amsterdam!.�(..)�tot�diegenen,�die�
meenden,�dat� zij� zoo�bitter�weinig�dividend�ont�
vangen,�zeide�de�heer�Vogt,�dat�het�ook�maar�een�
schijntje�kapitaal�is,�dat�zij�op�giro�128000�storten.�
In� verhouding� tot� dat� kleine� bedrag� krijgen� zij�
juist�een�geweldig�dividend.�En�dezen�avond�krij�
gen�zij�zelfs�een�bonusuitkeering,�een�extratje$�

Inmiddels� waren� de� groene� lampjes� aan� de�

Met De Bonte Dinsdagavondtrein naar Hilversum 
�

Eddie�de�Paepe�

In�de�jaren�voor�en�na�de�Tweede�Wereldoorlog�was�%De�Bonte�Dinsdagavondtrein&�
van�de�AVRO�een�van�de�populairste�programma&s�op�de�Nederlandse�radio.�Vele�
duizenden�%luistervinken&�(AVRO�leden)�arriveerden�in�die�periode�(van�1936�tot�
1940�en�van�1945�tot�1957)�per�trein�op�station�Hilversum�om�in�optocht�en�begeleid�
door�een�of�meer�muziekkorpsen�naar�de�AVRO�studio�aan�de�&s�Gravelandseweg�te�
gaan.�Aankomst�en�vertrek�van�het�vrolijke�radiopubliek�trokken�telkens�de�
aandacht�van�de�Hilversummers.�
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wanden� aan� gegaan,� ter�waarschuwing� dat�de�
uitzending� bijna� zou� beginnen.�Daarna� lichtten�
de� rode� lampjes�op:�niemand�mocht�zijn�plaats�
in� de� zaal� meer� verlaten.� Dat� duurde� tot� het�
einde�van�het�programma,�ruim�na�22.00�uur.�

De� Amsterdamse� luistervinken� hadden� in� de�
tussentijd� volop� genoten,� meldde� De� Gooi�� en�
Eemlander.� Iedereen� was� vol� lof� over� het�
 vaudevilleprogramma!,� waaraan� een� keur� van�
artiesten�meewerkte.�Men�had�ze�nu�in�levenden�
lijve�voor�zich�gezien:�Guus�Weitzel,�Max�Tak,�Alex�
de� Haas,� Pierre� Palla,� Bob� Scholte,� de� song�
singers,�den�Weenschen�radio�zanger�Franzl�Ho��
man,�de� blondblonde"�saxofoniste,�het�A.V.R.O.�
koor�en�nog�zoovele�anderen.�

Na�elk�optreden�was�er�een�spontaan�applaus,�
dat�soms�aangroeide�tot�een� ware�ovatie!.�Orga�
nist�Pierre�Palla�was�een�van�de�hoogtepunten.�
Max�Tak� liet�het�orkest�tot�slot�enkele�bekende�
Amsterdamse�liedjes�spelen�en�iedereen�zong�uit�
volle�borst�mee,� inclusief�het�AVRO�koor.�Opge�
togen� ging� het� toen�weer,� onder� leiding� van� de�

leden� van�het�Actiecomité,�die�ook�bij� aankomst�
aanwezig� waren,� naar� het� station,� waar� de� ex��
tra� trein,�welken� de� A.V.R.O.� speciaal� had� laten�
loopen,�de� luistervinken�naar�hun�woonstede� te�
rugbracht.� Amsterdam� had� een� buitengewoon�
prettigen�avond�in�Hilversum�gehad.�

Een� maand� later� (op� 24� november)� bezocht�
een�tweede�groep�Amsterdamse�AVRO�leden�de�
studio.�Ook�nu�weer�deed�De�Gooi��en�Eemlander�
de�volgende�dag�verslag,�wat�aanvullende�infor�
matie�over�de�gang�van�zaken�oplevert.�Op�de�
eerste�plaats,�het� feit�dat�op�het�station� lampi�
ons�werden�uitgedeeld�voor�de�tocht�richting�de�
!s�Gravelandseweg.� De� trein� vanuit� de� hoofd�
stad� was� blijkbaar� op� perron� 2� aangekomen,�
want� de� stoet� moest� even� wachten� tot� een�
andere� trein� vanuit� Amsterdam� de� baan� was�
gepasseerd.�Toen�trok�de�optocht�over�de�spoor�
lijn,�het�z.g.�posthek�van�het�station�uit�en�onder�
de� tonen� van� vroolijke�marschen� door� het� cen�
trum� van� de� gemeente� naar� de� A.V.R.O.�studio.�
Vier� A.V.R.O.�vlaggen� werden� aan� den� kop� van�
den�stoet�meegedragen.�

De�uitzending�vond�plaats� in�de�grote�studio�
zaal�en�duurde�van�20.00�tot�22.00�uur.�De�Am�
sterdammers�namen�om�23.15�uur�de�extratrein�
naar�huis.�

De� bekende�musicus� en� componist�Max� Tak�
was�een�van�degenen�die�verantwoordelijk�wa�
ren� voor� het� overdonderende� succes� van� De�
Bonte� Dinsdagavondtrein.� Niet� in� de� laatste�
plaats�vanwege�de�openingstune,�waarvan�Tak�
de� muziek� en� Alex� de� Haas� de� tekst� had� ge�

Aankomst�van�de�!luistervinken#�bij�de�ingang�van�de�
studio�aan�de�Hoge�Naarderweg.�

Bob�Scholte�(1902�1983),�regelmatig�medewerker�van�
het�populaire�AVRO�programma.�Hij�zong�ook�aan�het�
eind�van�de�radio�uitzendingen�de�!Goedennacht#�
melodie.�
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schreven.�Radioluisteraars�in�het�hele�land�(en�in�
Vlaanderen)�zongen�het� liedje�direct�mee.�Dit� is�
het�refrein:�

�
Elken�Dinsdag�doet�een�Bonte�Dinsdagavond�
trein�
Alle�huizen�aan�van�het�land.�
En� ze� leert� de� menschen� weer� een� beetje�
vroolijk�zijn,�
Overal�waar�zij�belandt.�
Tjoeke,�tjoeke,�tjoeke,�tjoeke,�tjoeke.�
Geef�haar�veilig�spoor.�
Tjoeke,�tjoeke,�tjoeke,�tjoek,�tjoeke.�
Laat�haar�lachend�door!�
Want�die� volgepropte�Bonte�Dinsdagavond�
trein�
Puft�uw�zorgen�aan�den�kant.�
�

Sleeswijk,�de�allereerste�buitenproducent�
in�Hilversum�

�
Een�andere�belangrijke�naam�was�Henk�de�Wolf,�
die� als� amusementschef� van� de� AVRO� verant�
woordelijk�was� voor�het�boeken� van�de� arties�
ten.�Af�en�toe�besteedde�De�Wolf�deze�klus�uit�
aan� een� theaterproducent,� die� daarmee� op� de�
radio�reclame�kon�maken�voor�zijn�eigen�revue.�
Daarmee�haalde�de�AVRO,�zo�constateert�Henk�
van� Gelder� in� zijn� artikel� in� Aether,� in� feite� de�
eerste�buitenproducenten�naar�Hilversum.�

Een� van� hen� was� René� Sleeswijk,� die� onder�
meer�Louis�Davids� inbracht.�Op�een�goede�dag,�
16� maart� 1937,� zou� Davids � optreden� opnieuw�
het�hoogtepunt�zijn�van�De�Bonte�Dinsdagavond�
trein.� De� bekende� revueartiest� moest� evenwel�
vanwege� zijn� astma� verstek� laten�gaan.�Goede�
raad� was� duur.� Sleeswijk� besloot� zijn� vriend�
Willy� Walden,� die� tot� dan� toe� slechts� bijrollen�
had�gespeeld,�te�vragen.�Die�stelde�voor�om�ook�
een� collega� uit� de� Bouwmeester�revue� erbij� te�
halen,�Piet�Muyselaar.�
Maar� toen� ze� eenmaal� een� programma� met�

bruikbare� teksten� hadden� samengesteld,� bleken�
er� nog� tien�minuten� gevuld� te�moeten�worden,�
weet�Henk�van�Gelder�te�melden.�Daarop�grepen�
ze� naar� een� pas� verschenen� bundeltje� revuetek�
sten�van�Jacques�van�Tol.�Dat�samenspraakje�van�

de�dames�Snip�en�Snap� �niet�veel�meer�dan�een�
serie�aan�elkaar�geschreven�moppen� �moest�het�
dan�maar�worden.�En�die�scène�bleek�dus�de�sen�
satie�van�de�avond�te�zijn.�Iedereen�had�het�er�de�
volgende�ochtend�over.�

En� daarmee� was� een� razend� populair� duo�
geboren.� Walden� en� Muyselaar,� alias� Snip� en�
Snap,�werden�het�middelpunt�van�een� theater�
revue�van�Sleeswijk,�maar�gaven�ook� regelma�
tig� acte�de�présence� in�De�Bonte�Dinsdagavond�
trein.� Deze� uitzendingen� trokken� steevast� de�
meeste� luisteraars.�Zeer�begrijpelijk� in�een� tijd,�
waarin� de� meeste� Nederlanders� het� moeilijk�
hadden.�

�
Imitator�van�een�trompettist,�jazzorkest�én�
Tiroolse�kapel�

�
Op� 29� juni� 1937� was� een� verslaggever� van� het�
Haagse� avondblad� Het� Vaderland� (later� opge�
gaan� in�het�Algemeen�Dagblad)�getuige�van�een�
uitzending� van� het� radioprogramma,� dit� keer�
bezocht�door�vij�onderd�Haagse� luistervinken,�
onder�wie�oud�minister�P.J.�Oud.�Die� kreeg�op�
29� juni� de� gelegenheid� om� via� de� AVRO�

Uitgave�van�de�bladmuziek�(voor�piano)�van�de�ope�
ningstune�van�het�programma.�
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microfoon� aandacht� te� vragen� voor� een� goed�
doel:�de�verkoop�van�zomerpostzegels.�

De� verslaggever� van�Het�Vaderland� reisde� die�
dinsdag�mee�vanaf� station�Den�Haag.�De�eerste�
AVRO�leden�waren�al�om�17.30�uur�present,�maar�
de�trein�vertrok�pas�(zoals�gepland)�om�18.25�uur.�
De� luistervinken�stonden�onder� leiding�van�J.�O.�
v.�d.�Kaa,� beheerder� van� het�Haagse� bijkantoor�
van�de�omroep.�Via�Voorburg�en�Utrecht�bereikte�
de� trein� Hilversum.� Onderweg� naar� de� studio�
speelden�de�muziekkorpsen�van�de�Hilversumse�
politie�en�van�het�Vijfde�Regiment� Infanterie�uit�
Amersfoort�vrolijke�marsmuziek.�Dat�ging� in�Hil�
versum� niet� ongemerkt� voorbij.� Vele�honderden�
stonden� langs�den�weg�geschaard�om�den� intocht�
der�Hagenaars�gade�te�slaan.�

In�de�studio�werd�het�publiek�vanaf�het�podi�
um�welkom�geheten�door�AVRO�voorzitter�G.R.�
de�Clercq.�Nadat�hij�de�bezoekers�had�geïnstru�
eerd� over� wat� zij� wel� en� vooral� niet� mochten�
doen,� kon� het� programma� beginnen.� Dit� keer�
waren�er�optredens�van�het�Kovacs Lajos�orkest,�
zangeres� Jetty� Cantor,� Clinge� Doorenbos�  met�
liedjes� en� een� praatje!,� organist� Pierre� Palla,�
liedjeszanger� Bob� Scholte� en� Koos� Koen� met�
zijn�lakei�Camembert.�

Hoogtepunt�vormde�de�Weense�imitator�Rudi�
Gras.�Hij� imiteerde�achtereenvolgens�een� trom�
pettist,� een�  hawaian!�speler,� een� compleet�

jazzorkest�en�een�Tiroolse�kapel.�Dit�alles�alleen�
met� zijn� mond� zonder� eenig� hulpmiddel.� Na�
aßoop� van� het� programma� bleef� men� nog� een�
uurtje�in�het�restaurant�van�de�studio�bijeen,�ter�
wijl�om�half�twaalf�de�terugreis�werd�aanvaard.�

In� krantenberichten� wordt� onder� meer� de�
precieze�route�van�de�optocht�door�het�centrum�
van� Hilversum� vermeld.� Het� publiek� liep� vanaf�
het� stationsplein� via� de� Leeuwenstraat,� Kerk�
straat,� Schoutenstraat,� !s�Gravelandseweg� en�
Melkpad� naar� de� ingang� van� de� grote� AVRO�
studio� aan� de� Hoge� Naarderweg.� De� muzikale�
begeleiding� was� doorgaans� in� handen� van� de�
Hilversumse�Postfanfare�Crescendo.�

�
Zomeravondconcerten�met�lichte�klassie�
ke�muziek�

�
Vanaf� dinsdag� 13� juli� 1937� kwam� er� even� geen�
Bonte�Dinsdagavondtrein� aan� op� station� Hilver�
sum.� Op� wat� we� nu� de� zomerprogrammering�
zouden�noemen,�staat�een�nieuwe�reeks�zomer�
avondconcerten,� waarbij� de� toehoorders� in� de�
AVRO�studio�kunnen�genieten�van�lichte�klassie�
ke�muziek.�

Op�6�oktober�arriveerde�de�eerste�Bonte�Dins�
dagavondtrein� van� het� nieuwe� seizoen� op� het�
station.�Met�de�uitzending�van�de�week�daarop�
maakte� de� AVRO� niet� alleen� propaganda� voor�
de�eigen�omroep,�maar�ook�voor�het�Westland.�
Clinge�Doorenbos�wees�de� treinreizigers!�op�de�
honderden�grote�kassen�waarin� jaarlijks�twintig�
miljoen�kilo�druiven�werden�gekweekt,�waarvan�
slechts� de� helft� kon� worden� geëxporteerd.� In�
verband�hiermede�is�het�begrijpelijk,�dat�men�het�
eten� van� Hollandsche� druiven� ten� zeerste� aan�
moedigt,� noteerde� een� verslaggever� van� De��
Gooi��en�Eemlander.�

Bestuursleden� van� den� Bond� der� Westlandse�
druivenkweekers�waren� in� de� AVRO�studio� aan�
wezig.�Alle�aanwezigen�kregen�ter�kennismaking�
een�doosje�met�Westlandse�druiven�cadeau.�Dat�
de�milde�gevers�een�ovatie�in�ontvangst�hadden�te�
nemen,�behoeft�geen�betoog.�De�ruim�500�bezoe�
kers�der�studio�hebben�zich�na�het�aantrekkelijke�
en�zeer�gewaardeerde�A.V.R.O.�program�ongetwij�
feld�de�sappige�vruchten�goed�laten�smaken.�

Tijdens�de�viering�van�het�40�jarig�bestaan�van�de�AVRO�
reden�op�4�juni�1963�extra� Bonte�Dinsdagavondtreinen!�
met�bezoekers�aan�radio�opnamen�naar�Hilversum�(foto�
Adriaan�Pothuyzen).�
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Op�28� februari�1939�stoomde�De�Bonte�Dinsdag�
avondtrein�voor�de�honderdste�keer�naar�Hilver�
sum.�Ditmaal�kwamen�de�gasten�uit�Den�Helder.�
Zij� werden� begroet� door� omroepvoorzitter� De�
Clercq,�die�meldde�dat�er�inmiddels�al�op�de�kop�
af� (!)�vijftigduizend�bezoekers�genoten�hadden�
van� humor,� zang� en�muziek.�De� vijftigduizend�
ste�bezoeker�was�een�dame�boven�op�het�bal�
kon,�die�als�aandenken�een�vaas�kreeg�overhan�
digd.�Na�aßoop�bood�een�bezoekster�Guus�Weit�
zel�een�fraai�boeket�aan.�Zij�vroeg�de�populaire�
presentator,� of� hij� aan� Willem� Vogt� een� mand�
bloemen� wilde� overhandigen.� Alle� bezoekers�
kregen�ten�slotte�bij�het�verlaten�van�de�studio�
een� doos� bonbons,� een� attentie,� die� uiteraard�
op�prijs�gesteld�werd.�

�
Bloemen�van�de�Nederlandse�Spoorwegen�

�
Dat�de�Nederlandse�Spoorwegen�blij�waren�met�
het� succesvolle� radioprogramma� bleek� onder�
meer� tijdens�de�uitzending� van�6� juni� 1939� (de�
laatste� van� het� seizoen).� In� totaal� heeft� de�
A.V.R.O.�reeds�honderdtien� bonte�treinen"�laten�
loopen�en�daarvan�waren�er�75,�met�bezoekers�uit�
alle� oorden� van� ons� land� met� een�  heuschen�
trein"�naar�Hilversum�gekomen,�aldus�De�Gooi��en�
Eemlander� van� de� volgende� dag.� Dit� feit� was�
voor� de� Nederlandsche� Spoorwegen� aanleiding�

om�de�A.V.R.O.�een�fraaie�mand�met�bloemen�aan�
te�bieden.�Naast�de�directeur�van�de�N.S.,�prof.�
dr.� ir.� Goudriaan,� waren� verschillende� hoge�
spoorwegambtenaren� vanuit� Utrecht� naar� de�
grote�studiozaal�van�de�AVRO�gekomen.�Net�als�
de� Hilversumse� stationschef� Meuldijk� en� enke�
len�van�zijn�medewerkers.�

De� AVRO�voorzitter� richtte� voor� de� uitzen�
ding�begon,�  enkele�hartelijke�woorden"� tot�de�
vertegenwoordigers�van�de�Nederlandse�Spoor�
wegen.� De� heer� De� Clercq� begroette� ook� den�
Hilversumschen� chef,�die�er� steeds�voor�gezorgd�
had,� dat� de� bonte� treinen� op� Dinsdagavond� in�
Hilversum� stopten� en� niet� per� abuis� doorreden.�
Tijdens�de� uitzending� complimenteerde�de�NS�
directeur� de� AVRO� met�  het� initiatief� om� door�
middel�van�de�spoorwegen�het�studiobezoek�te�
animeren".�Vijf�door�het� lot�aangewezen�bezoe�
kers�kregen�een�gratis�reizenticket�overhandigd.�

Dat� het� bedrijfsleven� bij� de� omroep�welkom�
was,�bleek�ook�na�aßoop�van�de�uitzending.�Aan�
alle�bezoekers�werd�dank�zij�een�vriendelijke�ges�
te�van�de� jubileerende�Þrma�Boldoot�een�doosje�
met�een�ßesch�eau�de�Cologne�en�een� stuk� zeep�
overhandigd.� Velen� bleven� nog� geruimen� tijd� in�
het� studio�restaurant� om,� alvorens� de� reis� naar�
Brabant� te� aanvaarden,�den� inwendigen�mensch�
te�versterken.�

�
Bezoek�van� mannen�in�veldgrijs!�

�
De�buitenwereld�kwam�op�de�dinsdagavond�ook�
op� een� andere� manier� de� Hilversumse� studio�
binnen� zoals� in� de� mobilisatietijd� in� aanloop�
naar�de� Tweede�Wereldoorlog.�Nadat�de�KRO,�
VARA� en�AVRO� al� bonte� avonden� voor� de�Ne�
derlandse�soldaten�op�touw�hadden�gezet,�was�
de� eerste�Bonte�Dinsdagavondtrein� van�het� sei�
zoen� 1939/1940� (op� 10� oktober� 1939)� bijna� ge�
heel� gevuld� met�  mannen�in�veldgrijs".� Zonder�
vliegende� vaandels� en� slaande� trommen� �� de�
Hilversumsche�Postfanfare�had�nog�vrijaf!���trok�
ken� zij� het� gebouw� binnen,� waar� de� A.V.R.O.�
voorzitter�de�heer�De�Clercq,�allen���militairen�en�
burgers� (uit� Eibergen,� Ruurlo� en� omgeving)� ��
hartelijk�welkom�heette.�

Precies� op� de� vastgestelde� tijd� gloeiden� de�

Deze�foto�is�gemaakt�in�april�1953,�in�de�begintijd�van�de�
televisie,�van�een�optreden�van�het�AVRO#s�amuse�
mentsorkest�De�Zaaiers�onder�leiding�van�Jos�Cleber�
(foto�Beeld�en�Geluid).�
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rode� lampjes� in�de�grote�zaal�op�en�begon�het�
door�Jacques�van�Tol�samengestelde,�rijk�gevari�
eerde�revueprogramma,�dat�zonder�één�enkele�
onderbreking�tot�21.45�uur�de�aanwezigen�en�de�
luisteraars�op�aangename�wijze�bezighield.�
Het�A.V.R.O.�amusementsorkest,� onder� leiding�
van�Elzard�Kuhlman,�was�onvermoeid� in�het�spe�
len�van�vroolijke�mobilisatieliedjes�en�het�begelei�
den� der� artisten,� o.w.� Octave� van� Aerschot,�
Henriëtte�Davids,� Jopie�Koopman,�Giuseppe,�Mo�
retti,� Tim� Telby,� Nol� Stanowsky� en� de� A.V.R.O.�
girls.�Vooral�Henriëtte�Davids�oogstte� veel�bijval�
en� een� daverend� applaus�weerklonk,� toen� deze�
artiste�namens�de�A.V.R.O.�met� een� ruiker�werd�
vereerd.�

Flink� gelachen� werd� er� om� enkele� korte� to�
neelschetsen� over� onder� meer� een� amoureus�
verlopende� verduisteringsproef� en� over� een�
moeder,� die� haar� naar� zijn� garnizoen� vertrek�
kende�zoon�volhangt�met�de�meest�zonderlinge�
dingen,� tot�een� ijzeren�geldkistje�voor�de�soldij�
toe.� Om� kwart� voor� tien� hield� men� een� korte�
pauze�alvorens�het�tweede�gedeelte�van�den�bon�
ten�Dinsdagavond,�dat�echter�niet�werd�uitgezon�
den,�werd�afgewerkt.� De�militairen���en�de�bur�
gers!� ��hebben�zonder�twijfel�een�uiterst�genoeg�
lijken�avond�gehad!�

�
Concurrentie�van�onder�meer�De�Aetherpa�
rade�

�
Andere� omroepen� volgden� het� voorbeeld� van�
de�AVRO�en�kwamen�met�een�wekelijks�amuse�

mentsprogramma� zoals� de� KRO� met� De�
Aetherparade�en�de�VARA�met�En�dan�nu �oké!.�
Na�de�gedwongen�  radiostilte!�tijdens�de�Twee�
de�Wereldoorlog�keerde�echter�alleen�De�Bonte�
Dinsdagavondtrein� terug,� inclusief� populaire�
medewerkers� van� voor� de� oorlog,� zoals� Willy�
Walden� en� Piet� Muyselaar.� Maar� ook� met� een�
nieuwe�  buitenproducent!� ��Frans�Murilo����en�
nieuwe�sterren.�Kijken�we�bijvoorbeeld�naar�het�
programma� van�dinsdag� 15� april� 1947,�dan� valt�
daar� de� naam� van� een� beginnend� artiest� op,�
Toon� Hermans� genaamd.� Andere� optredens�
waren�er�onder�meer�van�Wiesje�Bouwmeester�
en� Jan� van� Ees.�Het� programma� duurde� in� die�
dagen�van�20.15�tot�21.30�uur.�

Henk� van� Gelder� citeert� in� zijn� artikel� in�
Aether� een� uitspraak� van� trotse� AVRO�
programmaleider�Henk�de�Wolf�uit� 1950.� Is�het�
niet� de� klacht� van� zo� vele� vermaakinstellingen,�
restaurants,�taxichau�eurs�en�dergelijke,�dat�het�
duidelijk� te�merken� is,� als� de� Bonte� Trein� rijdt?�
Ondanks�de�populariteit�bij�de�luisteraars�was�er�
in� sommige�kranten�kritiek�op�het�peil�van�het�
programma.�Volgens�Willem�Vogt�echter�was�dit�
verzet�slechts�a�omstig�van� een�kleine�intellec�
tuele�laag!.�

Desondanks�begon�de�glans�er�een�beetje�af�
te� raken,� temeer� doordat� andere� omroepen�
voor�stevige�concurrentie�begonnen� te�zorgen.�
De�KRO�met�Negen�heit�de�klok� (met�Alexander�
Pola�en�Jan�de�Cler),�de�VARA�met�De�Showboat�
en� de� NCRV� met� Steravond� (met� presentator�
Johan�Bodegraven�en�diens�hamvraag�spelletje�
 Mastklimmen!).� In� een� poging� om� De� Bonte�
Trein�weer�wat�op� te�poetsen�haalde�de�AVRO�
achtereenvolgens� tekstschrijver� Jacques� van�
Tol,�VARA�kopstuk�Karel�Prior�en� jeugdig�talent�
Rudi� Carrell� in� huis.� Maar� dat� mocht� allemaal�
niet�baten.�In�1957�viel�het�doek�voor�het�popu�
laire�programma,�waarmee�radiostad�Hilversum�
nog�prominenter�op�de�kaart�was�gezet.�

�
Het�begin�van�een�uitzending�uit�1939�van�de�Bon�
te�Dinsdagavondtrein�is�op�internet�te�beluisteren�
via�Youtube.�Via�de�website�van�Beeld�en�Geluid�
zijn� �� tegen� betaling� �� tientallen� (fragmenten�
van)�uitzendingen�te�bestellen.�

Ter�gelegenheid�van�het�40�jarig�jubileum�van�Snip�en�
Snap�zond�de�AVRO�radio�op�29�3�1977�een�
"jubileumtrein#�uit�(foto:�ANP�historisch�archief).�
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�
Bronnen�en�literatuur�

�
Dagblad�De�Gooi��en�Eemlander,�jaargangen�1936

�1950.�
Henk�van�Gelder,� De�Bonte�Dinsdagavondtrein!,�

in:�Aether,�tijdschrift�over�de�geschiedenis�van�
de�omroep�en�de�fonograÞe�100,�juli�2011,�pp.�
17�20.�

www.delpher.nl.�
http://kanaalridder.blogspot.nl.�

Boven:�Zo n�vij�onderd�man�publiek�(doorgaans�AVRO�
leden)�woonden�de�uitzendingen�in�de�studio�bij�(foto�
23�1�1946).�
Onder:�Aansprekende�aankondiging�in�de�krant�van�het�
programma�van�7�7�1936.�

Piet�Muyselaar�(1899�1978),�een�van�de�artiesten�die�
dankzij�De�Bonte�Dinsdagavondtrein�landelijke�bekend�
heid�verwierven.�Muyselaar�vormde�samen�met�Willy�
Walden�(1905�2003)�het�bekende�duo�de�dames�Snip�en�
Snap.�
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�

Met�de�klok�mee:�AVRO�directeur�Gustaaf�de�Clercq�(1888�1953)�spreekt�de� luistervinken!�toe�vanaf�het�podium�
(foto�23�1�1946).�
Tijdens�de�mobilisatietijd�voorafgaand�aan�de�Tweede�Wereldoorlog�waren�er�speciale�uitzendingen,�die�onder�meer�
bezocht�werden�door�Nederlandse�militairen.�
De�artiest�die,�al�was�het�maar�eenmalig,�in�de�Bonte�Dinsdagavondtrein�optrad,�had�een�streepje�voor�op�zijn�colle�
ga!s�(advertentie�uit�de�Gooi"�en�Eemlander�van�14�mei�1948).��
 Cheerio�Holland!�was�het�bekendste�liedje�van�de�Haagse�volkshumorist�Willy�Vervoort�(1905�1964),�die�regelmatig�
in�de�Bonte�Dinsdagavondtrein�optrad.�
De�Bonte�Dinsdagavondtrein�staat�op�het�punt�te�vertrekken�van�station�Hilversum.��
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De�omroepverenigingen�
�

De�pioniers�
In� 1919� gaan� de� eerste� radioprogramma s� de�
lucht� in.� Initiatiefnemer� is� Hanso� Schotanus� à�
Steringa� Idzerda,�die�deze�programma s� vanuit�
zijn� woning� in� Den� Haag� uitzendt.� Vanaf� 1923�
begint� ook� de� Hilversumsche� Draadloze� Om�
roep,� een� neutrale� organisatie� opgericht� door�
de� Nederlandsche� Seintoestellen� Fabriek,� met�
zijn� programma s.� Als� snel� daarna� treedt� naar�
goed�(?)�Nederlands�gebruik�de�verzuiling�ook�in�
de� ether� op:� NCRV� (1924),� KRO� (1925),� VARA�
(1925)�en�VPRO� (1926).�Eind� 1927�gaat�de�HDO�
over�in�de�AVRO.�

In� 1930�komt�er�een�Radioreglement�dat�uit�
zendmachtigingen�verleent�en�de�zendtijd�gaat�
verdelen;� er� wordt� ook� zendtijd� gereserveerd�
voor�algemene�programma s�en�kleinere�omroe�
pen�zoals�de�VPRO.�

De�eerste� televisie�uitzending�gaat� in� 1951�de�
ether� in� en� uiteraard� gaan� alle� dan� bestaande�
omroepen� televisieprogramma s� maken� en� uit�
zenden.� Ook� voor� dit� medium� wordt� zendtijd�
geregeld,� nu� door� de� Nederlandse� Televisie�
Stichting.�Er� is�weer�een�machtiging�van�de�au�
toriteiten� nodig,� omdat� de� uitzendingen� de�
staatsveiligheid,�de�openbare�orde�en�de�goede�

zeden�niet�mogen�aantasten.�De�zes�jaar�eerder�
beëindigde� wereldoorlog� is� hier� duidelijk� nog�
van�invloed.�

�
Nieuwe�omroepen�komen�op�
In� de� jaren� zestig� proberen� commercieel� inge�
stelde� lieden� het� gesloten� omroepbestel� open�
te�breken.�Van�1960� tot� 1974�zendt�de�Vrije�Ra�
dio�Omroep�Nederland�vanaf�het�schip�Veronica�
programma s�met�veel�populaire�muziek�uit,�die�
aanslaan� bij� de� jongeren.� In� 1964� richten�
scheepswerfmagnaat� Verolme,� zakenman�
Zwolsman� en� enkele� anderen� de� Reclame� Ex�
ploitatie� Maatschappij� op� en� beginnen� op� een�
kunstmatig�eiland�buiten�de�territoriale�wateren�
in� de� Noordzee,� het� zogenaamde� REM�eiland,�
met� commerciële� radio� en� televisie� onder� de�
namen� Radio� Noordzee� en� TV� Noordzee.� Het�
REM�eiland� wordt� op� aandringen� van� de� niet�
commerciële� omroepen� aan� het� eind� van� dat�
zelfde� jaar�op� last�van�de� regering�ontmanteld.�
Maar�de�commerciëlen�gaan�door�als�Televisie�&�
Radio�Omroep�Stichting�en�vragen�zendtijd�aan.�
Het� kabinet� is� hierover� verdeeld� en� valt,� maar�
een� nieuw� kabinet� lost� het� probleem� in� 1967�
met� de� Omroepwet� snel� op.� Deze� roept� de�
Stichting�Ether�Reclame�in�het�leven�om�reclame�
voor� radio� en� televisie� te� verzorgen;� ook� de�

Speldjes, stickers, suikerzakjes en nog veel 
meer  

Alles over en van de omroepen 
Frits�Booy�

In�Nederland�worden�vele�zaken�als�ansichtkaarten,�kinderboeken,�poppen,�posters,�
speldjes�en�strips�verzameld,�al�is�het�animo�voor�deze�hobby s�de�laatste�vijftien�
jaren�sterk�afgenomen.�Ook�voorwerpen�waarmee�omroeporganisaties�leden�
proberen�te�werven�of�te�belonen,�worden�verzameld.�De�oudste�vier�omroepen�
zijn�ermee�begonnen,�maar�ook�de�commerciële�omroepen�doen�daaraan�mee.�
Daardoor�bestaan�er�van�vele�omroepen�onder�andere�balpennen,�kwartetspellen,�
kop�en�schotels,�speldjes,�theelepeltjes�en�wandborden.�In�dit�nummer�zijn�vele�van�
deze�voorwerpen�afgebeeld.�Dit�was�mogelijk�dankzij�de�enorme�collectie�van�
verzamelaar�Thijs�van�Vliet,�uit�Hilversum.�
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publieke� omroepen� mogen� nu� reclamebood�
schappen�gaan�uitzenden.�
Na�1967�komen�er�vele�omroepverenigingen�bij,�
al�dan�niet�commercieel:�Humanistische�Omroep�
Stichting,�Evangelische�Omroep,�Radio�Télévisi�
on�Luxembourg,�Scandinavian�Broadcasting�
System,�Interkerkelijke�Omroep�Nederland,�Ra�
dio�Nederland�Wereldomroep,�Radio�Volks�Uni�
versiteit,�Televisie�academie,�Bart s�Neverending�
Network,�MAX,�Nederlandse�Moslim�Omroep�en�
Nederlandse�Islamitische�Omroep.�

Sommige� omroepverenigingen� geven� een�
programmablad� uit� en� organiseren� ledenwerf�
acties�en� �bijeenkomsten;�ze� laten� talloze�voor�
werpen� produceren� waarmee� ze� reclame� ma�
ken�en�leden�willen�winnen�of�belonen.�

�
De�verzamelde�voorwerpen�

�
De� voorwerpen� van� de� omroepen� moeten� er�
natuurlijk�aantrekkelijk�uitzien.�Er�zijn�twee�cate�
gorieën:� 1)� gebruiksvoorwerpen� als� balpennen,�
bekers,� glazen,� klokjes,� koektrommels,� kop�en�
schotels,� lepeltjes,� radiootjes,�sleutelhangers�en�
stropdassen;�2)�voorwerpen�voor� louter� sier�en�
ontspanning� als� buttons,� foto s� van� artiesten,�
grammofoonplaten,� kwartetspellen,� luistervink�
diploma s,� speldjes,� stickers�en�wandborden.�Al�
deze�voorwerpen�dragen�uiteraard�het� logo�van�

de�desbetreffende�omroep�en�hebben�vaak�com�
merciële�teksten�(de�meeste�zijn�van�de�AVRO).�

Zeer�waarschijnlijk�zijn�de�lepeltjes�in�de�meer�
derheid.�Ze�werden�cadeau�gedaan�aan�het�om�
roeplid�dat�een�nieuw�omroeplid�aanbracht.�De�
AVRO� heeft� talloze� lepeltjes� laten�maken.�Ook�
balpennen,�buttons,�speldjes,�stickers�en�suiker�
zakjes� zijn� in� grote� hoeveelheden� gefabriceerd�
en�verzameld�(zie�p.�80�en�81).�

Vele� van� deze� voorwerpen� zijn� collector s�
items� geweest,� die� ooit� gretig� verzameld� en�
druk� verhandeld� werden,� onder� anderen� door�
Thijs�van�Vliet�uit�Hilversum.�

�
De�verzamelaar�

�
Thijs�van�Vliet� (*1937)�verzamelt�al�circa�35� jaar�
strips� en� allerlei� voorwerpen� voornamelijk� be�
tre�ende�de�gemeente�Hilversum,�de�omroepen�
en� het� Koninklijk� Huis.� Hij� bezit� nu� circa� 2000�
curiosa� en� circa� 10.000� ansichtkaarten,� alles�
overzichtelijk�geordend�op�stellingen�en�in�trom�
meltjes�en�mappen.�Hij�heeft�circa�5000�kaarten�
van�het�Gooi�en�de�Vechtstreek�en�5000�kaarten�
dubbel� (zie� p.� 116�119).� Ongeveer� 20%� van� zijn�
collectie�bestaat�uit�voorwerpen�betre�ende�de�
Nederlandse� omroepverenigingen,� die� hij� met�
andere�voorwerpen�viermaal�per�jaar�verhandelt�
op�de�vlooienmarkt�in�de�Arenahal�in�Hilversum.�

Thijs�van�Vliet�bij�een�deel�van�zijn�verzameling�van�omroepcuriosa.�
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Van� Vliet�weet� heel� veel� over� zijn� collectie� en�
kan�smakelijk�over�de�voorwerpen�vertellen.�Hij�
is� zelf� � zij�het�anoniem� � landelijk�bekend�ge�
worden�door�de� televisie,�namelijk�door�de� re�
clamespotjes�van�de�groenten��en�vruchtencon�
servenfabrikant�Hak.�Deze�werden�door�Martine�
Bijl�gepresenteerd�en�hij�speelde�daarin�mee�als�
!meneer�De�Haan".�Deze�reclamespotjes�werden�
vijftien�jaar�lang�uitgezonden�met�dezelfde�twee�
personen,�wat�een�record�betekent.�
Als� jongen�van�zeventien�speelde�Van�Vliet� in�

het� amateur�mandoline�orkest� De� jonge� zwer�
vers�onder� leiding�van�Johan�Beijersbergen�van�
Henegouwen.� Met� een� dameskoor� bracht� dit�
orkest� klassieke�en�populaire� liedjes� in�De�Wig�
wam,�een� radioprogramma� voor� de� jeugd� van�
de� KRO�met� Rosemarie� Lippes� en�Wim�Quint.�
Ook� bespeelt� Van� Vliet� de�mondharmonica� en�
de�banjo�en�schrijft�hij�gedichten.�Hij�trad�op�als�

Þgurant� in� ruim� 100�omroepproducties�van�on�
der� anderen�De�Mounties,� Koot�&� Bie,�Rijk� de�
Gooyer� en� André� van� Duin.�Ook� verhuurde� hij�
een�paar�maal�zijn�vroegere�woonhuis� in�Hilver�
sum�voor�de� serie�van�Koot�&�Bie�voor� scènes�
met� de� gebroeders� Temmink.� Vandaar� dat� hij�
ontzettend�veel�over�de�omroepen�en�hun�me�
dewerkers�en�artiesten�weet�te�vertellen.�

�
Met�dank�aan�Thijs�van�Vliet�te�Hilversum.�

�
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Eerste�plan�
�

In� Nederland� duikt� de� term�  Radio� City!� op� in�
een� rapport�uit�mei� 1941.1�De�omroepen�waren�
twee� maanden� daarvoor� ontbonden� door� de�
bezetter� en� er� werd� nagedacht� over� de� vesti�
gingsplaats� van� !den�Nederlandschen�omroep .�
Aan�diverse�leidinggevenden�binnen�de�omroep�
was� door� middel� van� een� enquête� naar� hun�
ideeën�gevraagd.�A.Q.�Kol�,�hoofd�personeels�
zaken,� had� het� in� zijn� reactie� over� !een� soort�
Radio� City .� De� meerderheid� van� de� vijftien��
geënquêteerden� was� voor� Hilversum� als� vesti�
gingsplaats,�zeker�gezien�de�bestaande�studio s,�
maar�desondanks�was�de�conclusie�van�het�rap�
port� dat� men� koos� voor� Amsterdam.� NSB�
burgemeester� Ernst� von� Bönninghausen� van�
Hilversum�was�het�hier�niet�mee�eens�en�schreef�
in� juli�een�brief.�Daarin� stelde�hij�onder�andere�
dat� er� in� Hilversum� meer� ruimte� was� voor� de�
omroep�om�te�groeien,�dat�de�bouw�in�een�gro�
te�stad�aanzienlijk�duurder�zou�uitvallen�en�dat�
deze� gemeente� de� noodige� eigenschappen� bezit�
om�de�taak�van� radiostad!�in�den�modernen�zin�
van�het�woord�naar�behooren� te�kunnen�vervul�
len.�Daar� bleef� het� voorlopig� bij,� voor� wat� be�
treft�de�plannen�voor�een�concentratie�van�om�
roepactiviteiten,� al� onderzocht� men� in� Hilver�
sum�wel� de�mogelijkheid� om� zo n� omroepcen�
trum�in�de�buurt�van�de�Heuvellaan�te�bouwen.�

�
Hernieuwde�verzuiling�

�
Na� de� Tweede�Wereldoorlog�werd� de� zendtijd�
ingevuld� door� Radio� Herrijzend� Nederland,� in�
1946�opgevolgd�door�Radio�Nederland� in�Over�
gangstijd.�Het�had�er�alle� schijn�van�dat�er�een�

nationale�omroep�zou�komen,�maar�de�omroep�
verenigingen�gingen�hier�niet�mee�akkoord�en�in�
1947�werd�weer�uitgezonden�conform�het�Zend�
tijdbesluit�van�1930.�Daarin�was�bepaald,�dat�de�
vier� grote� omroepen� AVRO,� VARA,� NCRV� en�
KRO� elk� twintig� procent� van� de� zendtijd� met�
eigen�programma s� zouden� vullen.�Vijf�procent�
was�bedoeld�voor�de�overige�omroepen,�waar�
onder�de�VPRO.�Voor�de�resterende�vijftien�pro�
cent� van�de� zendtijd,�die�de� vier� grote�omroe�
pen�bij� toerbeurt�moesten�verzorgen,�werd�de�
overkoepelende�Nederlandse�Radio�Unie�(NRU)�
opgericht.� De� radio�omroepcontrolecommissie,�
die� programma s� vóór� uitzending� keurde,� was�
daarmee�van�de�baan.�

Behalve�de�NRU�en�de�omroepen�werd�ook�
Radio� Nederland� Wereldomroep� (RNW)� door�
de�overheid�gefinancierd�uit�luistergeld�en�met�
subsidies.� In� 1948� besloot� de� Wereldomroep�
vanwege� ruimtegebrek� in� zijn� pand� aan� de�
Bothalaan� naar� Amsterdam� te� verhuizen.� Be�
richten� daarover� verschenen� eind� mei� in� de�
kranten2,�maar�Hilversum�reageerde�hier�traag�
op.�Hoewel�minister�F.J.Th.�Rutten�(KVP)�op�19�
mei�al�akkoord�was�gegaan�met�de�voorgeno�
men� verhuizing,� draaide� de� Eerste� Kamer� na�
onderzoek� het� besluit� in� oktober� terug.� Voor�
de� RNW� bleek� een� pand� aan� de� Koninginne�
weg�beschikbaar� te�zijn,�waarmee�het� ruimte�
gebrek� voorlopig� was� opgelost.� Op� termijn�
moest� de� Wereldomroep� wel� ruimere� behui�
zing�krijgen.�

�
Nieuw�medium�

�
Philips�was�al� in�1930�begonnen�met�onderzoek�
op� het� gebied� van� televisie� en� startte� in� 1948�

Van Radio City naar Mediapark 

Een moeizaam proces 
Ineke�de�Ronde�

Hilversum�is�de�mediastad�van�ons�land�met�het�Mediapark�als�centrum.�Het�idee�
voor�zo"n�centrale�plek�ontstond�al�in�1941,�toen�er�alleen�nog�radio�was,�maar�het�
zou�jaren�duren,�voordat�de�plannen�werden�omgezet�in�bouwwerken.�Een�schets�
van�de�perikelen�van�het�tot�stand�brengen�van�het�Mediapark.�
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met�experimentele�uitzendingen.�Eind� 1949�gaf�
de�minister�van�Verkeer�en�Waterstaat�toestem�
ming�voor�de� introductie�van�televisie� in�Neder�
land.� Daarvoor� werd� in� 1951� de� Nederlandse�
Televisie� Stichting� (NTS)� opgericht.� Voor� haar�
studio� koos� deze� organisatie� Bussum� en� op� 2�
oktober� 1951� vond� van� kwart� over� acht� tot�
kwart� over� tien�  s� avonds� de� eerste� televisie�
uitzending�plaats,� vanuit� studio� Irene.�Dit� nieu�
we� medium� was� een� sensatie,� die� echter� nog�
maar� voor� een� kleine� groep� mensen� beschik�
baar�was.�De�eerste� jaren�keken�slechts�enkele�
duizenden�mensen.�

Ondertussen�was�bij�de�NRU�volop�nagedacht�
over�de�toekomst�van�de�radiogebouwen.�Tech�
nisch�commissaris�W.�Vogt,�tevens�directeur�van�
de�AVRO,�en�L.J.J.�Waterbeek�van�de�technische�
dienst� stapten�af�van�de�heersende� ideeën�om�
deze�bij�de�Heuvellaan� te�concentreren,�daarbij�
gesteund� door� het� advies� van� architectenbu�

reau� Merkelbach� en� Elling.� Ze� bedachten� een�
plan� voor� de� stichting� van� Radio� City� op� een�
terrein�aan�de�Insulindelaan�en�gaven�B.�Merkel�
bach,� die� ook� het� ontwerp� van� het� AVRO�
complex�had�gemaakt,�opdracht�om�een�plan�te�
schetsen.�Het�ging�om�een�terrein�met�gemeen�
schappelijke� administratiegebouwen� voor� de�
technische� en� economische� dienst,� Þnanciële�
zaken,� de� discotheek� en� een� grote� zaal� voor�
uitvoeringen�met�publiek�en�eventueel�een�tele�
visiestudio.� Vogt� presenteerde� het� plan� !Radio�
City � begin� januari� 1952� aan� het� NRU�bestuur.3�
Na�akkoord�werd�het�plan� ingediend�bij�de�ge�
meente�Hilversum.�

Het� grootste� deel� van� de� benodigde� grond�
(40.000�m²)�was�al�in�bezit�van�de�gemeente�en�
het�mocht�natuurlijk�niet� teveel�kosten.�De�net�
aangetreden� burgemeester� J.� Boot� wilde� alle�
medewerking�verlenen,�maar�moest�wel�de�raad�
meekrijgen.�Daarvoor�wilde�hij�naast�een�bouw�
plan�de�garantie� van�een�blijvende� vestiging� in�
Hilversum.� De� gemeentelijke� dienst� Publieke�
Werken�was�akkoord�met�wijziging�van�het�Plan�
van�Uitbreiding�uit�1938,�waarin�het�hele�gebied�
aangewezen�was�voor�sportvelden.�De�schoon�
heidscommissie�was�van�oordeel,�dat�het�admi�
nistratiegebouw�van�vier�naar�drie� lagen� terug�
gebracht� moest� worden� en� vond� een�
!harmonische� afwisseling� van� bebouwing� en�
beplanting 4�nodig.�In�een�bespreking�die�hierop�
volgde,�bleek�dat�er�eigenlijk�een�groter�terrein�
nodig�was.�Maar�er�speelde�nog�meer.�

�

Tekening�terrein�eind�1956.�De�Wereldomroep�had�toen�
nog�een�plek�op�de�hoek�van�het�terrein�tegenover�het�
gebouw�van�Stad�en�Lande�van�Gooiland�(coll.�SAGV).�

Maquette�van�het�Omroepkwartier�1�5�1959�(coll.�
SAGV).�
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Nieuw�ruimtelijk�ontwerp�
�

De�architecten�kwamen�in�contact�met�collega s�
Van�den�Broek�en�Bakema,�die�vanaf�1949�bezig�
waren�met�plannen�voor�de�Wereldomroep�op�
hetzelfde� terrein,� dat� hen� door� de� gemeente�
was�toegezegd.�Er�was�dus�een�nieuw�ontwerp�
nodig,� waarin� ook� dit� gebouw� meegenomen�
zou�worden.�

Een� ander� punt� van� veel� discussie� was� de�
televisie.� De� NTS� en� de� NRU� waren� in� die� tijd�
nog� geheel� aparte� organisaties,� maar� de� ver�
wachting�was�wel�dat� ze� in�de� toekomst�meer�
zouden�gaan�samenwerken.�Er�ontbrandde�een�
strijd� tussen� Hilversum,� de� radiostad,� en� Bus�
sum,�waar�de�televisiestudio�gehuisvest�was.�De�
Telegraaf� berichtte� over� deze� strijd� op� 22� mei�
1954�en�meldde�dat�de�NTS�streefde�naar�een�zo�
groot�mogelijke�samenwerking�met�de�radio�en�
de� voorkeur� gaf� aan� Hilversum.� De� beslissing�
over�de�vestigingsplaats�zou�pas�vallen�na�over�
leg�met�de�minister� en� na� aanvaarding� van�de�
Televisienota.�

De�NRU�was� inmiddels�al�begonnen�met�het�
aankopen�van�grond�van�particulieren,�maar�de�

aankoop�van�gemeentegronden�was�begin�1953�
tegengehouden� door� minister� Cals� (KVP)� van�
Onderwijs,�Kunsten�en�Wetenschappen�(O.K.�en�
W.),� omdat� het� plan� eerst� in� zijn� geheel� door�
hem� moest� zijn� goedgekeurd.� In� oktober� 1954�
kreeg� de� NRU� alsnog� een� machtiging� tot� aan�
koop� en�heropende�de�onderhandelingen,�om�
dat�er�meer�grond�nodig�was.�De�gemeenteraad�
ging�op�7�december�zonder�problemen�akkoord�
met�de�verkoop�van�86.268�m²�grond�voor�ruim�
drie� ton� en� stapte� gemakkelijk� over� het� feit�
heen,� dat� de� Verordening� op� het� behoud� van�
uitzichten,� die� voor� dit� terrein� gold,� gewijzigd�
zou�moeten�worden.5�

�
Televisiebesluit�1956�

�
In� maart� 1955� werd� de� tweede� Nota� inzake�de�
televisie� in� de� Tweede� Kamer� behandeld.� De�
NTS�kreeg�een�eigen�zendmachtiging�en�moest�
minimaal� een� kwart,�maar�mocht�maximaal� de�
helft�van�de�zendtijd�vullen.�Er�was�enige�ruimte�
voor�kerkgenootschappen�en�de� rest�was�voor�
de� vijf� bestaande� omroepen.� Reclame� werd�
voorlopig� niet� toegestaan� en� voor� de� Þnancie�

Bouw�van�studiogebouw�1961,�gefotografeerd�door�Jacq�Stevens�(coll.�SAGV).�
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ring� kwam� er� een� kijkgeldregeling� van� dertig�
gulden� per� jaar.� Luistergeld� was� in� 1941� inge�
voerd� en� bedroeg� sindsdien� twaalf� gulden� per�
jaar.�Het�Televisiebesluit�trad�op�1�januari�in�wer�
king� en� vier� dagen� later� werd� het� eerste� NTS�
journaal�uitgezonden.�De�eerste�tijd�was�er�drie�
maal�per�week�een�journaal�van�een�kwartier.�

Nu� het� lang� verwachte� besluit� eenmaal� was�
genomen,�kon�de�NTS�met�de�NRU�om�de�tafel.�
Het�was� inmiddels�wel�duidelijk,�dat�de�NTS�op�
termijn� naar� Hilversum� zou� komen.� De� NTS�
dacht�voor�de�eerste�25� jaar�tien�hectare�nodig�
te�hebben.�Het�gebouw�van�de�Wereldomroep�
bleek� groter� te� worden� dan� gedacht� en� daar�
voor�was�geen�plek�meer�op�het�terrein.�Op�22�
oktober� 19566� wendde� de� Wereldomroep� zich�
tot�de� gemeente.�Drie�dagen�daarvoor� had�de�
aanbesteding�voor�vijf�miljoen�gulden�voor�het�
hele�gebouw�plaatsgevonden.�

De�gemeente�vond�het�bestuur�van�de�vereni�
ging� Stad� en� Lande� van� Gooiland� bereid� om�
zestien� ha� van� haar� grond� aan� de� gemeente�
voor� honderd� jaar� in� erfpacht� over� te� dragen.�
Naast� de� erfpachtcanon� van� tien� cent� per� m²�
bedong�ze�ook�vijftig�cent�per�uitgegraven�kuub�
zand.�Van�de�zestien�hectare�waren�er�drie�be�
stemd�voor�het�nieuwe�gebouw�van�de�Wereld�
omroep,� de� rest� van� het� terrein� was� bedoeld�
voor� een� begraafplaats.� Nadat� de� overeen�
komst�in�mei�1957�notarieel�was�vastgelegd,�kon�
de�Wereldomroep�starten�met�de�bouw.�

Dat� gold� voorlopig� nog� niet� voor� de� NRU.� De�
oplevering� van� de� aangekochte� terreinen� had�
nog�wat�voeten� in�de�aarde.�Zo�waren�stukken�
grond�als�sportterrein� in�gebruik�bij�het�Christe�
lijk� Lyceum� en� voetbalclub�Altius,�waarvoor�de�
gemeente�naar�nieuwe�terreinen�moest�omzien.�
En� er� ontstond� onenigheid� over� wie� verant�
woordelijk�was�voor�de�ontruiming�van�de�ver�
huurde�percelen.�Dat�betekende�verdere�vertra�
ging,� maar� in� 1958� ging� architect� P.� Elling�
(Merkelbach�was�benoemd�tot�stadsbouwmees�
ter� van� Amsterdam)� wel� aan� de� slag� met� het�
uitwerken�van�het�administratiegebouw�met�de�
muziekbibliotheek� en� de� discotheek� en� een�
nieuw�ruimtelijk�plan�voor�alle�terreinen.�

�
Procedures�

�
Voor� alle� gebouwen� met� een� bouwsom� van�
meer�dan�100.000�gulden�was�goedkeuring�van�
het� Rijk� nodig.� Los� daarvan� moesten� uitbrei�
dings�� en� bebouwingsplannen� de� goedkeuring�
hebben�van�de�commissies�voor�de�gemeentelij�
ke�plannen�van�de�planologische�dienst�van�de�
provincie.�Regelmatig�stuurde�deze�dienst�plan�
nen�terug.�Dat�was�gebeurd�in�1956�vanwege�de�
te�volle�bebouwing�van�het�terrein,�maar�ook�op�
het� plan� van� 1958� was� kritiek.� Naar� aanleiding�
hiervan� had� het� hoofd� stedenbouwkundige�
dienst� mej.� ir.� Van� den� Broek� d Obrenan� eind�
november� 1958� een� onderhoud� met� NRU� en�

Vogelvluchttekening�ontwerp�Omroepkwartier�door�Architectenbureau�Van�der�Zee�van�1�6�1967�(SAGV,�coll.�Fran�
çois�Renou).�
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NTS.� Er�moest� een� totaalplan� komen� voor� het�
hele�terrein�en�daaruit�zou�moeten�blijken,�of�er�
wel�plek�was�voor�de� televisie.�De�NRU�was�al�
overgegaan� tot�grondaankoop� ten�westen� van�
het�Dievenpaadje,�maar�dit�was�zonder�overleg�
met� de� gemeente� gebeurd.� Over� de� hoofdin�
gang�en�een�uitgang�voor�de�concertzaal�waren�
partijen�het�niet�eens.�

Elling� ging� nogmaals� naar� de� tekentafel.� In�
zijn� plan� van� mei� 1959,� dat� instemming� kreeg�
van� alle� partijen,�was�wel� ruimte� gereserveerd�
voor�de�gebouwen�van�de�NTS,�maar�die�moest�
haar�deel�zelf�indelen.�Vooral�het�combinatiege�
bouw� met� muziekbibliotheek,� fonotheek� en�
administratie�was�urgent.�De�muziekbibliotheek�
was�ondergebracht�op�vijf�plekken,�onder�ande�
re�  s�Gravelandseweg� 178,� waar� in� 1957� brand�
uitbrak�en�de�collectie�ternauwernood� in�veilig�
heid�kon�worden�gebracht.�De�kostbare�collec�
tie� moest� zo� snel� mogelijk� goed� opgeslagen�
worden.�Op�16�februari�1960�kwam�de�bouwaan�
vraag� met� een� geschatte� bouwsom� van� drie�
miljoen�gulden�bij�de�gemeente�binnen.�Voor�de�
rest�van�het� terrein,�waarvoor� steeds�vaker�de�
term�!Omroepkwartier �werd�gebruikt���na�1960�
sprak�niemand�meer�over�!Radio�City ���was�nog�
heel�wat�afstemming�nodig.�

�
Ronduit�gezegd,�dwaas�

�
In� 1960� stelde�de�gemeente�Hilversum�een�ex�
tern� stedenbouwkundig� adviseur,� J.� de� Ranitz,�
aan.�Hij�ontwierp�structuurplannen�voor�de�ge�
meente� en� dus� ook� voor� het� terrein� van� het�
Omroepkwartier.� In�mei�van�dat� jaar�bespraken�
de� partijen� het� plan,� waarin� de� gebouwen� ge�
groepeerd�waren�om�een�plantsoen,�want� !het�
behoud�van�uitzicht�is�een�algemeen�Hilversums�
belang .7�Zoals�eerder�was�er�discussie�over�de�
plek�van�de� concertzaal�en�de�uitgang�van�het�
terrein.�Voorwaarde�voor�het�realiseren�was�de�
beschikbaarheid� van� de� gronden� van� Stad� en�
Lande.� Er� volgde� in� de� zomer� nog� diverse� be�
sprekingen.�

De�NRU�begon�ongeduldig�te�worden,�ze�wilde�
gaan�bouwen.�Punten�waar�nog�een�besluit�over�
genomen�moest�worden�maar�die�op�dit�moment�

de�voortgang�niet�belemmerden,�waren�de�nieu�
we�toegangsweg,�die�ter�hoogte�van�het�Dieven�
paadje�was�geprojecteerd,�en�het�gemeenlands�
huis,�het�gebouw�van�Stad�en�Lande.�Dat�gebouw�
lag� midden� op� het� terrein� en� zou� op� den� duur�
moeten�verdwijnen,�desnoods�door�onteigening.�
Voorlopig� kon� het� blijven� staan.� Na� wat� kleine�
aanpassingen�werd�het�schetsplan�eind�augustus�
1960�naar�de�provinciale�plancommissie�gestuurd�
met�het�verzoek�dit�spoedig�te�behandelen,�wat�
op�10�oktober�gebeurde.�

Een� maand� later� kreeg� burgemeester� Boot�
signalen,� dat� de� plancommissie� andere� ideeën�
had�over�de�vestiging�van�de�omroep,�waarop�hij�
een�brief8�op�poten�schreef�aan�de�commissaris�
van�de� koningin.�Boot� stelde�dat�de� commissie�
geen�reële�politiek�voerde�met�betrekking�tot�de�
problemen�van�Hilversum,�omdat�deze�vond�dat�
radio� en� televisie� zich� gedecentraliseerd� moes�
ten� ontwikkelen,� zelfs� buiten� Hilversum.� Hij�
noemde� dit� !ronduit� gezegd,� dwaas .� Verder�
schreef�hij�Als�er�nu�twee�instituten�als�een�Siame�
se� tweeling�door�het� leven�gaan,�dan� zijn�het�de�
Radio� en� de� Televisie.� Scheiden� zou� nog� meer�
benodigde� grond� betekenen� en� bovendien�wa�
ren� sommige� medewerkers� bij� beide� instituten�
ingeschakeld.�Met�betrekking�tot�de�huisvesting�
kon�wel�sprake�zijn�van�decentralisatie.�

Discotheek�en�televisietoren�uit�1958�(afgebroken�in�
1976)�aan�de�Insulindelaan�op�24�4�1970�(coll.�SAGV).�



� TVE�33e�jrg.�2015� 111�

Laatst�gewijzigd:�30�4�2015�Versie:�def�

De�dag�erna�hadden�burgemeester,�NRU�en�NTS�
een�onderhoud�met�de�commissaris,�van�wie�ze�
kregen�te�horen,�dat�er�uit�beleidsoogpunt�geen�
bezwaar� tegen� het� ontwerpplan� zou� worden�
gemaakt.�

�
Eindelijk�bouwen�

�
Op� 23� november� 1960,� na� aankondiging� in� de�
kranten,� werd� het� uitbreidingsplan�in�
onderdelen� Omroepkwartier �ter�inzage�gelegd.�
Er�kwamen�natuurlijk�bezwaren,�vooral�van�Stad�
en�Lande,�die�teleurgesteld�was�dat�de�gemeen�
te� niet� had� overlegd.� Alle� bezwaren� werden�
echter�van� tafel�geveegd.�De�gemeente�hoefde�
niet�met� eigenaars� te�overleggen�bij�haar�plan�
nen�en�voor�het�gebouw�van�Stad�en�Lande�was�
een�vervangende�ruimte�mogelijk.�De�gemeente�
raad�ging�op�7�februari�akkoord�met�het�plan.�

Begin�1961�stelden�NRU�en�NTS�een�gecombi�
neerde�bouwcommissie�in.�Er�was�nog�heel�wat�

te�bespreken�in�afwachting�van�de�rijksgoedkeu�
ring�voor�de�eerste�bouwwerken.�

De�NRU�was�al�jaren�bezig�om�haar�plannen�te�
verwezenlijken,� maar� het� was� de� NTS� die� als�
eerste�aan�de�slag�kon.�Bij�het� feestje� ter�gele�
genheid� van� het� tienjarige� bestaan� van� deze�
organisatie�begin�oktober�1961�deelde�staatsse�
cretaris� Scholten� van� O.� K.� en� W.� mee� dat� de�
rijksgoedkeuring� was� verleend.9� De� aanbeste�
ding�had�tien�dagen�eerder�plaatsgevonden�met�
een�laagste�inschrijving�van�3.334.000�gulden.�

Op�20�oktober�1961�sloeg�voorzitter�E.�Schüt�
tenhelm� de� eerste� paal� in� de� grond� voor� de�
bouw� van� twee� televisiestudio!s� naar� een� ont�
werp� van� architect� J.� van� der� Zee� en� kon� de�
egalisering�van�het�terrein�van�start�gaan.�Eerst�
werd� een� decorhal� opgetrokken,� die� als� nood�
televisiestudio�(studio�A)�dienst�deed,�totdat� in�
oktober�1967�de�nieuwe�studio!s�in�gebruik�wer�
den� genomen.� Die� waren� tegen� die� tijd� heel�
hard�nodig.�De� televisie�had�een�enorme�groei�
doorgemaakt�en�sinds�begin�oktober�was�er�een�
tweede�net.�In�1967�waren�al�2,5�miljoen�Neder�
landers� in�bezit�van�een�televisie,�deed�kleuren�
televisie� haar� intrede� en� werd� de� Omroepwet�
van�kracht.�

Na� jaren�van�discussies���het�kabinet�Marijnen�
viel� zelfs� vanwege� de� omroep� �� was� men� het�
eens�om�het�Overgangsbestel�uit�1965� in�wet�te�
bekrachtigen:�de�omroepverenigingen�bleven�en�
kregen� zendtijd� naar� gelang� hun� ledenaantal,�
reclame� op� televisie� werd� definitief� toegestaan�
en�NTS�en�NRU�zouden�fuseren�tot�NOS.�

�
Werkelijk�zéér�hinderlijk�

�
De�gebouwen�van�de�NRU�stonden�er�inmiddels�
ook.�Als�eerste�was�in�1963�het�energiecentrum,�
bedoeld� voor� alle� gebouwen� op� het� terrein,�
opgeleverd.� Voor� het� combinatiegebouw,� bij�
oplevering�  mufotheek � genoemd� en� later�
meestal�  muziekpaviljoen!,� kwam� eind� 1962� de�
lang� verbeide� rijksgoedkeuring.� Door� diverse�
tegenslagen���architect�Elling�was�kort�daarvoor�
overleden�en�tijdens�de�bouw�waren�er�proble�
men�met�het�klimaatsysteem���duurde�de�bouw�
erg� lang.� In� februari� 1965� kwamen� bezwaren�

Het�beeld�De�cameraman�van�Hans�Bayens,�onthuld�in�
1976,�staat�op�een�prominente�plek�aan�de�ingang�van�
het�Mediapark�(foto�auteur).�
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van�de�bewoners�van�tegenoverliggende�huizen�
aan�de�Insulindelaan�bij�de�gemeente�binnen.10��

De�klachten�betro�en�de�gekleurde�platen� in�
de� gevel.� Een�bewoonster� schreef:� In�een�volle�
lengte� heeft�men� nu� in� een� felrode� kleur�platen�
aangebracht�en�deze�kleur�weerkaatst�dermate�in�
de�woningen�aan�de�overzijde,�dat�ik�b.v.�genood�
zaakt�ben�de�voorkamer�anders� in�te�delen,�doch�
dat� niet� alleen,� ook� met� de� zon� worden� deze�
roodkleurige�platen�weerkaatst� in�de� ramen�aan�
de� achterzijde,�werkelijk� zéér� hinderlijk.� De� ge�
meente� antwoordde,�dat�de� architect�de� kleur�
van�de�panelen� zorgvuldig� had� uitgekozen.�De�
geëmailleerde� panelen� konden� niet� worden�
overgeschilderd�of�door�andere�worden�vervan�
gen�en�een�juiste�beoordeling�was�pas�mogelijk,�
als�alles�afgewerkt�en�geschilderd�was.�

In�april� schreef�het�Limburgs�Dagblad,�dat�de�
muziekbibliotheek� nog� deze� zomer� in� gebruik�
genomen� zou�worden,�maar�dit� bleek� te� roos�
kleurig.�In�oktober�kreeg�eerst�de�nieuwe�radio�
zender�Hilversum�3�hier�onderdak,� in�december�
gevolgd� door� de� muziekbibliotheek� en� in� het�
voorjaar� door� de� fonotheek.� De� o�ciële� ope�
ning�vond�plaats�op�25�augustus�1965.�

�
Lustoordpark�en�amÞtheater�

�
In� 1963�was�gestart�met�de� tweede�bouwfase,�
vier�studio s�en�een�decormontagehal.�Het�was�
toen� al�duidelijk,�dat� er�meer�grond�nodig� zou�

zijn.� De� gemeente� liet� haar� plannen� voor� de�
begraafplaats� bij� de� Wereldomroep� varen� en�
vanaf� 1965� werd� onderhandeld� over� aankoop�
van� gronden� van� Astmacentrum� Heideheuvel11�
en� het� vertrek� van� het� centrum� zelf� naar� de�
Soestdijkerstraatweg.� Dat� laatste� gebeurde�
uiteindelijk�in�1972.�

Halverwege�de�jaren�zeventig�werd�weer�een�
nieuw� ontwerp� getekend� voor� het� Omroep�
kwartier.�Architect�Van�der�Zee�werkte�hiervoor�
nauw� samen� met� landschapsarchitect� J.� Boon.�
De�gemeente�had�al� in�het�begin�de�eis�gesteld�
dat�er�een�groenstrook�en�een�vijver� langs�het�
terrein�moesten� komen.�De� demarcatielijn� tus�
sen�de� terreinen� van�NRU� en�NTS� liep�destijds�
precies�door�dit� !lustoordpark �en�dat�gaf� toen�
veel� gesteggel� over� wie� het� moest� onderhou�
den.�Nu�beide�organisaties�waren�opgegaan� in�
de�NOS�was�dat�geen�punt�van�discussie�meer,�
evenmin� als�de� vijver� zelf.�Men�was� zich� er� in�
middels� van� bewust,� dat� deze� niet� alleen� als�
verfraaiing�diende,�maar�ook�als�blusvijver�voor�
de� brandweer� en� als� koelsysteem� voor� de� ge�
bouwen.�Boon�ontwierp�behalve�de� vijver�met�
omliggend�park�ook�een�amÞtheater,�waar�bui�
tenopnamen� gemaakt� konden�worden,� en� een�
heidetuin�op�het�dak�van�de�ondergrondse�par�
keergarage.�

Regelmatig� waren� de� vrije� toegankelijkheid�
en�de�beveiliging�een�punt�van�discussie.� In�ok�
tober�1969�was�een�hek�om�het�terrein�gezet�en�

De�vijver�op�het�Mediapark�(foto�auteur).�
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een� tijdelijke� portiersloge� opgetrokken,� waar�
voor� de� vergunning� pas� achteraf� werd� inge�
diend.�De�Gooi��en�Eemlander�trok�van�leer�tegen�
deze� werkwijze� en� schreef:� Al�met� al� duidelijk�
dat�de�NOS�bezig� is�zich�krachtig� te�ontwikkelen�
tot� een� staatje� in� een� staat.12� Op� de� aanvraag�
voor�een�hek�rond�het�terrein�uit�1978�kwamen�
zoveel�bezwaarschriften�binnen�dat�deze�werd�
ingetrokken.�Wel�werd� in� 1981�een�nieuwe�por�
tiersloge�met�slagbomen�gebouwd.�

�
Coryfeeën�geëerd�

�
Het� terrein� werd� in� de� loop� der� jaren� steeds�
voller� gebouwd.� Helaas� moest� daar� wel� groen�
voor�wijken.�De�heidetuin�is�in�de�jaren�negentig�
opgeo�erd�voor�meer�parkeerplekken.�De�vijver�
is�wel�gebleven,�maar�werd�verwaarloosd�tot�de�
schoonmaak� in�2013,�waarbij�1.700�kuub�gedeel�
telijk�vervuild�zand� is�verwijderd.13�Bij�de� invoe�
ring� van� de�Mediawet� 1987�werd� de�NOB,� het�
verzelfstandigde� facilitair� bedrijf� van� de� NOS,�
eigenaar�van�het�Omroepkwartier,�dat� toen�de�
meer�eigentijdse�naam� Mediapark!�kreeg.�

De�ooit�geprojecteerde�weg�over�het�Dieven�
paadje�is�er�nooit�gekomen.�Wel�is�de�toeganke�
lijkheid� van� het� terrein� verbeterd� door� een� ro�
tonde�aan�de�Sumatralaan,�die� in� 2007�de� toe�
passelijke� naam� Joost� den� Draaijerrotonde�
kreeg.�Tegelijk�werden�nog�twee�coryfeeën�van�
de�omroepwereld�geëerd:�het�deel�van�de�Lage�
Naarderweg� langs� het� terrein� werd� Mies� Bou�
manboulevard�en�de�vijver�heet�nu�Willem�Duys�
vijver.� In�2013�vond�de�gemeente�Hilversum�het�
nodig� iets� te� doen� aan� de� adressering.� Vrijwel�
alle�bedrijven�op�het�terrein�hadden�toen�adres�
Sumatralaan�45.�Op� 13�mei�kregen� ruim� twintig�
omroepcoryfeeën�een�straat,�weg,�pad�of�steeg�
naar�zich�vernoemd.�

Het�terrein�is�al� lang�niet�meer�alleen�voor�de�
omroepen.� Anno� 2015� zijn� er� 133� bedrijven� en�
bedrij�es14�actief�op�het�park.�Behalve�omroep�
bedrijven�en�hieraan�gerelateerde�ondernemin�
gen� in�de�meest�ruime�opvatting�zijn�dat�onder�
andere� een� sportschool,� een� kinderdagverblijf,�
een�fysiotherapeut�en�een�restaurant.�

�

Ineke de Ronde�heeft� sinds�haar�betrokkenheid�
als� onderzoeker� en� redacteur� van�  De� !s�
Gravelandseweg� en� zijn� bewoners!� meegewerkt�
aan� diverse� publicaties,� waaronder�  Geuzen� en�
Papen!�en� In�d!Lonsvaerder!.�Ze�schreef�vier�delen�
van�de�serie� Het�Gooi�Toen�en�Nu!�en� is�redactie�
lid�van�het�Hilversums�Historisch�Tijdschrift,�waar�
voor�ze�regelmatig�artikelen�schrijft.�

�
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�

Boven:�De�oorspronkelijk�geplande�begraafplaats�naast�het�gebouw�van�de�Wereldomroep�bleek�niet�nodig�(coll.�
SAGV).�
Onder:�Schets�van�de�invulling�van�het�terrein,�besproken�in�de�raad�op�7�februari�1961�(coll.�SAGV).�
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�

Boven:�Het�NTS�gebouw�op�6�8�1969�(coll�SAGV).�
Onder:�Op�26�september�1974�vertrok�voor�het�eerst�een�trein�van�station�Hilversum�NOS�(coll.�SAGV).�
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�

De�oudste�omroepgebouwen�(coll.�Thijs�van�Vliet)�
�
Boven:�Christelijk�Lyceum�(1921;�architect�J.L.�van�der�Bom),�Lage�Naarderweg�45�47���vanaf�1970�TROS�
Onder:�Villa�Witte�Hull�(1901?�1924;�archtitect�onbekend),�Witte�Hullweg�3���AVRO�studio�(1926�1928).�In�1942�kocht�de�
gemeente�Hilversum�dit�landgoed�en�liet�er�het�fraaie�gemeentehuis�van�architect�Dudok�bouwen,�gereed�in�1931.�
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�

�
Boven:�Villa�Adèle�(1896�1933;�architect�J.C.�Briët);�Heuvellaan�5���NCRV�studio�(1924�1933).�
Onder:�In�de�boerderij�aan�de�Groest�106�108,�links�achter�de�pomp,�begon�in�1918�de�Nederlandse�Seintoestellen�
Fabriek�(NSF).�
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�

Latere�omroepgebouwen�
�
Boven:�KRO�studiogebouw�met�aan�de�voorgevel�de�sculpturen�Verum�(het�ware),�Bonum�(het�goede)�en�Pul�
chrum�(het�schone)�(1938;�archtitect�W.A.�Maas),�Emmastraat�50�52���KRO�studio�(1938�2000);�tweederde�van�
het�gebouw�wordt�met�sloop�bedreigd.�
Onder:�AVRO�studio�in�1960�met�AVRO�vlag.�
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�

Boven:�VARA�studio�(1929�1931;�archirecten�A.�Eibink�en�J.A.�Snellebrand;�tot�1969�verbouwd�en�uitgebreid);�
Heuvellaan�33���sinds�2013�is�dit�het�onderkomen�van�het�Muziekcentrum�van�de�Omroep�(MCO).�
Onder:�NCRV�studio�(1941;�architect�J.H.�van�der�Veen);�Schuttersweg�10���NCRV�studio�(1941�2000);�het�complex�
staat�nu�te�huur.�
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Door� de� fusie� van� bovenstaande� archieven,�
waaraan� ook� nog� het� Omroepmuseum� werd�
toegevoegd,� ontstond� de� stichting� het� Neder�
lands� Instituut�voor�Beeld�en�Geluid,� een� van�de�
grotere�archieven�van�Europa.�Voordat�dit� insti�
tuut� zich� vestigde� in� het� huidige� gebouw,� in�
december� 2006,�was�het�ondergebracht� in�het�
Videocentrum� en� in� het� Audiocentrum� op� het�
Mediapark.�

Met�de�combinatie�van�archief�en�bezoekers�
functie�is�dit�instituut�het�enige�in�zijn�soort.�Dit�
werd�met�name�mogelijk�gemaakt�door�de�om�
roepenstructuur.� De� 22� omroepen� die� in� 1996�
nog�bestonden,�besteedden�het�beheer�van�hun�
archieven� uit� aan� één� bedrijf,� waardoor� een�
archief�ontstond�van�nationale�betekenis,�maar�
met� internationale� allure� en� verbindingen.� Het�
Nederlands� Instituut�voor�Beeld�en�Geluid� is� hét�
nationale� audiovisuele� archief� en� koppelt� dat�
aan�een�inmiddels�door�bijna�twee�miljoen�men�
sen� bezochte� multimedia� ervaring:� de� media�
experience.�

Het� instituut� bewaart� de� grootste� collectie�
televisie�� en� radio�opnamen,� muziek,� Þlm� en�
amateurÞlm,� foto s� en� voorwerpen� uit� de� me�
diageschiedenis� van� Nederland.� Het� instituut�
werkt� samen� met� publieke,� commerciële� en�
regionale�omroepen�en�culturele�en�educatieve�
instellingen.�De�afdeling�Kennis�en�Innovatie�van�
Beeld�en�Geluid�is�belangrijk�vanwege�de�connec�
tie�met�de�wetenschappelijke�wereld�van�data�
ontsluiting� en� digitale� duurzaamheid;� er�wordt�

nauw� samengewerkt�met�vele�universiteiten� in�
binnen��en�buitenland.�

De�voornaamste�opdracht�aan�Beeld�en�Geluid�
was� het� ontwikkelen� van� een� infrastructuur�
voor� het� beheer� en� behoud� van� het� nationale�
audiovisuele�erfgoed�en�het�vergroten�van�het�
tot�dan� toe�uiterst�beperkte�bereik�van�de� col�
lecties.� Met� andere� woorden:� een� betere� ont�
sluiting� van�de� collectie� voor� het�publiek.�Con�
form�die�opdracht�heeft�Beeld�en�Geluid�zich�de�
afgelopen�jaren�ontwikkeld�van�een�archief�voor�
professionals� tot� een� brede� culturele� instelling�
die� ook� scholen,� universiteiten� en� het� grote�
publiek�bedient.�

Beeld�en�Geluid�wil� al�met� al� de� audiovisuele�
geschiedenis�van�Nederland� laagdrempelig� toe�
gankelijk�maken�én�houden�voor�iedereen.�Daar�
toe� is� inmiddels�een�miljoen�uur�aan�audiovisu�
eel�materiaal�beschikbaar,�een�groot�deel�daar�
van�digitaal.�Recentelijk�rondde�het�instituut�het�
zevenjarige�project�!Beelden�voor�de�Toekomst �
af;� in� die� periode�werd�meer� dan� 450.000� uur�
audio,� video� en� Þlm� gedigitaliseerd.� Daarnaast�
stromen�alle�uitzendingen�van�de�publieke�om�
roep� sinds� 2009� digitaal� in.� Dankzij� dit� alles� is�
Beeld�en�Geluid� inmiddels�een�archief�dat� volle�
dig�digitaal� is�gaan�werken.�Het� in�eigen�beheer�
ontwikkelde� digitaal� archief� en� de� daaraan� ge�
koppelde� catalogus�zal� in�2015�de�grens�van� 15�
petabyte� (15� miljoen� gigabyte)� gaan� passeren.�
Het�instituut�behoort�daarmee�tot�de�drie�groot�
ste�digitale�AV�archieven�in�de�wereld.�

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: 

het nationale audiovisuele geheugen 
Jan�Müller�

In�1996,�na�zo n�tien�jaar�van�overleg,�discussie�en�debat,�besloot�het�kabinet�tot�de�
oprichting�van�een�landelijk�instituut�met�een�speciale�verantwoordelijkheid�op�
audiovisueel�gebied.�Dat�was�in�eerste�instantie�nodig,�omdat�de�kwetsbare�
collecties�van�de�Publieke�Omroep,�de�Þlmarchieven�van�de�Rijksvoorlichtingsdienst�
en�de�Stichting�Film�&�Wetenschap�veilig�gesteld�dienden�te�worden.�Het�grootste�
deel�van�dit�materiaal�lag�opgeslagen�in�ongeconditioneerde�ruimten,�waardoor�
het�technische�verval�hoog�was.�Een�nieuw,�gecentraliseerd�archief�met�een�goed�
klimaatsysteem�zou�een�grote�besparing�opleveren�ten�aanzien�van�het�onderhoud.�
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�
Het�gebouw�

�
Beeld�en�Geluid� vormde�bij�de�oprichting� en�de�
fusie�van�de�genoemde�archieven�en�het�muse�
um� weliswaar� een� bestuurlijke� eenheid,� maar�
bezat�geen�centrale�vestiging.�De�diverse�onder�
delen� waren� verspreid� over� negen� locaties� in�
zes�gemeenten.�Een�centrale� locatie�was�nood�
zakelijk� voor� het� uitvoeren� van� de� taakstelling�
rond�het�beheren,� conserveren�en� toegankelijk�
maken� van�het� audiovisuele�erfgoed.�Er�moest�
een�gebouw�komen�dat�meerdere� functies�kon�
vervullen�en:�
�� veilig�onderdak�kon�bieden�aan�een�groot�en�

professioneel�archief;�
�� een� publieksgericht� informatiecentrum� kon�

herbergen;�
�� een� service�instelling�kon�zijn�voor�professio�

nals�én�voor�een�groot�publiek;�
�� ruimte� kon� bieden� aan� een� attractief� muse�

um.�

�
In� deze� nieuwbouw�was� behoefte� aan� archief��
en�depotruimten,� technische�werkruimten,�een�
multimediabibliotheek,� een� publieksattractie,�
kantoor��en�vergaderruimten,�maar�ook�aan�een�
bedrijfs�� en�publieksrestaurant,� een� klantenser�
vice,� theaterzalen� en� een� studiecentrum.� Van�
meet� af� aan� stond� de� toenmalige� directie� een�
gebouw�voor�ogen�dat�een�  substantiële�bijdra�
ge� levert� aan� het� Nederlandse� culturele� land�
schap,�door� zijn� functie,� aantrekkingskracht� én�
verschijning!.�Na�een�uitgebreide�selectieproce�
dure�bleek�het�ontwerp� van�Neutelings�Riedijk�
Architecten� uit� Rotterdam� deze� voorwaarden�
het�dichtst�te�benaderen.�

Een� gebouw� heeft� altijd� een� context.� In� dit�
geval�vormt�het�Mediapark�een�groot�deel�van�
deze� context.� Beeld�en�Geluid� bevindt� zich� aan�
de�kop�van�het�Mediapark�en�om�deze�belangrij�
ke� plek� in� het� gebied� te� onderstrepen,� is� het�
gebouw� vormgegeven� als� een� kleurrijk� baken,�
dat�een�aankondiging�vormt�van�de�bijzondere�

Het�Nederlands�Instituut�voor�Beeld�en�Geluid,�ontworpen�door�Neutelings�Riedijk�architecten.�
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inhoud�van�het�instituut�en�tegelijkertijd�de�loca�
tie�van�het�Mediapark� in�het�collectieve�geheu�
gen�grift.�Zo�wordt�het�Mediapark�van�een�ano�
niem�bedrijventerrein� tot�de�plek�  waar�dat�ge�
kleurde� gebouw� staat!.� Op� die� manier� weet�
iedereen�altijd�meteen�waar�het�over�gaat.�Een�
context�hoeft�niet�alleen�een� fysieke�omgeving�
te�zijn,�zoals�een�stad,�een�stedelijk�randgebied�
of� het� platteland.� Gebouwen� hebben� ook� een�
culturele,� historische� of� politieke� context.� Ook�
in�deze�zin�is�het�Nederlands�Instituut�voor�Beeld�
en�Geluid� een� baken.� Het� draagt� de� zorg� voor�
een�van�de�meest� in�het�dagelijkse� leven� ingrij�
pende,� en� tegelijk� een� van� de�meest� vluchtige�
culturele� voortbrengselen� van� de� Nederlandse�
maatschappij:� de� belangrijkste� televisie�,� radio��
en�Þlmfragmenten�uit�de�Nederlandse�geschie�
denis.�Ze�zijn� te� raadplegen�voor�onderzoekers�
en� televisiemakers� en� voor� iedereen� die� niet�
beroepshalve�geïnteresseerd� is,�maar�om�senti�
mentele�redenen�graag�weer�eens�een�program�
ma�wil�zien�dat�ooit�veel�indruk�heeft�gemaakt.�

De� politieke� context� van� Beeld� en� Geluid� is�

tweezijdig.� Niet� alleen� is� het� gebouw� met� pu�
blieke� middelen� geÞnancierd,� ook� beheert� het�
instituut� verzamelingen� van� maatschappelijke�
organisaties,� waaronder� politieke� partijen� en�
vakbonden,� zijn� alle� (Polygoon)journaals� er� te�
bekijken,�bewaart�het� in�opdracht�van�de�over�
heid� geproduceerde� Þlms� en� Þlms� uit�de� voor�
malige�koloniën�en�heeft�het�een�koninklijk�huis�
collectie.�Daarmee�kan�het�instituut�een�referen�
tiepunt�zijn�voor�de�nationale� identiteit.� In�een�
tijd�waarin� veel�mensen�daarmee�worstelen,� is�
dat�een�belangrijke�functie.�

�
Jan Müller�is�sinds�2009�directeur�van�het�Neder�
lands� Instituut� voor� Beeld� en� Geluid� en� werkte�
daarvoor�twintig� jaar� in�de�reclamewereld,�waar�
van�de� laatste�zes� jaar�als�ceo�bij�Saatchi�&�Saat�
chi.�Hij� is�onder�anderen�president�van�FIAT/IFTA�
(Internationale� Federatie� Televisie�Archieven)� en�
voorzitter�van�de�Nationale�Coalitie�Digitale�Duur�
zaamheid�en�heeft�diverse�artikelen�over�reclame�
en�media�op�zijn�naam�staan.�

Het�gebouw�telt�vijf�verdiepingen�onder�de�grond,�waar�de�archieven�zijn�opgeslagen�en�de�geautomatiseerde�sys�
temen�zich�bevinden.�
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Van�dominee�tot�V.P.R.O.�gezicht�
�

Everhard�Dirk�Spelberg�(1898�1968)�was�de�zoon�
van� een�  hoofd�der� school!� in�het�dorp�Nieuw�
veen,� dat� later� is� opgegaan� in� de� gemeente�
Nieuwkoop.� Na� zijn� gymnasiumopleiding� in�
Amersfoort�ging�hij�studeren�aan�de�Landbouw�
hogeschool�in�Wageningen.�In�1921�besloot�hij�"�
onder� invloed� van� de� Vrijzinnig� Christelijke�
Jeugd� Beweging� "� predikant� te� worden.� Daar�
toe�ging�Everhard�theologie�studeren�in�Utrecht�
en� Leiden.� Hij� sloot� zich� aan� bij� de� vrijzinnig�
protestantse� Centrale� Commissie� voor� Protes�
tantisme� en� richtte� in� 1924� met� anderen� een�
subcomité� voor� radiozaken� op.� Deze� moest�
ervoor�zorgen�dat�er�ook�vrijzinnig�protestantse�
geluiden�op�de�radio�te�horen�waren.�

Omdat� alleen� organisaties� met� rechtsper�
soonlijkheid� zendtijd� konden� krijgen,� werd� het�
subcomité�in�1926�gewijzigd�in�een�omroepvere�
niging;� de� Vrijzinnig� Protestantsche� Radio� Om�
roep�(V.P.R.O.,�vanaf�1968�zonder�puntjes)�was�
geboren.� Spelberg,� inmiddels� dominee� in� Eg�
mond� aan� den� Hoef,� werd� secretaris� van� het�
bestuur.� Voorzitter� werd� dominee� Nicolette�
Bruining� (meju�rouw� Bruining,� zei� men),� die�
evenals�Spelberg,�deze�omroep� tientallen� jaren�
trouw� zou� dienen.� Om� leden� te� winnen� ging�
men�zelfs�letterlijk�langs�de�deuren.�

Aanvankelijk� zond� de� VPRO� in� Amsterdam� en�
Utrecht� op� onregelmatige� tijden� zijn� radiopro�
gramma!s� uit,�maar� door� het� Zendtijdenbesluit�
van�15�mei�1930�kregen�de�vrijzinnigen�ook�recht�
op� een� vaste� plek� in� het� omroepbestel.� Men�
nam�in�1931�zijn�intrek�in�een�villa�op�nummer�65�
aan�de� !s�Gravelandseweg� in�Hilversum.�De�om�
roep�zat�beneden�en�de�familie�Spelberg�woon�
de�er�vanaf� 1935� jarenlang�boven.�Later�zou�de�
VPRO� meerdere� villa!s� aan� die� weg� in� gebruik�
nemen.�

Naast� bestuurder� was� Spelberg� programma�
maker� en� �leider� en� in� de� beginjaren� van� de�
VPRO�ook�omroeper.�Hij�verzorgde�morgen��en�
avondwijdingen,� hield� godsdienstige� lezingen�
en� was� redacteur� van� Vrije� Geluiden,� het� pro�
grammablad�van�de�VPRO.�In�1936� legde�hij�het�
domineesambt�neer�en�kwam�hij�als�predikant�
secretaris�en�hoofdredacteur�van�Vrije�Geluiden�
in�vaste�dienst�van�de�VPRO.�Hij�bleef�program�
ma!s�maken�en� leiden,�verzorgde�cursussen,�op�
zondagen�een�kerkdienst�en�op�vrijdagavond�de�
avondwijding�omlijst�door�klassieke�muziek.�

�
Vrijzinnige�radiogeluiden�

�
Het�meest�bekend�werd�Spelberg�met�zijn�radio�
rubriek�Gesprekken�met�luisteraars,�waarmee�hij�
in�1935�begon.�Het�was�een�programma,�waarin�

Vrijzinnige en zinnige radiogeluiden 

De betekenis van het �V.P.R.O.-echtpaar� Spelberg-Stokmans 
�

Frits�Booy�

In�de�beginjaren�van�de�radio,�de�jaren�twintig�van�de�vorige�eeuw,�waren�de�
Nederlandse�zuilen�er�snel�bij�om�een�omroepvereniging�met�hun�signatuur�op�te�
richten.�Die�signatuur�was�toen�voor�een�deel�christelijk,�namelijk�orthodox�
protestant�en�katholiek.�Maar�ook�de�vrijzinnig�protestanten,�hoewel�veel�kleiner�in�
aantal,�wilden�in�die�tijd�hun�geluid�op�de�radio�laten�horen.�In�1923�richtten�ze�een�
centrum�voor�vrijzinnig�protestantse�groeperingen�op,� Centrale�Commissie�voor�
Protestantisme!�genaamd.�Tijdens�een�vergadering�ervan�in�mei�1924�werd�een�
subcomité�voor�radiozaken�ingesteld.�Een�van�de�initiatiefnemers�was�dominee�E.D.�
Spelberg.�Hij�en�zijn�vrouw�L.�Spelberg�Stokmans�hebben�erg�veel�voor�de��
vrijzinnig�protestantse�bevolkingsgroep���maar�ook�daarbuiten���betekend.�
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hij�uitgebreid�inging�op�talloze�religieuze�vragen�
en� levensproblemen� die� briefschrijvers�  � ook�
buiten�de�kring�van�de�vrijzinnigen� �hem�voor�
legden.�De�meest� uiteenlopende� onderwerpen�
kwamen� aan� de� orde:� vanaf� het� bestaan� van�
God�tot�en�met�de�zin�van�moderne�poëzie.�Zo�
had� hij� nog� steeds� een� geloofsgroep�
(!radiogemeente"�door�hem�genoemd)�om�zich�
heen,�die�hij�via�de�radio�kon�steunen,� informe�
ren�en� stimuleren,�een�uniek� verschijnsel� toen�
tertijd.�Op� zijn�werkkamer� in�de� !radiovilla"�be�
reidde�hij�zich�minutieus�voor�en�hij�voorzag�zijn�
luisteraars�van�goede�en�heldere�antwoorden.�
Al� die� vragen� aan� en� de� reacties� erop� van�

Spelberg� legden� de� basis� van� zijn� proefschrift�
Een� Radiogemeente.� Brieven� en� beschouwingen�
(Amsterdam� 1945),�waarmee�hij� in� 1945� in�Gro�
ningen� zijn� doctorstitel� verkreeg.� Vanaf� toen�
was�het�dus�doctor�of�dr.�Spelberg,�maar� ieder�
een� bleef� hem� !dominee� Spelberg"� noemen.�
Enkele� andere� publicaties� van� Spelberg� bevat�
ten� overdenkingen,� verzameld� in� Voordat� de�
nacht� valt� (Amsterdam� 1942),� Ons� allen� nabij�
(Amsterdam�1947)�en�Aan�de�avond�van�deze�dag�
(Delft�1952).��
Ook� buiten� Nederland� klonk� het� vrijzinnige�

geluid� van� de� VPRO.� Voor� gelijkgestemden� in�
Nederlands�Indië�verzorgde�deze�omroep�regel�
matig� uitzendingen� via� de� kortegolfzender�
PHOHI� (Philips� Omroep� Holland�Indië),� waarin�
Spelberg� natuurlijk�ook� te�beluisteren�was.�Op�
uitnodiging�van�een�groep�vrijzinnigen�in�Neder�
lands�Indië�maakte�hij�zelfs�een�rondgang� langs�
Bali,�Sumatra�en�Java.�
�

Naar�een�nationale�omroep?�
�

Spelberg�vond�de�verzuiling� in�de�maatschappij�
een�van�de�kwalen�van�ons�volksbestaan.�Hij�was�
voorstander� van� een� nationale� omroep,� een�
centraal�geleid�orgaan�waarin�de�geestesstromin�
gen� evenredig� aan� bod� komen.� Hij� moest� dus�
eigenlijk� niets� hebben� van� het� zogenaamde�
particularisme� zoals� te� vinden� is� bij� omroepen�
als�KRO,�NCRV�en�VARA.�
Door�de�Tweede�Wereldoorlog�veranderde�er�

veel� in�ons� land,�ook�op�omroepgebied.� In�het�
najaar� van� 1940� beval� de� Duitse� bezetter,� dat�
alle� omroepverenigingen� moesten� opgaan� in�
één� organisatie:� Rijksradio� De� Nederlandsche�
Omroep.� Aanvankelijk� dacht� Spelberg� dat� hier�
door� zijn�wens� van� een� nationale� omroep� ver�
vuld�zou�worden,�maar� toen�hem�bleek�dat�de�
Rijksradio�een�propaganda�instrument�voor�het�
nationaal�socialisme� was,� keerde� hij� zich� reso�
luut� van� dit� nieuwe� instituut� af.�Hij� probeerde�
nog�via�de�radio�pastoraal�werk�te�blijven�doen�
door� middel� van� een� Vrijzinnig� Protestantsch�
Kerkcomité,�maar� eind� 1941�werden�dit� comité�
en�het�blad�Vrije�Geluiden�verboden.�

Dr.�Spelberg.�
!Radio�villa �(links)�van�de�VPRO,� s�Gravelandseweg�65�
in�Hilversum.�
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Op�de�begane�grond�van�de�VPRO�villa�kwamen�
Duitsers�te�zitten,�de�familie�Spelberg�bleef�bo�
ven�wonen.�Ze�nam�een� joodse�onderduiker� in�
huis,� die� zich� in� een� ruimte� onder� de� wc� kon�
verbergen.� Spelberg� vond� dat� hij�weinig� risico�
liep,� aangezien� volgens� hem� de�Duitsers� nooit�
zouden� vermoeden� dat� men� zo� dichtbij� hen�
joden�zou�verbergen.�

Na� de� bevrijding� kreeg� Spelberg�weer� hoop�
op�een�nationale�omroep�door�de�komst�van�de�
omroep� Herrijzend� Nederland.� Het� kabinet�
Schermerhorn�Drees� was� een� groot� voorstan�
der� van� één� enkele� gezamenlijke� omroep.� Zo�
kon�met�een�schone�omroeplei�begonnen�wor�
den.�Maar�de� vier� al�bestaande� grote�omroep�
verenigingen� wilden� hier� niets� van� weten,� ze�
bleven� veel� liever� hun� eigen� overtuigingen� en�
opvattingen�uitdragen.�Er�kwam�een�compromis�
in�de� vorm� van�een�algemene� stichting:�De�Ne�
derlandsche� Radio�Omroep� in� Overgangstijd,�
waarvan�Spelberg�programmadirecteur�werd.�

Begin� 1947� kregen� de� bestaande� omroepen�

echter� hun� oude� rechten� terug,�waarbij� op� be�
paalde�gebieden� voortaan�werd� samengewerkt�
via� de� Stichting� De�Nederlandsche� Radio�Unie.�
Spelberg�was�erg�teleurgesteld�dat�zijn�omroepi�
deaal�niet�werd�verwezenlijkt.�Hij�pakte�zijn�vroe�
gere�VPRO�werkzaamheden�en�andere�activitei�
ten�weer� op� en� bleef� bij� deze� omroep� tot� zijn�
pensionering� in� 1964.�Vier� jaar� later� al�overleed�
hij�en�werd�hij�begraven�op�het�kerkhof�van�Eg�
mond�aan�den�Hoef,�zijn�eerste�kerkgemeente.�

�
Grote�waardering�

�
Het� BiograÞsch� Woordenboek� van� Nederland�
(Den�Haag� 1989)� beschrijft� Spelbergs� persoon�
lijkheid�en�streven�zeer�positief:�

VPRO�poster�voor�de�landdag�in�1948.�
Verhaal� Sinterklaas!�(dag�5�december)�in:� Luister�even,�
elke�dag�van�het�jaar.!�(Delft�1953),�p.�350.�
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Spelberg�was�een�principieel�en�strijdvaardig�idea�
list,�maar�geen�fanaticus.�Hij�vervulde�zijn�functies�
gedreven� door� pastorale� bewogenheid.� Hij��
was�een�vriendelijk,�gastvrij�en�toegankelijk�mens,�
hoofs� in� de� omgang,� ook� met� hen� met� wie� hij��
van� mening� verschilde.� Bij� zijn� collega�
omroepbestuurders� was� hij� zeer� gezien,� evenals�
bij�zijn�medewerkers,�van�wie�hij,�zelf�nauwgezet,�
weliswaar� veel� eiste,� maar� over� wie� hij� bij� ge�
maakte� fouten�mild�oordeelde.�Hij�was�de� stuw�
kracht� van�  zijn!� VPRO.� Met� zijn� programma!s�
heeft� hij� veel� luisteraars� aan� zich� verplicht.� Zijn�
activiteiten�werden�met�enkele�onderscheidingen�
gewaardeerd.1�

�
Een�creatieve�domineesvrouw�

�
Spelberg� was� in� 1925� getrouwd� met� Laurina�
(Laura)�Stokmans,�een�creatieve�vrouw,�die�hem�
in�zijn�idealen�actief�steunde.�Hij�kreeg�met�haar�
vier�kinderen.�Ze�was�ook�heel�nauw�bij�de�VPRO�
betrokken:� zij� verzorgde�programma s� voor�de�

jeugd�en�voor�zieken�en�ouden�van�dagen.�Beide�
echtelieden�speelden�ook�een�belangrijke�rol�bij�
de� landelijke�bijeenkomsten�van�de�VPRO�zoals�
kampen,�conferenties�en�landdagen.�

Op� zondagmiddag� leidde� Laura� Spelberg�
Stokmans� in�de� !radiovilla �van� 1935� tot� in� 1963�
een� zondagschooltje� dat� naar� de� duur� ervan�
Zondaghalfuur�heette.�Er�werd�door�circa�dertig�
kinderen,� overwegend� van� gegoede� vrijzinnig�
protestantse� huize,� gezongen,� geluisterd� naar�
een� (bijbel)verhaal�en�gebeden.�Koningin� Julia�
na�was�gewoon�om�op�zondag�met�haar�doch�
ters�"�de�kleine�Marijke�bij�haar�achterop�"�naar�
de� villa� van� de� VPRO� te� Þetsen.� De� prinsesjes�
woonden�dan�het� Zondaghalfuur�bij� en�de� vor�
stin�gebruikte�boven�de�thee�met�de�dominee.�

In�oktober� 1945�vroeg�de�domineesvrouw�de�
toen�aanwezige�29�kinderen�van�het�Zondaghalf�
uur�naar�hun�oorlogservaringen�en�wat�er�met�
!onze�vijanden�moet�gebeuren .�Dit� is�een�uniek�
onderzoek,�doordat�er�vrijwel�geen�betrouwba�
re� gegevens� over� oorlogservaringen� en��

Laura�Spelberg�Stokmans�met�haar� Zondaghalfuur!�groepje�in�1935.�
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�gevoelens� van� kinderen� zijn.� Sommigen� van�
haar� leerlingen�reageren�hard�(ophangen�en�kop�
eraf� hakken),� anderen� milder� (in� een� kamp� en�
kaalknippen),� maar� eentje� is� zeer� vergevings�
gezind.�Het�is�dan�ook�de�dochter�van�het�echt�
paar� Spelberg� (ze�mogen�niet�gestraft�want�het�
zijn�kinderen�van�God).�

Bij� het� afscheid� van� het� Zondaghalfuur� en�
Spelberg�Stokmans� in� 1963�werd�een�boek�met�
reacties� van� kinderen� samengesteld� en� haar�
aangeboden.� Prinses� Christina� schreef� er� een�
kinderlijk�gedichtje� in,�waarin� zij� samenvat�wat�
er�in�dat�halfuurtje�op�zondag�gebeurde.�

Spelberg�Stokmans� schreef� ook� enkele� reli�
gieuze�boeken,� voornamelijk� voor� kinderen.�Zij�
vertelde�vele�verhalen�uit�de�bijbel�op�voor�kin�
deren�begrijpelijke�wijze�na�zoals�in�Kleuterbijbel�
(Delft�z.j.)�en�Wat�ons�uit�het�oude�boek�verteld�
wordt.� Bijbel� voor� jonge� kinderen� (Amsterdam�
1936).� Andere� publicaties� van� haar� zijn� Luister�
even,�elke�dag�van�het�jaar.�365�vertellingen�voor�
kleine�en�grote�kinderen� (Delft� 1953)� en� samen�
met�haar�man�de�bundel�beschouwingen�  t�Liep�
tegen�het�nieuwe�jaar�(Amsterdam�1947).�

�
Enkele�kenmerkende�fragmenten�

�
Het�lijkt�me�interessant�om�met�enkele�fragmen�
ten� uit� bovengenoemde� boeken� te� laten� zien�
wat�het�echtpaar�Spelberg�Stokmans�belangrijk�
vond� en� hoe� ze� dat� verwoord� hebben.� In�Wat�
ons�uit�het�oude�boek�verteld�wordt.�Bijbel�voor�
jonge� kinderen,� dat� Laura� Spelberg�Stokmans�
opdraagt� aan� haar� vier� kinderen,� wijst� ze� de�
kinderen�erop�dat�grote�mensen�ook�niet�alles�
weten.�Dat�geeft�kinderen�al�meteen�een�bijzon�
der�gevoel.�Hoofdstuk� 1.�  De� schepping!�begint�
als�volgt:�
�
Er� is� een� geheim� in�het� leven,�waarvan�wij� allen�
iets� vermoeden,� maar� dat� niemand� geheel� met�
zijn� verstand� begrijpen� kan,� ook� grote� mensen�
niet.�Het�zal�een�geheim�blijven,�zolang�wij�probe�
ren�alleen�met�ons�verstand� te�willen�weten,�zo�
lang�ons�hart�niet�meeleeft.�
Want�door�stil�te�zijn�en�te�luisteren�naar�wat�je�te�
weten�komt�binnen�in�jezelf�!�zal�je�misschien�iets�

gaan� begrijpen� van� dat� grote� geheim,� zonder�
hetwelk�de�wereld�niet�kan�bestaan;�!�evenals�die�
grote�mensen,�die�bij�alles�wat�zij�weten�en�kun�
nen,� toch� altijd�willen� luisteren,�naar� iets� in�hun�
leven,�dat�groter�en�hoger�is�dan�zijzelf.2�

�
Luister� even,� elke� dag� van� het� jaar� is� een� boek�
met� 365� verhaaltjes� en� af� en� toe� een� lied�met�
muziek�erbij,�bestemd�voor�kleine�en�grote�kin�
deren.� Elke� tekst� heeft� een� christelijke� bood�
schap�of� les� en�bijna� elke� tekst�beslaat� één�of�
twee�bladzijden.�Natuurlijk�passeren�alle�christe�
lijke� feestdagen� de� revue,� maar� er� is� ook� aan�
dacht�voor�Sint�Jan,�Sint�Maarten�en�Sint�Nico�
laas.� De� meeste� onderwerpen� zijn� echter� we�
relds�zoals�  Toegevroren!� (21� januari),�  Blank�en�
zwart!� (10� maart),�  Gebruik� geen� omhaal� van�
woorden!� (28� mei),�  Tuintjes!� (2� juli),�  Vincent�
van� Gogh!� (23,� 24� én� 25� september"),�  De� red�
dingboot!� (6� november)� en�  Denk� aan� de� vo�
gels"!�(14�december).�

Speciale�aandacht�#�wel�vier�bladzijden�#�wordt�
er�besteed�aan�de�vreselijke�ramp�die�Nederland�
in� februari� 1953� trof:� de� Watersnoodramp.� Het�
boek�werd� immers� in� 1953�gepubliceerd.�Hierbij�
het�begin�van�de�tekst�van�5�december:�

�

Koningin�Juliana�met�de�Þets�met�haar�dochter�Marijke�
achterop.�
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Sinterklaas�
Het� is�met� Sinterklaas� toch�wel�heel� anders�dan�
met�ons.�Wanneer� je� zelf� jarig�bent,� krijg� je� van�
allerlei�mensen� cadeautjes� en� is� iedereen� aardig�
voor� je.�Bij� Sinterklaas� is�het� juist� andersom.�Hij�
gaat�op� zijn� verjaardag� rond�om� anderen�blij� en�
gelukkig�te�maken.�
Natuurlijk�vindt�ieder�mens�het�heerlijk�om�iets�
te� ontvangen.� Iets� krijgen,�waar� je� al� lang� naar�
verlangd�hebt,�maakt�je�blij.�
Toch � ,� als� je� ontvangt,� denk� je� alleen� aan�
jezelf.�Maar�als�je�geeft,�dan�denk�je�ook�aan�ande�
ren.�Die�anderen�zien�je�aan�met�verraste�stralen�
de�ogen�en�dat�geeft�je�een�blij�gevoel,�dat�wij�niet�
!gelukkig�zijn"�maar�!zalig�zijn"�noemen.�
Het� is�bij�ons�zo�vaak�vragen,�altijd�maar�weer�
vragen.�En�toch,�hoe�meer�wij�krijgen�en�bezitten,�
hoe� ontevredener�wij� soms�worden.� Heb� je�wel�
eens�bedacht,�dat�er�zo�veel�mensen�en�kinderen�
op�de�wereld�zijn,�die�bijna�nooit� iets�krijgen?�Die�
vaak� zelfs� geen� eten� hebben,� of� die� heel,� heel�
gelukkig�zouden�zijn,�wanneer�ze�eens�één�enkele�
dag�geen�pijn�hadden?3�

�
De� uitgave� van� het� echtpaar� #t� Liep� tegen� het�
nieuwe�jaar� is�meer�gericht�op�oudere�kinderen�
en�volwassenen.�Het�zijn�overdenkingen�die�aan�
het� eind� van� het� jaar� (voor)gelezen� dienen� te�
worden.�De�gedichten�die�erin�voorkomen,�zijn�
van�J.�Jac.�Thomson.�Bijzonder�is�het�hoofdstuk�
je�  Cirkels!�dat�eindigt�met�een�alinea�die�  1944!�
heet.�Hier�volgt�het�begin�van�die�alinea:�

�
1944 

�
Toen� hebben� wij� nog� voor� het� laatst� de� drie�
stompjes� aangestoken.� Kinderkaarsjes,� die� wij�
vroeger� achteloos� in� een� laadje� op� zij� hadden�
gelegd.� Zij� hadden�met�Kerstmis� even� zuinig� ge�
brand�op�het�kleine�boompje,�dat�wij�nog�hadden�
weten� te�bemachtigen�en�nu�de�avond�bijna� ten�
einde� is� en�wij� op� de� klok� van� twaalf�wachten,�
staan� zij�manhaftig�met�hun� laatste� krachten� te�
sputteren� op� het� geurend� groen.� Eén� geel,� één�
wit�en�één�rood�stompje.�Nu�weten�we�weer,�dat�
in� duizenden� en� duizenden� huiskamers� gewacht�
wordt� en� gewààkt.�Wanhopig� over� het� lot� van�

verwant,� vriend� en� volk:� hongerig,� smartelijk� en�
angstig.� De� onderduiker� heeft� zich� bij� hen� ge�
voegd� of� een� eenzame� buurman,� die� over� de�
schutting�was�geklommen,�de�evacué�of�de�vluch�
teling.�Als�men�tenminste�zelf�op�dit�wonderlijke�
uur,�waarin�de� cirkels�van�de� tijd� zich� sluiten�en�
weer� openen,� niet� op� de� vlucht�werd� gedreven.�
[ ]�
Dàn�slaat�gedempt�de�klok�twaalf�slagen� in�de�
diepe� duisternis� van� duizenden� kamers.� Duizen�
den� mannen,� vrouwen� en� kinderen� zien� elkaar�
één�ogenblik� in�de�ogen�en�grijpen�elkaars�hand.�
[".]� Wat� hebben�wij� van� het� leven� gehouden,�
toen�het�ons�zó�dicht�bij�de�dood�bracht,�dat�het�
leek�alsof�de�cirkels�zich�voor�goed�gingen�sluiten.�
Wat�hebben�wij�in�de�tijd�gelóófd,�in�onszelf�en�in�
elkaar,�omdat�wij�misschien�als�nooit�te�voren� in�
Eeuwigheid�hebben�gelééfd.4�

�
Tot�slot�

�
Het� echtpaar� Spelberg�Stokmans� leeft� nog�
voort� in� het� Spelberg�Stokmans� Fonds,� opge�
richt�in�1964,�dus�in�het�jaar�van�de�pensionering�
van�dr.� Spelberg.�Het�doel� ervan� is�de�beharti�
ging� van� de� belangen� van� de� jeugd,� vooral� de�
basisschooljeugd,� in�de� ruimste�zin.�Ook�wordt�
Þnanciële� hulp� verleend� aan� vrijzinnig�
protestantse� instellingen� en� verenigingen,� die�
werkzaam�zijn�op�het�gebied�van�gezondheids�
zorg,� maatschappelijk� werk� of� jeugdwerk,� op�
landelijk,�regionaal�of�plaatselijk�niveau.�Op�deze�
manier�kunnen�Spelberg�en�zijn�vrouw�hun�idea�
len�blijven�uitdragen.�

Oudejaarsgedicht�van�J.Jac.�Thomson�in�de�uitgave�$t��
Liep�tegen�het�nieuwe�jaar�(Amsterdam�1947).�
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Echter ,�de�V.P.R.O.�van�Spelberg�bestaat�niet�
meer.� In� 1968� kreeg� de� jongere� generatie� (de�
!ßowerpowergeneratie")� bij� de� VPRO� de� over�
hand�en�werden�de�statuten�van�de�vereniging�
drastisch�gewijzigd.�Dominees�en�hun�aanhang�
konden�niet�meer�de�dienst�uitmaken.�Vrijwel�de�
hele� oudere� generatie� vrijzinnigen� keerde� de�
nieuwe� VPRO� verbitterd� de� rug� toe.� Spelberg�
stierf� in� juni�1968,�en�met�hem�dat� jaar�de�oude�
V.P.R.O.�Het� is�voor�hem� te�hopen�dat�hij�deze�
zeer� ingrijpende� koerswijziging� net� niet� heeft�
hoeven�meemaken.�
�
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�

A�ches�van�vier�grote�omroepen�uit�de�tijd�van�vóór�1940.�



In 2015 is er veel te zien en te beleven! Rondom de tentoonstellingen organiseert Museum 
Hilversum elke zaterdag lezingen, workshops en optredens. Kinderen speuren op woensdag- 
en zondagmiddag naar kunst en maken zelf de mooiste kunstwerken. 

13-05 t/m 21-05  |  Art Hilversum  |  Werken van 44 kunstenaars
23-05 t/m 14-05  |  NOW  |  Werken van Carla Kleekamp, Wouter Stips en Paul Kubic
17-06 t/m 08-07  |  Zilveren Camera
11-07 t/m 27-09  |  Guatemala, the battle���������������������������������������������������
03-10 t/m 13-12  |  Pikin Slee  |  Foto�s van Vivianne Sassen 
19-12 t/m 10-01  |  World Press Photo 15
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�

AVRO�kwartetspel�
Een�kwartetspel,�uitgebracht�door�de�AVRO�eind�jaren�vijftig. Kleutertje�luister �was�een�veelbeluisterd�radiopro�
gramma�van�Herman�Broekhuizen�en�Lily�Petersen.�Het�werd�dertig�jaar�lang�door�de�AVRO�uitgezonden.�
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�

In�1965�bracht�de�Nederlandse�Speelkaarten�Fabriek�dit� Radio�&�T.V.�Kwartet!�uit.�Op�de�hier�afgebeelde�kaarten�
staan�bekende�televisieomroepsters�uit�die�tijd.�
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�

Bekende�kinderkoren�uit�het�verleden�
De�meeste�omroepen�hadden�een�eigen�kinderkoor�dat�vooral�voor�de�radio�optrad.�
Boven:�AVRO s�kinderkoor�o.l.v.�Jacob�Hamel.�
Daaronder:�Benny�Vreden�presenteerde�met�zijn�eigen�koortje�het�radioprogramma�!Barend�Bluf .�Het�was�nogal�
belerend�(!De�politie�is�je�beste�kameraad ).�
Onderste:�De�Roodborstjes�o.l.v.�Johan�Jong�was�het�kinderkoor�van�de�VARA�(!Wij�zijn�de�VARA�muzikantjes ).�
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�

Sweet�Sixteen�o.l.v.�Lex�Karsemeijer�trad�veel�op�voor�de�NCRV.�Hun�bekendste�lied�was:� Ja,�dat�is�Peter!.�
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Zijn�eerste�belangrijke� functie�was�  chef�de�bu�
reau .�Maar�ook�werkte�hij�als�verslaggever�voor�
sport�en�binnenlands�nieuws.�Zo�maakte�hij�de�
eerste� radioreportage� van� een� ijshockeywed�
strijd�en�het�verslag�van�de�Elfstedentocht�van�
1933.�Later�gaf�hij� leiding�aan�de�afdeling�sport�
en�actualiteiten�en�werd�hij�ook�programmama�
ker.�Zijn�grote�talent�lag�echter�niet�in�het�prakti�
sche� radiowerk�maar�meer� op� bestuurlijk� vlak.�
Op� 1� mei� 1940� aanvaardde� hij� de� functie� van�
secretaris�penningmeester� bij� de� VARA,� nadat�
de�zittende�penningmeester� J.W.�Lebon�en�be�
stuurslid� M.� Sluijser� naar� Engeland� waren� ge�
vlucht.�

Zijn�bestuurstaak�was�van�korte�duur.� In�het�
begin� van� de� Tweede� Wereldoorlog� diende� hij�
uit�protest�tegen�het�feit�dat�de�omroep�onder�
Duits� toezicht� kwam,� als� enige�bestuurder�bin�
nen�de�omroep�zijn�ontslag�in.�Tijdens�de�oorlog�
werkte�hij�voor�de�PTT�aan�het�opzetten�van�de�
controledienst�voor�de�luistergelden�en�deed�hij�
verzetswerk.� Vanaf� 1942� nam� hij� deel� aan� het�
overleg�over�het�omroepbestel� van�na�de�oor�
log.� Hij� was� sterk� voor� terugkeer� van� de� om�
roepverenigingen� maar� met� meer� samenwer�
king.�Broeksz�werd� in�1944�de�eerste�voorzitter�
en� stuwende� kracht� binnen� de� Federatie� van�
Omroepverenigingen.�

Na� de� bevrijding� bestreed� Broeksz� het� idee�
van�een�nationale�omroep,�want�de�omroepver�
enigingen� moesten� voor� hem� de� basis� blijven�
van�de�omroep� in�Nederland.�Hij�bleef�ook,�nu�
als� secretaris� van� de� VARA,� de� onderlinge� sa�

menwerking� stimuleren�en�werkte�mee�aan�de�
samenwerking� van� de� omroepverenigingen� in�
de� Nederlandse�Radio�Unie.� Hiervan� werd� hij� in�
1947� bestuurslid� en� later� vice�voorzitter.� Voor�
hem� was� het� belang� van� de� omroepverenigin�
gen�zo�groot�dat�dit�leidde�tot�fel�verzet�van�zijn�
kant,�toen�er�sprake�was�van�de�oprichting�van�
commerciële�omroepen.�Hij�vond�dat�naast�ver�
maak�de�omroep�ook�een�cultureel�verhe�ende�
taak�had.�

Broeksz�was�geen�kenner�maar�wel�een�verde�
diger�van�het�uitzenden�van�klassieke�muziek�en�
modern�drama.�Het� in�de� jaren�vijftig�populaire�
Jordaanlied�vond�hij�vreselijk.�Een�smartlap�vond�
hij�!het�bedellied�van�de�verdrukte�klasse �en�het�
geschetste�beeld� in�deze� liederen�kon�en�mocht�
volgens�hem�niet�voorkomen�in�een�goede�maat�
schappij�met�fiere�en�zelfbewuste�arbeiders.�

Bij� de� komst� van� de� televisie� was� Broeksz�
weer�betrokken�bij� een� nieuw� samenwerkings�
orgaan�binnen�de�omroep,�de�Nederlandse�Tele�
visie� Stichting� (NTS).� Hij� kreeg� in� 1951� een� be�
stuursfunctie� en� bij� de� samenvoeging� van� de�
NRU�en�NTS�tot�de�Nederlandse�Omroepstichting�
(NOS)� werd� hij� vice�voorzitter.� Internationaal�
vertegenwoordigde�hij�de�Nederlandse�omroep�
in�de� European�Broadcasting�Union,�waarvan�hij�
lang�vice�voorzitter�en�voorzitter�was.�

�
Broeksz �belang�voor�de�VARA�en�de�PvdA�
In�1971�ging�Broeksz�met�pensioen�en�moest�hij�
dus� een� aantal� taken� beëindigen.� Zo� nam� hij�
afscheid�als�voorzitter�van�de�VARA,�waaraan�hij�

Jan Broeksz (1906-1981) 

omroepbestuurder en politicus met hart en ziel 
�

Ed�van�Mensch�
Johannes�Bartholomeus�Broeksz�heeft�als�prominente�!omroepbaas �een�
belangrijke�rol�gespeeld�in�de�ontwikkeling�van�de�omroep.�Aanvankelijk�hadden�
omroepverenigingen�drie�belangrijke�activiteiten:�het�maken�van�
radioprogramma s,�de�werving�van�leden�en�de�bouw�van�een�eigen�studio.�De�
groei�van�het�aantal�leden�was�in�de�begintijd�enorm.�Bij�de�VARA�liep�het�ledental�
van�100�in�1926�op�tot�meer�dan�100.000�in�1930.�Broeksz�kwam�in�1929�bij�de�VARA�
in�dienst,�waar�hij�in�de�toen�nog�kleine�omroep�verschillende�taken�kreeg.�
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vanaf� 1966� krachtig� en�  een� tikkeltje� domine�
rend!� leiding� had� gegeven.�Het�waren� voor�de�
VARA� cruciale� jaren,� doordat� na� enerverende�
discussies�de� formele�banden�met�de�PvdA� en�
het�NVV�werden�verbroken�en�de�omroepvere�
niging� zich� openstelde� voor� progressieve� stro�
mingen.� Het� was� ook� de� periode� waarin� het�
omroepbestel� werd� geopend� voor� nieuwko�
mers�en�het�aantal� leden�van�de�omroepvereni�
gingen�de�zendtijdverdeling�ging�bepalen.�

Het�gevolg�was�dat�ook�de�VARA�meer� reke�
ning� ging� houden� met� de� wensen� van� het� pu�
bliek.�Broeksz�wist�te�bereiken�dat�de�VARA�de�
oude�achterban�behield,�maar�ook�aantrekkelijk�
werd�voor�nieuwe�groepen.�

Jan�Broeksz�was� zeker�niet�alleen�binnen�de�
omroep� actief.�Als� ware� socialist� had� hij� vanaf�
1935�tot�1962,�met�een�onderbreking�gedurende�
de�oorlogsjaren,�voor�de�SDAP�en�na�1946�voor�
de�PvdA�zitting�in�de�gemeenteraad�van�de�om�
roepstad�Hilversum.�Hij�was�vanaf�1956�bijna�25�
jaar� lid� van� de� Eerste� Kamer,� waar� hij� woord�
voerder�was� voor� volkshuisvesting,�buitenland�
se� zaken,� omroep� en� Europese� zaken.� Hij� was�
zeven� jaar� fractievoorzitter,� buitenlandwoord�
voerder� en� ondervoorzitter� van� de� Senaat.�Na�
zijn�werk�in�de�Eerste�Kamer�zetelde�hij�voor�de�

PvdA� in� de� periode� 1970� tot� 1979� in� het� Euro�
pees�Parlement.�Hij�was�daarvoor�niet�verkozen�
maar�aangewezen.�

Juist� door� de� geaccumuleerde� macht� van�
Broeksz� binnen� zowel� de� VARA� als� de� PvdA�
heeft�hij�de�omvorming�van�de�VARA�weten� te�
bewerkstelligen.� Zijn� bestuurlijke� vaardigheden�
zijn� van� grote� invloed� geweest� op� zowel� de�
VARA�als�op�de�plaatselijke,� landelijke�en�Euro�
pese� politiek.� Hij� overleed� na� een� zeer� arbeid�
zaam�leven�in�1981�op�75�jarige�leeftijd�te�Hilver�
sum,�waar�hij�een�groot�deel�van�zijn� leven�had�
gewoond.�

�
Ed van Mensch woont�in�Hilversum�en�was�vanaf�
1977�tot�2004�werkzaam�bij�het�voormalige�Goois�
Museum.� Hij� is� bestuurslid� van� de� Hilversumse�
Historische�Kring�Albertus�Perk,�van�de�Stichting�
TVE�en�de�Stad�en�Lande�Stichting.�Hij�heeft�be�
langstelling�voor�geschiedenis�van�het�Gooi,�in�het�
bijzonder� die� van� Hilversum,� en� publiceert� hier�
over.�

�
Literatuur�

�
G.P.�Bakker,� Broeksz.�Bouwer�van�de�Omroep!,�

in:�Vara�Gids,�17�april,�24�april,1mei�en�8�mei�

Jan�Broeksz�(midden)�bij�zijn�afscheid�van�de�VARA�in�1971.�Naast�hem�staat�zijn�opvolger�André�Kloos.�
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Radioman�
�

Aan�het�programma�Hersengymnastiek,�dat�van�
1938�tot�1992�door�de�AVRO�werd�uitgezonden,�
zal�voor�altijd�de�naam�Jan�van�Herpen�verbon�
den�zijn.�Hij�was�niet�de�enige,�maar�wel�de�be�
kendste� presentator� van� dit� radioprogramma.�
Hiermee�is�hij�ook�in�zijn�tijd�(dat�wil�zeggen�tot�
1982)�beroemd�geworden.�Maar�hij�heeft�meer�
betekend,�zowel�voor�de�AVRO�als�voor�Hilver�
sum.�

Jan�van�Herpen�werd� in� 1920�geboren� in�De�
venter.�In�1940�kwam�hij�in�dienst�van�de�AVRO.�
Bij�deze�omroep�voelde�hij� zich� thuis�vanwege�
het� (volgens� hem� hoge)� culturele� niveau� dat�
daar� toen� was.� Anders� dan� de� andere� omroe�
pen�was�de�AVRO�niet�aan�een�zuil�verbonden�
en�had�dus�geen�godsdienstige�of�politieke�bin�
ding.�Van�Herpen�gaf�zelf�de�voorkeur�aan�Cul�
tuur�met�een�grote�C,�maar�kon�het�evenwicht�
tussen�ernst�en�amusement�van�zijn�werkgever�
wel�waarderen.�Een�jaar�na�zijn�aanstelling�werd�

hij,� dankzij� zijn�  welluidende� stemgeluid!,� om�
roeper.�De�AVRO�was� toen� (net� als�de� andere�
omroepverenigingen)�inmiddels�verdwenen.�

AVRO�directeur� Willem� Vogt� had� al� in� mei�
1940�geprobeerd�de�toekomst�van�zijn�omroep�
vereniging� veilig� te� stellen.� Hij� ontsloeg� toen�
een� deel� van� zijn� joodse� medewerkers� (onder�
wie�de�bekende�sportcommentator�Han�Hollan�
der)� zonder� dat� de� bezetter� hierom� gevraagd�
had.� Jan� van� Herpen,� een� groot� bewonderaar�
van�Vogt,�zei�later�dat�hij�van�dit�ontslag�niet�op�
de�hoogte�was�geweest.�

In�maart� 1941�werden�de�omroepen�opgehe�
ven.� Hiervoor� in� de� plaats� kwam� de� gelijkge�
schakelde� Nederlandsche� Omroep,� waarvoor�
Van�Herpen�dus�als�omroeper�ging�werken.�Na�
de� oorlog� werd� hem� dit� aangerekend,� vooral�
omdat�hij�een�soort�cursus�had�gevolgd�in�gena�
ziÞceerde� nieuwsgaring.� De� Commissie� Zuive�
ring�Omroeppersoneel�heeft�hem� in�1945�uitge�
sloten�van�het�werken�bij�de�omroep.�Van�Her�
pen,�die�zeker�niet�pro�Duits�was�geweest,�ging�

Stapel-gek 

Jan van Herpen (1920-2008), een historisch heerschap 
in Hilversum 

Hans�Mous�

Het�leek�mij�een�aardig�idee�om�het�onderstaande�artikel�over�Jan�van�Herpen�in�te�
leiden�met�een�persoonlijke�herinnering,�die�dateert�ergens�uit�de�jaren�tachtig.�Ik�
was�in�die�tijd�werkzaam�als�docent�geschiedenis�en�mijn�toenmalige�rector�deed�
alles�om�onze�school�op�te�stoten�in�de�vaart�der�volkeren.�Op�de�een�of�andere�
manier�was�het�hem�gelukt�om�met�een�team�docenten�mee�te�mogen�doen�aan�
 Hersengymnastiek!.�Velen�van�ons�wisten�niet�dat�dit�programma�nog�bestond.�Op�
een�avond�stonden�we�in�een�ruimte�van�de�AVRO�studio�vragen�te�beantwoorden,�
toegejuicht�door�een�claque�van�collega!s�die�niet�waren�uitverkoren.�De�
tegenstanders�kregen�we�niet�te�zien.�Mijn�moeder,�die�uit�het�radiotijdperk�stamt�
( Moeders�Wil�Is�Wet!,� De�Familie�Doorsnee!),�zwol�van�trots,�toen�ze�mijn�stem�via�
de�ether�hoorde.�Ik�vermoed�dat�er�toen,�anders�dan�in�de�jaren�vijftig,�verder�niet�
zoveel� luistervinken!�zijn�geweest.�Op�het�eind�bleken�we�gewonnen�te�hebben.�
Tot�grote�teleurstelling�van�onze�rector�vonden�de�meeste�deelnemers�dat�het�in�
verschillende�opzichten�mooi�was�geweest.�
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hiertegen� in� beroep,� waarna� de� eerdere� uit�
spraak�van�de�Commissie�nietig�werd�verklaard.�
Jan�van�Herpen�sprak�niet�graag�over�deze�peri�
ode�in�zijn�leven.�

In�1947�keerde�hij�bij�de�AVRO�terug.�Daar�was�
zijn�belangrijkste� taak�aanvankelijk�het�aankon�
digen� van� concerten� uit� het� Concertgebouw� in�
Amsterdam�en�het�Kurhaus� in�Scheveningen.� In�
1948�viel�Van�Herpen� in�als�vragensteller�bij�de�
quiz� Hersengymnastiek.� Vanaf� dat� moment� tot�
1982� is�hij,� samen�met� Jan�Boots,�de�vaste�vra�
gensteller�bij�dit�programma�geweest.�

De� AVRO� heeft� Hersengymnastiek� van� 1938�
tot� 1992� uitgezonden.� Twee� teams,� die� elkaar�
niet�konden�horen�en�zien,�moesten�om�beurten�
dezelfde� vragen� beantwoorden.� Het� betrof�
kennis�� en� muziekvragen.� Wim� Noordhoek� en�
Arend� Jan�Heerma� van� Voss� constateerden� tij�
dens�een� interview�met�Jan�van�Herpen� in�1989�
dat� het� intellectuele� niveau� van� de� vragen,� ant�
woorden�en�deelnemers�vele�malen�hoger�ligt�dan�
wat�nu�doorgaans�op� radio�en� tv� te�horen�en� te�
zien� is.1� De� AVRO� had� met� dit� spelprogramma�
ook�nog�een�hoger�doel:�het� stelt�luisteraars�in�
de� gelegenheid� hun� denkvaardigheid� te� tonen�
door�het�beantwoorden�van�korte�vragen,�parate�

kennis� verradend� en� getuigend� van� algemene�
ontwikkeling� voor� de� microfoon,� aldus� de� om�
roep� bij� de� presentatie� ervan� in� 1938.� In� elke�
uitzending� werd� steevast� de� vraag� Hoe� is� de�
stand,�Mieke?�gesteld,�ook�al�heette� sinds� 1946�
de�nieuwe�  Mieke!� in�werkelijkheid�geen�Mieke�
meer.�

In� 1954�werd�Van�Herpen�hoofd�afdeling�Ge�
sproken� Woord� van� de� AVRO.� In� deze� functie�
was�hij�onder�andere�verantwoordelijk�voor�de�
serie� gesprekken� die� de� biograaf� Nol� Gregoor�
voor�de�radio�voerde�met�een�aantal�schrijvers,�
onder� wie� Vestdijk� en� Bordewijk.� Tot� het�
 Gesproken�Woord!�van�de�AVRO�behoorde� tot�
1957�ook�de�wekelijkse� radiocauserie�over�boe�
ken� van� de� door� Jan� van�Herpen� bewonderde�
P.H.�Ritter�jr..�Van�Herpen�presenteerde�ook�zelf�
een�literair�programma,�Boeken�met�plaatjes.�

In�1967�werd�hij�redacteur�Kunsten�en�Weten�
schappen�bij�de�AVRO.�In�die�hoedanigheid�pre�
senteerde� hij� het� programma�  t� Is� historisch�
waarin�hij� aandacht�besteedde� aan�diverse�on�
derwerpen�die�op�de�een�of�andere�manier�met�
geschiedenis� te�maken�hebben.�Zijn�Logboeken�
waren� geschiedkundige� hoorspelen.� Verder�
presenteerde� hij� de� kunstrubriek� Aspecten.�
Daarnaast�besteedde�Van�Herpen�aandacht�aan�
wetenschappelijke� onderwerpen� in� zijn� rubriek�
In�de�wetenschap�!�dat.�

In�1982�ging�Jan�van�Herpen�met�de�VUT.�Zijn�
afscheid�van�de�AVRO�was�bescheiden�van�op�
zet.� Daar� koos� hij� zelf� voor,� omdat� twee� jaar�
eerder�zijn�veertigjarig�jubileum�bij�de�omroep�al�
groots�was� gevierd.�Bovendien�was� hij� in� 1982�
nog�niet�klaar�met�de�omroep.�Tot�1998�is�hij�op�
talloze�manieren�bezig� geweest�om�onderwer�
pen�uit�de�geschiedenis�van�de�omroep�vast� te�
leggen.�

Jan�van�Herpen�overleed�in�Hilversum�in�2008.�
�

Jan�van�Herpen�en�de�geschiedenis�
�

Geschiedenis�op�de�radio�en�in�boeken�
De�geschiedenis�lag�Van�Herpen�na�aan�het�hart.�
Een�groot�deel�van�zijn�werk�voor�de�AVRO�was�
hieraan�gewijd.�Hierboven�werd�al� zijn� radioru�
briek�  t�Is�historisch�genoemd.�Hierin�besteedde�

Jan�van�Herpen�(1920�2008).�
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hij� aandacht� aan� boeken� over� geschiedenis,�
historische� romans,� musea,� herdenkingen� en�
cultureel�historisch� toerisme.� Het� programma�
heeft�bijna�500�uitzendingen�geteld,�waarin�Van�
Herpen�zo n�2000�onderwerpen�besprak.�Zestig�
van�zijn�causerieën�werden� in�1971� in�boekvorm�
uitgegeven.2�Een�voorbeeld�van�een� radiohoor�
spel� in�de�rubriek�Logboeken�was�de�uitzending�
van�26�mei�1966.�Het�bezoek�dat�Napoleon�van�
25� tot� 27� oktober� 1811� aan� Rotterdam� bracht,�
werd�daarin� in�de�vorm�van�een�radioreportage�
gepresenteerd.�Werkelijke� verslaggevers�uit�de�
jaren�zestig�als�Cees�van�Drongelen,�Guus�Weit�
zel,� Ilse�Wessel�en�Joop�van�Zijl� !versloegen �de�
intocht� van�de� keizer,�de� receptie� in�Het�Schie�
landshuis�en�de�feestavond�in�de�schouwburg.3�

Onder� de� titel�Graven,�stadhouders,�koningen�
werden� korte� biograÞeën� van� Nederlandse�
!staatshoofden ,�die�eerder�voor�de�radio�waren�
voorgelezen,� in� 1982� in� een� boek� gebundeld.4�
Ook� acht�uitzendingen�over� archeologie,�waar�
aan�professor�L.P.�Louwe�Kooijmans�meewerk�
te,�werden�door�Van�Herpen� in�een�boekje�uit�
gegeven.5�
�

De�geschiedenis�van�de�omroep�
Na� zijn� pensionering� ging� Jan� van� Herpen� zich�
bezighouden� met� de� geschiedenis� van� de� om�
roep,�waarbij� vanzelfsprekend� vooral� zijn� eigen�
AVRO�aan�bod�kwam.�In�eigen�beheer�gaf�hij�een�
elfdelige� geschiedenis� uit� van� de� Hilversumse�
Draadlooze�Omroep�(1923�1927)�en�van�de�eerste�
jaren�van�zijn�opvolger,�de�AVRO.6�Je�moet�wel�
een�heel�groot�liefhebber�van�dit�onderwerp�zijn�
om� dit� werk� in� zijn� geheel,� of� zelfs� voor� een�

groot�deel,�door�te�spitten.�Jan�van�Herpen� laat�
namelijk� hierin� zien� een� rusteloos� verzamelaar�
van�feiten,�van�alle�feiten�te�zijn.�De�boeken�be�
vatten� onder� meer� reeksen� data� en� tijdstippen�
van�uitzendingen,�waarvoor�hij�halve� radiogidsen�
overtikte.7� In� een� ander� boek� beschreef� hij� de�
opkomst�van�het�hoorspel�in�Nederland.8�

In� 1986� verscheen� het� eerste� nummer� van�
Aether,� Tijdschrift� voor� Vrienden� van� het� Om�
roepmuseum.� Hierin� legden� gepensioneerde�
omroepmedewerkers� hun� herinneringen� vast.�
Een�van�de� initiatiefnemers�en�redacteuren�was�
Jan�van�Herpen.�Het�blad�bestaat�nog�steeds.�In�
de� loop�der� jaren�zijn�erin� talloze�verhalen�van�
technici,�presentatoren�en�andere�omroepmen�
sen� verschenen,� die� tezamen� een� bonte� ge�
schiedenis�van�de�omroep�vormen.�

�
De�geschiedenis�van�Hilversum�en�het�Gooi�
Kort� nadat� Van� Herpen� bij� de� omroep� was�

gaan� werken,� verhuisde� hij� naar� Hilversum.� Hij�
zou� daar� tot� zijn� dood� blijven� wonen,� in� de�
streek�die�me�dierbaar�geworden�is.9�Na�zijn�ver�
trek�bij�de�AVRO�was�hij�betrokken�bij�verschil�
lende�publicaties�over�de�geschiedenis�van� zijn�
woonplaats� en� de� omgeving� daarvan.� Van� zijn�
hand� verschenen� bijdragen� in� Eigen�Perk,�zoals�
over�de�grote�brand�van�Hilversum�in�1766.�Maar�

Het�bordspel� Hersengymnastiek!,�uitgebracht�in�1940.�
Het�telde�800�vragen�en�kostte�f�3,50.�

Het�team�van�Hersengymnastiek.�V.l.n.r.:�Gerard�van�
Krevelen,�Jan�Boots,�Cisca�Harms?�(!Mieke!)�en�Jan�van�
Herpen.�
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vooral�was�hij�als�redacteur�betrokken�bij�enkele�
grotere�uitgaven�zoals�Het�Gooi�in�tekst�en�beeld�
(1987),�Hilversum�anno�1850�(1990)�en�Hilversum�
en�de�omroep�(1995).�De� laatste�twee�zijn� jubile�
umuitgaven�van�Albertus�Perk.�
�
Jan�van�Herpen�en�de�literatuur�
�
 Ik�ben�jaloers�op�mensen�die�op�papier�een�echt�
verhaal� kunnen� vertellen,!� liet�Van�Herpen� zich�
eens� ontvallen.� Hij� heeft� zich,� voor� zover� mij�
bekend,� dan� ook� nooit� aan� een� literair� werk�
gewaagd.� Zijn� bewondering� voor� romanschrij�
vers� was� groot.� Van� Herpen� had� bij� de� AVRO�
programma!s� over� literatuur� gepresenteerd� en�
geproduceerd.� Al� eerder� noemde� ik� zijn� ge�
sprekken�(samen�met�Nol�Gregoor)�met�beken�
de�schrijvers�en�zijn�rubriek�Boeken�met�plaatjes.�

Meer�nog�dan�al�deze�auteurs�bewonderde�hij�
de�eerder�genoemde�P.H.�Ritter� jr.,�die�net�zo!n�
literaire� veelvraat� was� als� Van� Herpen.� Ritter�
was� in�de� jaren�dertig� tot�en�met�vijftig�de�Ne�
derlandse� literatuurpaus� dankzij� zijn�wekelijkse�
boekenrubriek�voor�de�AVRO�radio.�Hij�kon�boe�
ken�maken�en�breken.�Ter�Braak� sprak�van�  de�
litteraire� radio�dictator� P.H.� Ritter� Jr!.� Dankzij�
zijn�  alomtegenwoordigheid!�(alweer�Ter�Braak)�
onderhield�Ritter�contacten�met�een�groot�aan�
tal�schrijvers.�

Na�zijn�pensionering�heeft�Jan�van�Herpen�heel�
veel�tijd�gestoken�in�het�toegankelijk�maken�van�
Ritters� archief� en� het� uitgeven� van� zijn� corres�
pondentie�met�verschillende� schrijvers.�Hij�wist�
hierin� geen� maat� te� houden:� iedere� snipper�
tekst,� tot� en� met� adreswijzigingen� en� nieuw�
jaarswensen� toe,� werden� erin� opgenomen.� De�
biograÞe�van�Ritter,�waaraan�Van�Herpen� jaren�
gewerkt�heeft,�heeft�tijdens�zijn�leven�nooit�een�
uitgever� gevonden.10� Gé� Vaartjes� constateert:�
Jan� van� Herpen� had� als� een� nauwgezette� boek�
houder� Ritters� levensloop� genoteerd,� maar� ner�
gens�kwam�de�gebiografeerde�echt� tot� leven.�Er�
ontstond�geen� verhaal!,�en�verder�ontbrak�iedere�
analyse� van�Ritter� als�mens� en� als� literator.11� Al�
leen�al�het�voorwoord�bevatte�een�opsomming�
van� Ritters� kledingstukken� en� een� uitputtende�
beschrijving�van�zijn�huisraad.�

Van�Herpen�nam�graag�contact�op�met�men�
sen� die� onderzoek� deden� naar� literatuur� en�
schrijvers.�Op�deze�manier�verzamelde�hij� rond�
1983�een�groep�mensen�om�zich�heen�die�hij�de�
vriendengroep�Flanor� noemde.� Jan� van� Herpen�

Het�gezelschapsspel� Hoe�is�de�stand,�Mieke?!�uit�1947.�
Het�is�samengesteld�door�Jan�Boots�en�Bob�Wallagh.� P.H.�Ritter�jr.�(1882�1962).�
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hoopte�hiermee�een� intensieve�uitwisseling�over�
vooral� literatuur� en� individuele,� doorgaans� li�
teraire,�projecten12� tot� stand� te�brengen.�Flanor�
was� oorspronkelijk� een� Amsterdams� letterkun�
dig�genootschap,�dat�werd�opgericht� in�1881�en�
waarschijnlijk� heeft� bestaan� tot� 1887.� Van� dat�
genootschap� waren� onder� anderen� Frank� van�
der�Goes,�Frederik�van�Eeden,�Willem�Kloos�en�
Willem�Paap� lid.�In�1998�realiseerde�Van�Herpen�
zich�dat�zijn�Flanor�op�weg�was�naar�het�einde.�
Uiteindelijk� zette� hij� onder� dezelfde� naam� een�
uitgeverij�op,�waarbij�onder�andere�zijn�geschie�
denis� van� de� Hilversumse� Draadlooze� Omroep�
en� zijn� laatste� uitgaven� van� Ritters� correspon�
dentie�verschenen.� Inmiddels� is�Flanor�een�niet�
commerciële� uitgeverij� van� biblioÞele� publica�
ties.�
�

De�Gooise�Atletiek�Club�
�
Naast� de� Cultuur� en� zijn� omroepwerk� had� Van�
Herpen�nog�een�heel�andere� liefde:�de�atletiek.�
Hij� was� in� de� jaren� vijftig� en� zestig� tweemaal�
voorzitter� van�de�Gooise�Atletiek�Club� in�Hilver�
sum.�Met� 284� leden�was� deze� club� in� 1960� de�
derde� atletiekvereniging� van� Nederland.� Die�
groei� kwam� mede� door� het� instellen� van� een�
 welpen�afdeling!.� Jan� van� Herpen� bracht� de�
jongensafdeling�tot�bloei.�Hij�ging�met�de�ploeg�
kamperen�en�stimuleerde�activiteiten�buiten�de�
gewone� atletieknummers� om:� een� Tienkamp�
bestaand� uit� onderdelen� zoals� darts,� midget�
golf,�sjoelen,� tafeltennis�en�zwemmen.�Hij� redi�
geerde� ook� de� jubileumboeken� van� de� GAC� in�
1952�en�1967.�

In� het� boek� uit� 1967� typeerde� hij� de� GAC�als�
volgt:� Ondanks� onze� kwantiteit� zijn�wij� nimmer�
een� club� van� indrukwekkende� athletische� kwali�
teit� geweest �Wij� zijn� qua�werkelijke� athletiek�
vrijwel�nooit�een�vereniging�van�grootse�nationa�
le� allure� geweest.�Maar�wij� zijn� in� al� die� veertig�
jaar�een�door�en�door�gezellige�club�geweest�met�
intern�een�geweldige�sfeer.�Wij�komen�vrijwel�niet�
op�vergaderingen,�maar�als�er�feestjes�zijn�dan� is�
de�zaal�te�klein.�Onze�train�avonden�maken�nooit�
de� indruk� van� verbetenheid� en� hardheid �Men�
kan�die� gezelligheid�betreuren.�Men� kan� er� zelfs�

van� zeggen� dat� zij� de� opbloei� van� een� grootse�
athletische� vorm� in� de� club� verhindert.�Maar� in�
het� algemeen� zijn�we� er� tevreden�mee�geweest.�
Vergis� ik�mij�of� lezen�we�hier�een�volstrekt�on�
herpiaanse�noot�van�kritiek?�

In�1962�begon�de�GAC�op�de�zaterdagochtend�
met� een� loopgroep� voor� recreanten� (of,� zoals�
deze�mensen�ook�wel�genoemd�werden,�oudere�
heren).� Vanaf� het� begin� tot� 1980� was� Jan� van�
Herpen�de� trainer�van�deze�Heren�Pleziergroep.�
Van�de�eerste�deelnemers�waren�velen�niet�ge�
wend�om�te�lopen.�In�de�eigen�woorden�van�Van�
Herpen:�Na�de�eerste� 100m.�klonk�er�al�gezucht.�
Het�werd� stil� in�de�ploeg.�Sommigen� schenen� te�
denken:� waar� ben� ik� aan� begonnen?� Maar� er�
werd� vooruitgang� geboekt.� Terugblikkend�
schreef� Jan� van�Herpen� in� 1987:�Wat�zijn�al�die�
dames� en� heren� ver� gekomen.�Wie� vermoedde�
onder� die� zuchtende� mannen� van� de� herfst� in�
1962�marathonlopers?�Wie� vermoedde� toen� dat�
die�zaterdagochtenden�in�het�bos�zulke�belevenis�
sen�zouden�worden?13�

 Hilversum�anno�1850!,�uitgegeven�ter�gelegenheid�van�
het�vijftienjarig�bestaan�van�Albertus�Perk�in�1990.�Jan�
van�Herpen�was�de�eindredacteur.�
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In�zijn�voorwoord�bij�Het�Gooi� in�tekst�en�beeld�
legt�hij�een�romantisch�gekleurd�verband�tussen�
deze� trimgroep� en� zijn� natuurbeleving:� Ik� ben�
goed�op�de�hoogte�van�de�bossen�om�Hilversum�
en� dan� vooral� die� aan� de� kant� van� Baarn� en�
Utrecht.�Daar� ken� ik� alle�gemarkeerde�wandel�
parcoursen�en�andere�paden�waarlangs� ik� in�de�
jaren� zestig� en� zeventig� bijna� twintig� jaar� als�
trainer�de�uit�zo n�honderd�man�bestaande�trim�
ploeg� van� de� Gooise� Atletiek� Club� wekelijks�
geleid� heb.� In� alle� seizoenen:� als� de� krentebo�
men� bloeiden,� als� de� kastanjes� vielen,� als� de�
heide�ging�kleuren,�en�als�de�sneeuw�de�natuur�
nog�stiller�scheen�te�maken.�

Naast�Jan�van�Herpen�waren�nog�twee�andere�
AVRO�coryfeeën�actief� in�de�GAC:�de�eerder�ge�
noemde�Willem�Vogt�was�materiaalcommissaris�
in� het� eerste� bestuur� (1927)� en� sportverslagge�
ver� Dick� van� Rijn� (Goedenavond� luisteraars,� in�
Nederland,�in�oost�en�west,�op�zee�of�waar�ook�ter�
wereld)� werd� in� 1971� voorzitter.� Blijkbaar� was�
atletiek�een�Sport�met�een�grote�S.�
�

De�mens�Jan�van�Herpen�en�zijn�belang�
�

Volgens�Gé� Vaartjes� heeft� het� Jan� van�Herpen�
tot� op� hoge� leeftijd� dwarsgezeten� dat� hij� geen�
academische� opleiding� had� gevolgd.14� Vaartjes�
veronderstelling� dat� zijn� publicatiedrang� wel�
eens�kon�voortkomen�uit�dit�gevoel�lijkt�mij�psy�
chologie�van�de�koude�grond.�Maar�Van�Herpen�
was�inderdaad�geen�academicus,�niet�qua�oplei�
ding� en� evenmin� in� zijn�benadering� van�de�ge�
schiedenis�en�de� literatuur.�Hij�was�een�onstuit�
bare� verzamelaar� van� feiten,� die� hij� geordend�
maar� niet� geschift� in� talloze� publicaties� naar�
buiten� bracht.� Zijn� huis�was� de� bergplaats� van�
een�onvoorstelbare�hoeveelheid�boeken,�platen�
en�krantenknipsels,�die�vaak� in�nette�stapels�op�
ordening� lagen� te� wachten.� Tegen� zijn� bezoe�
kers�zei�hij�weleens,�dat�hij�!stapel�gek �was.�Zijn�
boeken�en�artikelen�waren�ook�nog�al�eens�op�
eenstapelingen�van�keurig�gerangschikte�feiten.�

Een� kritische� benadering� van� zijn� onderwer�
pen�was� hem� vreemd,� die�wees� hij� soms� zelfs�
resoluut�van�de�hand.�Voorbeelden�van�zijn�aan�
pak�vinden�we� in�enkele�artikelen�van�zijn�hand�

in�Eigen�Perk.�In�1992�stond�er�een�artikel�in�over�
!De� Gooilandconcerten � voor� de� Canadezen� in�
mei� en� juni� 1945.� Een� groot� gedeelte� van� de�
tekst�bestaat�uit�de�opsomming�van�de�gespeel�
de�werken�en�het�citeren�van�enthousiaste�kran�
tenverslagen.�De�conclusie�van�de�schrijver�was:�
Hilversum�heeft�zijn�Canadese�bevrijders�terstond�
na�het�einde�van�de�oorlog�muzikaal�gul�onthaald�
dankzij� een� voortvarend� radiodirigent:� Hugo� de�
Groot.�Het� al�eerder�genoemde� artikel�over�de�
brand� van� Hilversum� (in� Eigen�Perk� 1998)� was�
niet�meer�dan�een� letterlijke�overname�van�een�
artikel� in� De� Philosooph� van� juli� 1766,� zonder�
kanttekeningen.�

Wil�dit�zeggen�dat�het�werk�van�Jan�van�Her�
pen�geen�betekenis�heeft?�Volstrekt�niet.�Media�
deskundige�Huub�Wij�es� schreef�over�Van�Her�
pen:� hij� was� een� onovertro�en� speurneus� naar�
alle� feiten�rond�het�vroegste�omroepverleden�en�
was� een�Þjn�stilist� in�taal,�een�beschaafde,�aima�
bele� en� bescheiden� man� en� een� onvermoeibare�
zoeker� naar� feitelijke� informatie.15� Hierboven�
schreef� ik� over� zijn� tomeloze� publicatiedrang.�
Voorzover�deze�drang� een�nadeel�was,�had�hij�
zeker�ook� zijn� voordeel.� In� een� tijd�waarin� het�
internet� nog� een� beperkte� omvang� had,� hield�

!Het�Gooi�in�tekst�en�beeld �uit�1987,�samengesteld�door�
Jan�van�Herpen.�
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dit�namelijk�in,�dat�Van�Herpen�eindeloze�stapels�
papieren� informatie� heeft� doorgewerkt� en� in�
meerdere� of� mindere� mate� toegankelijk� heeft�
gemaakt.� Hierbij� heeft� hij� grote� hoeveelheden�
feiten�boven�water�gehaald�die�anders�wellicht�
niet�waren�ontdekt�en�daarmee�heeft�hij�de�weg�
gebaand�voor�toekomstige�onderzoekers.�Daar�
naast�was� zijn�werk� als� (eind)redacteur� van�di�
verse� publicaties� van� belang.� Ik� noemde� al� de�
gedenkboeken�van�de�GAC�en�de� jubileumuitga�
ven�van�Albertus�Perk.�Maar� ik�vermoed�dat�de�
voornaamste� betekenis� van� Jan� van� Herpen� is�
geweest,�dat�hij�met�zijn�populaire� radiorubrie�
ken� literatuur� en� geschiedenis� onder� de� aan�
dacht�van�een�groot�publiek�heeft�gebracht.�

Jan�van�Herpen�had�voor�zijn�speur��en�schrijf�
werk� na� zijn� pensionering� de� tijd,� temeer� daar�
het�begrip�privéleven�niet�op�hem� van� toepas�
sing� leek� te�zijn.�Hij�wordt�aimabel,�ho�elijk�en�
meelevend� genoemd,� maar� zijn� persoonlijk� le�
ven�en�zijn�gevoelens�bracht�hij�nooit�ter�sprake.�
Vragen� in� die� richting� ontweek� hij.� Hij� is� nooit�
getrouwd�geweest�en�noemde�zichzelf�een�een�
zaat�met�weinig�vrouwenvlees.�

Zijn� laatste� jaren�waren�zwaar.�Hij�werd�hulp�
behoevend� en� aan� het� publiceren� kwam� een�
gedwongen� eind.�  Ik� wil� nog� zoveel� schrijven,�
maar� ik�kan�niets�meer,!�verzuchtte�hij.�Aanvan�
kelijk�verzette�hij�zich�tegen�deze�situatie,�maar�
hij� accepteerde�uiteindelijk�het�onvermijdelijke.�
Jan�van�Herpen�was�uitverzameld.�
�

Noten�
�

1.� Het�citaat�is�te�beluisteren�via�de�website�van�de�
Radiovereniging:�http://www.vpro.nl/
speel.POMS_VPRO_624600.html�

2.� Jan�van�Herpen,� t�Is�historisch.�Rotterdam,�1971.�
3.� De�uitzending�is�bewaard�op�een�cd�in�het�stadsar�

chief� van� Rotterdam� (4011� Collectie� Geluid,� GV�
184).�

4.� Jan� van� Herpen,� Graven,� stadhouders,� koningen.�
Zutphen,�1982.�

5.� L.P.�Louwe�Kooijmans�en� Jan�van�Herpen,�Opgra�
ven�in�Nederland.�Hilversum,�1976.�

6.� Jan� van� Herpen,� De� Hilversumse� Draadlooze� Om�
roep.�Hilversum,�1997�2002.�

7.� Gé� Vaartjes,�  In� memoriam� Jan� van� Herpen!,� in:�

Jaarboek� van� de� Maatschappij� der� Nederlandse�
Letterkunde�te�Leiden,�2008�2009,�p.�115.�

8.� Jan� van� Herpen,� Men� hoort� zijn� voetstappen.� Een�
onderzoek�naar�de�opkomst�van�het�oorspronkelijke�
Nederlandse�hoorspel�in�de�jaren�twintig.�Hilversum,�
1996.�

9.� Het�Gooi�in�tekst�en�beeld,�p.�11.�
10.�Pas�een� jaar�na�Van�Herpens�overlijden�verscheen�

Met�bestendig� jeukende�pen�bij�Van�Herpens�eigen�
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Letterkunde�te�Leiden,�2008�2009,�p.�116.�

12.� Idem,�p.�114.�
13.�  De�Gooise�Atletiek�Club,�1927�2002!,� in:�Eigen�Perk�

3,�2002,�p.�125.�
14.�Letterkunde�te�Leiden,�2008�2009,�p.�113.�
15.�Huub� Wij�es,�  Verhalen� uit� de� eerste� hand!,� in:�

Aether,�juli�2011,�p.�4�5.�
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De� jaren�vijftig�en�zestig�waren� jaren�van�groei�
voor� de� omroepen� in� Hilversum.� Hoewel� de�
verzuilde� zenders� hun� eigen� luisteraars� vooral�
met� kerkdiensten� bedienden� �� de� KRO� de�
rooms�katholieken,� de� NCRV� de� traditionele�
(orthodoxe)�protestanten�en�de�VPRO�de�vrijzin�
nige�protestanten� ��was�er�belangstelling�voor�
een�bredere�benadering.�De�wens�ging�uit�naar�
een� nationale� omroep,� gericht� op� actuele� le�
vensvragen�en�ontwikkelingen� in�de�wereld.� In�
samenwerking� met� verschillende� protestantse�
kerken� nam� de� Nederlandse� Hervormde� Kerk�
(NHK)�hierin�het� voortouw.1�Zo�ontstond� in�de�
herfst� van� 1975� de� Interkerkelijke� Omroep� Ne�
derland� (IKON)�op� initiatief�van�de�predikanten�
A.� Kruyswijk� namens� het� Convent� van� Kerken�
(CvK)�en�ds.�L.H.�Ruitenberg�namens�het�IKOR.2�

�
�
De�huisvesting�van�het�IKOR�
�
Aanschaf�van�Het�IKOR�huis�Borneolaan�27�
Op�1�februari�1955�begon�het�IKOR�met�zijn�acti�
viteiten�aan�de�Borneolaan.�Deze� stichting�was�
al� in� Hilversum� gevestigd.3� Dit� was� het� gevolg�
van�een�eerste�poging�om�in�Hilversum�een�nati�
onale�omroep�op� te� richten,�wat� resulteerde�in�
Radio� Nederland� in� den� Overgangstijd� (RNIO).�
De�RNIO� zond�voor�het�eerst�uit�op� 20� januari�
1946,�maar�heeft�niet�lang�bestaan.�Vandaar�dat�
ook�het�IKOR�koos�voor�vestiging�in�deze�plaats�
en�besloot� tot�de� aankoop� van�de� villa� aan�de�
Borneolaan�27.�Twee�hervormde� leden�van�zijn�
bestuur�vertegenwoordigden�de�stichting�bij�de�
koop�van�het�pand:�voorzitter�mr.�Hendrik�Mul�
derije� (1896�1970),� advocaat� en� procureur� wo�

nende� te�Amsterdam,�en�penningmeester�Hen�
drikus�Johannes�Timmer�(1906�1989),�koopman,�
wonende�te�Naarden.�

�
Een�noodgebouw�
Deze�villa�bleek�al�gauw�te�klein�om�al�het�IKOR�
personeel� een� goede� werkplek� te� bieden.� Uit�
breiding�van�de�werkruimte�in�de�tuin�bood�een�
mogelijk� alternatief.� Het� terrein� was� immers�
groot�genoeg,�30�m�x�75�m,�waarvan�55�m�zich�
achter�het�huis�bevond�(zie�schets,�p.�147).�

In� een� brief� d.d.� 3� oktober� 1960� vroeg� het�
IKOR�de�gemeente�Hilversum�om�goedkeuring,�
voor�de�duur�van�vijf�jaar,�voor�het�plaatsen�van�
een�houten�noodkerk�in�de�achtertuin.�Het�IKOR�
kon� deze� noodkerk� overnemen� van� de� Neder�
lands�Hervormde�Kerk� in�Rutten,� in� de�Noord�
oostpolder.� Het� was� de� bedoeling� om� in� dit�
noodgebouw� de� administratie� onder� te� bren�
gen.� Er� kwamen� een� nieuwe� oprijlaan� en� par�
keerplaatsen� voor� auto s,� motoren� en� Þetsen.�
Het� college� verleende� toestemming� tot� eind�
1965.�Deze�termijn�werd�twee�keer�verlengd.4�In�
zijn� brief� aan� het� college� van� 5� februari� 1970�
meldde� de� algemeen� directeur� van� het� IKOR,�
J.W.�de�Haan,�de�datum�van�31�december� 1973�
als� uiterste� datum� voor� de� verplichte� a�raak�
van�het�houten�hulpgebouw.�

Eind� jaren� zestig�diende�dit�noodgebouw�als�
huisvesting�van�de�Stichting�Filmcentrum.�Deze�
stichting�was,�net�als�de� IKON,�een�orgaan�van�
de� Oecumenische� Raad� van� Kerken.� Opnieuw�
kampte� men� met� ruimtegebrek,� maar� wellicht�
kon�de�huur�of�aankoop�van�een�andere�villa� in�
de�Borneolaan�soelaas�bieden.5�Tussen�1�decem�
ber� 1964�en�29�november� 1968�was�de�villa�op�

De IKON in de Borneolaan: een gevecht om werk-
ruimte 

Bonnie�van�der�Pers�

De�kerken�in�Nederland�waren�traditioneel�gericht�op�hun�eigen�gemeenten�en�
parochies.�Na�de�oorlog�ontstond�de�wens�zich�meer�op�de�wereld�buiten�de�kerken�
te�richten.�Vanaf�1946�boden�radio�uitzendingen�een�voor�de�hand�liggende�
gelegenheid�om�deze�wens�ter�vervullen�en�zo�ontstond�het�IKOR,�het�Interkerkelijk�
Overleg�inzake�Radioaangelegenheden.�



146� TVE�33e�jrg.�2015�

Laatst�gewijzigd:�30�4�2015�Versie:�def�

Borneolaan�30,�schuin�tegenover�het�IKOR�huis,�
in�handen�van�de�Generale�Financiële�Raad�van�
de� Nederlandse� Hervormde� Kerk� te�  s�
Gravenhage.�Er�werd�over�gedacht�kantoren� in�
deze� villa� onder� te� brengen,� zodat� het� IKOR�
meer�ruimte�zou�krijgen,�zolang�er�van�de�nood�
kerk�geen�gebruik�gemaakt�kon�worden.�In�1969�
kreeg�het�Filmcentrum�echter�een�andere�huis�
vesting.6�

�
Een�poging�tot�nieuwbouw�
Door� de� a�raak� van� het� noodgebouw� was� er�
ruimte� voor� nieuwbouw� op� het� terrein� achter�
Borneolaan�27.�Architect�K.�Meester�uit�Purme�
rend�werd�benaderd�om�een�ontwerp�te�maken�
bestaande� uit� een� kantoor�� en� projectieruimte�
voor�achter�de� IKOR�villa�en�dit� in� te�dienen�bij�
de�gemeente�Hilversum.7�Het�nieuwe�bijgebouw�
zou� ruimte� moeten� bieden� aan� een� projectie�
zaal,�zes�kantoorvertrekken,�een�keuken,�toilet�
ten�en�archiefruimten.�Na�jaren�discussie�en�het�
gebruik�van�vele�tijdelijke�andere�locaties�kwam�
er� echter� uiteindelijk� geen� nieuwbouw� achter�
Borneolaan�27.�

De�problemen�met�betrekking�tot�de�huisves�
ting� van� het� IKOR� zijn� niet� los� te� zien� van� de�
algemene� organisatorische� veranderingen� bin�
nen� de� kerkelijke� omroepstructuur.� In� 1968�
werd� de� Oecumenische� Raad� van� Kerken� ver�
vangen� door� een� nieuw� orgaan,� de� Raad� van�
Kerken�in�Nederland.�Aan�deze�raad�namen�niet�
alleen� de� Nederlands� Hervormde� Kerk� (NHK)�
maar� ook� de� Gereformeerde� Kerken� in� Neder�
land� (GKN)� en� het� Rooms�Katholiek� Kerkge�
nootschap�(RKK)�deel.�De�hervormden�voelden�
weinig�voor�integratie�van�de�IKON,�hun�kerkelij�
ke�omroep,�in�de�Nederlandse�Omroep�Stichting�
(NOS).�Bovendien�hadden�de�KRO�en�de�VPRO�
nog�steeds�hun�eigen�omroep�en�gebouwen.�

�
Samen�met�het�Convent�van�Kerken�op�
Borneolaan�4�

�
Uitbreiding�door�het�huren�van�Borneolaan�4�
In� 1957� richtten�de�GKN�en�enige�andere�kleine�
kerkgenootschappen� die� in� 1945� liever� met� de�
NCRV�dan�het�IKOR�samenwerkten,�het�Convent�

van�Kerken� (CvK)�op.�Het�CvK�had�aanvankelijk�
alleen� een� postadres� in� Hilversum� en� ging� op�
zoek� naar� een�onderkomen.�Het� vroeg� aan�de�
gemeente�vrijstelling�voor�het�vestigen�van�een�
kantoor� in�een�woonhuis�aan�de�Borneolaan�4.�
Het� ging� hier� over� een� onderhuur� zonder� for�
meel� contract� tussen� het� CvK� en� de� familie�
Pouwels,�die�het�pand�huurde�van�eigenaar�J.A�
Zwaag,�wonende� te�Assen.�De� familie�Pouwels�
regelde�als�hoofdbewoners�tussen�1950�en�1972�
kamers�voor�verschillende�onderhuurders.��

Toen�een�van�de�onderhuurders�het�parterre�
gedeelte� verliet,� vroeg� en� kreeg� Pouwels� toe�
stemming�van�de�gemeente�om�deze�ruimte�aan�
het� CvK� te� verhuren.� Op� 12� januari� 1968� werd�
vrijstelling� van� de� overbruggingsverordening�
structuurplan� tot� wederopzegging� verleend.�
Deze�vrijstelling� luidde:�ten�behoeve�van�de�inge�
bruikneming� als� kantoor� van� de� benedenverdie�
ping� van�het�pand�op�Borneolaan� 4�onder� voor�
waarde�dat�in�de�huidige�staat�van�het�pand�geen�
verandering� zal�worden� gebracht.� Het� CvK� zou�
van� twee�kamers,�de�keuken�en�de�wc�gebruik�
mogen�maken.8�

In�1969�was�dr.�G.N.�Lammens�(1923�1985)�tot�
directeur� van� het� CvK� benoemd.� Hij� nam� zijn�
intrek� in� Borneolaan� 4,�maar� het� werd� daar� al�
snel�te�krap.�Behalve�hijzelf�en�zijn�secretaresse�
waren� er� de� administrateur,� de� stenotypist� en�
een�team�bestaande�uit�vier�mensen�gehuisvest.�
Bovendien�moest�er�ook�ruimte�zijn�om�verschil�
lende� vergaderingen� voor� radio�� en� tv�
werkzaamheden�te�houden.�Het�CvK�zocht�ver�

Borneolaan�27.�
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geefs� naar� een� royaler�onderkomen.�Het�werd�
daarnaast�met�een�ander�probleem�geconfron�
teerd:� ten� gevolge� van� het� vertrek� van� de�
hoofdbewoners���de�familie�Pouwels���zou�het�
CvK�vanaf�april�1972�de�huur�opgezegd�worden.�
Lammens�zag�geen�kans�dit�pand�nog� langer�te�
huren�en�gaf�zijn�visie�op�de�situatie�weer,�zin�
spelend�op�de�woningnood�van�dat�moment:�

Hoewel�de�mogelijkheid�mij�niet�groot�schijnt�te�
zijn�zou�ik�een�poging�willen�wagen�met�de�eigenaar�
[tandarts� J.A� Zwaag]� in� overleg� te� treden� over�
aankoop�van�het�huis.�Hij�en�zijn�vrouw�zijn�de�enige�
a.s.� bewoners� van� het�pand� dat� 14� kamers� heeft.�
Alhoewel�hij�wellicht�vergunning�zal�krijgen�om�het�
pand�te�betrekken�komt�het�mij�voor�dat�hij�meer�
gediend� zal� zijn�met� een� kleiner�moderner�huis� in�
Hilversum.� Het� CvK� zou� kunnen� proberen� bij� de�
burgemeester�een�en�ander�voor�elkaar�te�krijgen.9�

Kort�daarna� legde�Lammens�de� situatie�voor�

aan�de�Regeringscommissaris� voor�de�Omroep�
en� vroeg� om� een� akkoord� voor� overschrijding�
van�de�begroting�voor� 1973.�Hij�begon�zijn�plei�
dooi� met� een� schets� van� de� huidige� situatie,�
namelijk�dat�het�CvK�tot�dat�moment�als�onder�
huurder�gevestigd�was� in�het�pand�Borneolaan�
4� en� daar� beschikte� over� een� tweetal� kamers�
waarin� alleen�de� administratieve� staf� en�de� di�
recteur�konden�worden�gehuisvest.�De�overigen�
van�zijn�vijftien�medewerkers�vonden�een�tijde�
lijk�onderdak�bij�het�IKOR;�dat�was�een�noodop�
lossing,�daar�in�het�huis�Borneolaan�4�niet�meer�
werkruimte� door� de� hoofdbewoners� beschik�
baar�gesteld�kon�worden.10�

In�juni�1972�was�het�IKOR�huis�overbevolkt.�Er�
werkten�ongeveer�dertig�mensen�met�nog�een�
aantal�medewerkers� van� het� RKK,�met�wie� ze�
nauw� samenwerkten.� De� uitbreidingsplannen�
van�het�IKOR�huis�waren�intussen�vergevorderd,�

Situatieschets�voorstel�bijgebouw�achter�Borneolaan�27.�
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maar�nog�niet�gerealiseerd.�Lammens�verklaar�
de�verder� in�zijn�brief�aan�de�Regeringscommis�
saris� voor� de� Omroep,� dat� de� hoofdbewoners�
van� Borneolaan� 4� inmiddels� het� pand� hadden�
verlaten.�De�eigenaar�had�volgens�hem�het�pand�
al�in�de�verkoop�gegeven,�maar�het�CvK�kon�het�
niet� kopen.� Met� andere� woorden:� per� 1� april�
1972�zou�het�CvK�als�onderhuurder�dakloos�zijn.�

�
Hulp�uit�onverwachte�hoek�
Hoewel�de� situatie� zeer�ernstig� leek,� koesterde�
Lammens�nog�een�beetje�hoop.�Hij�wist�dat�De�
Wilde�Ganzen�(DWG)�een�eigen�onderdak�zocht.�
Die�stichting,�welke�kansarmen�in�de�wereld�een�
beter�leven�probeerde�te�geven,�was�voortgeko�
men�uit�het� IKOR.�Zij�maakte�gebruik�van�zend�
tijd�via�de�omroep�IKON�om�steun�te�vragen�voor�
haar�eenmalige,�concrete,�praktische�en�kleinscha�
lige�projecten�in�ontwikkelingslanden�en�de�landen�
van�Midden��en�Oost�Europa.�DWG�zou�bereid�zijn�
het� pand� Borneolaan� 4� te� kopen,� mits� zij� een�
huurgarantie� van� het� CvK� kon� krijgen.� Zij� was�
eveneens�bereid�alles�aan�hen� te�verhuren�met�
uitzondering�van�twee�kamers�(een�grote�en�een�
kleine).� Weer� moest� het� gemeentebestuur� van�
Hilversum�toestemming�geven�voor�het�onttrek�
ken� van�dit�pand� aan�het�woningbestand;�men�
deed�dit�onder�voorwaarde�dat�het�huis�binnen�
drie� jaar� weer� voor� particuliere� bewoning� be�
schikbaar� zou� komen.� Er� kwam� toestemming�
van�de�gemeente�om�de�bovenverdieping�maxi�
maal� drie� jaren� te� gebruiken� in� afwachting� van�
de�uitbreiding�van�het�perceel�Borneolaan�27.�
Lammens�gaf�toe�dat�het�misschien�allemaal�te�

duur�was;�het�CvK�zou�geld�nodig�hebben�voor�
de� extra� huur� en� er� zouden� kosten� voor� het�
opknappen�van�het�pand�gemaakt�moeten�wor�
den.�Zijn�voorstel�om�met�DWG�in�Borneolaan�4�
te�blijven�motiveerde�hij�door�te�memoreren�dat�
het�CvK�binnenkort� in�het� IKOR�zou�opgaan�en�
eventueel�naar�het�IKOR�huis�zou�verhuizen.�Dit�
bleek�een�voorbarige�vermelding,�aangezien�de�
hele� procedure� nog� vier� jaar� zou� kosten.11� Het�
leek� Lammens� desalniettemin� op� dat� moment�
logisch�dat�het�CvK� in�de�buurt�zou�blijven.�Als�
hij�geen�steun�kon�krijgen,�ging�de�aankoop�van�
Borneolaan�4�niet�door�en�stond�het�CvK�per� 1�
oktober�1972�op�straat.�

Lammens � visie� impliceerde� een� locatieschei�
ding�tussen�radio��en�tv�activiteiten�van�het�CvK/�
IKOR.� En� wel:� de� radiomedewerkers� van� het�
IKOR,� eventueel� aangevuld� met� de� medewer�
kers�van�DWG,�in�het�pand�Borneolaan�4.�De�tv�
productieafdeling�van�het�CvK�en�het� IKOR�(tv)�
zouden� dan� in� het� IKOR�huis,� Borneolaan� 27,�
blijven.� Dit� vooruitzicht� beviel� niet� iedereen,�
vooral�niet�algemeen�directeur�De�Haan�die�van�
de�Wereldomroep�kwam�en�vanaf� 1960�verant�
woordelijk�was�voor�het� radiogebeuren�binnen�
het� IKOR.12� Lammens � plan� zou� voor� hem� een�
verhuizing�betekenen�met�als�resultaat�een�nog�
minder� representatieve� kamer� (kamer� A2,� zie�
indeling� pand� Borneolaan� 4,� p.� 149)� dan� zijn�
huidige,�na� interne�verhuizing� in�Borneolaan�27.�
Hij�maakte� zich� zorgen�over� vertrouwelijke�ge�
sprekken� die� er� gehouden� zouden� worden� en�
over�de�opslag�van�dossiers.�

�
Met�De�Wilde�Ganzen�in�Borneolaan�4�
DWG� nam� contact� op� met� tandarts� J.� Zwaag,�
eigenaar�van�Borneolaan�4,�voor�eventuele�aan�
koop� van� het� huis.� Een�makelaar� in�onroerend�
goed� uit� Naarden�Bussum� regelde� de� over�
dracht.� De� voorzitter� van� DWG,� H.J.� Timmer,�
moest�wel�akkoord�gaan�met�de�voorwaarden,�
zodat�het�CvK�de�noodzakelijke�ontruiming�van�
een� deel� van� het� pand� kon� verrichten.13� DWG�
zou�tot�15�augustus�1972�in�de�gelegenheid�wor�
den�gesteld�het�huis�aan�de�Borneolaan�4�over�
eenkomstig� het� koopcontract� af� te� nemen,� de�
overdracht�zou�uiterlijk�per�1�april�1975�plaatsvin�

Noodkerk�achter�Borneolaan�27.�
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den.�Ook�de�gemeente�nam�kennis�van�de�ver�
koop.�Zij�gaf�toestemming�aan�de�radiostaf�van�
het� IKOR,�het�CvK�en�het�kantoor�van�DWG�om�
tot� 1975� in� de� Borneolaan� 4� te� blijven.� In� de�
koopakte�werd�het�CvK�vermeld�als�huurder�van�
directie�� en� administratieruimte� en� DWG� als�
eigenaar.14�De� verzekeringspolis� voor� het�pand�
moest�worden�aangepast,�aangezien�de�boven�
woning� in� gebruik� genomen� zou� worden� als�
kantoorruimte.15�Een�memo�van�17�mei�1973�van�
het�bestuur� van�DWG� aan�het�bestuur� van�het�
CvK�vermeldt�de�details�van�deze�transactie.�
�
De�IKON�aan�de�Borneolaan�

�
Weer�uitstel�van�nieuwbouw�
Het� jaar� 1975� naderde� en� er� was� nog� steeds�
geen�geld�voor�de�geplande�nieuwbouw�achter�
het� overvolle� IKOR�huis� aan�de�Borneolaan� 27.�
De�NOS�bood�onvoldoende�steun�om�eventueel�
andere� panden� te� huren.� Er� zat� dan� ook� niets�
anders�op�dan�om� verlenging� van�de� toestem�
ming�te�vragen�voor�het�gebruik�van�de�kantoor�

ruimte� aan�de�Borneolaan�4.�De�gemeente�Hil�
versum� gaf� respijt� tot� 1� oktober� 1977,�maar� er�
moest� dan� ook� echt� een� oplossing� komen.� In�
een�memo�van�17�maart�1976�met�betrekking�tot�
de� huisvesting,� berichtte� het� IKON� dat� niet�
productie� afdelingen,� maar� vooral� de� admi�
nistratie,�zo�veel�mogelijk� in�de�villa�Borneolaan�
4�ondergebracht�moesten�worden.16�

Het� IKOR� en� het� CvK� waren� in� 1976� tot� de�
Interkerkelijke�Omroep�Nederland� (IKON)�gefu�
seerd.� Beide� organisaties� hadden� problemen�
met� het� invullen� van� zendtijd� door� de� almaar�
kortere�kerkdiensten.�Het�CvK�gaf�meer�de�voor�
keur�aan�het�uitzenden�van�kerkdiensten,�terwijl�
de�GKN�ook�geïnteresseerd�was� in�het�vervaar�
digen�van�andersoortige�programma s.�De�GKN�
had� ook,� in� tegenstelling� tot� het� CvK,� belang�
stelling� voor� televisie�uitzendingen.� Dit� alles,�
ondanks�de�na�dertig�jaar�ontstane�interkerkelij�
ke� samenwerking� tussen� hervormden� en� gere�
formeerden,�die�Samen�op�Weg�werd�genoemd.�
Daarnaast�bleven�er�nog� twee�belangrijke�stro�
mingen�bij�hun�eigen�omroepen:�de�katholieke�

Voorstel�indeling�van�het�pand�Borneolaan�4.�
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kerk�had�de�KRO�en�de�evangelische�beweging�
was�door�de�EO�vertegenwoordigd.�Uiteindelijk�
was�er�binnen�de�NOS�net�zo�min�ruimte�voor�de�
IKON�als�voorheen�voor�het�IKOR.�

�
Andere�werkruimte�in�de�Borneolaan?�
Het� IKOR�zocht�naar�uitbreidingsmogelijkheden�
in� andere� panden� in� de� Borneolaan.� In� 1974�
stonden�de�huizen�op�Borneolaan�33�en�35� leeg�
of�waren�gekraakt.�Het�CvK�en�het� IKOR�beke�
ken� beide� panden,� maar� hadden� uiteindelijk�
geen� interesse.17�De�villa�op�Borneolaan�20�zou�
eventueel� in�de�verkoop�komen.�Voor�de�bega�
ne�grond,�al�ingericht�als�kantoor,�werd�sowieso�
een�nieuwe�huurder�gezocht.�Er� is�ook� van�dit�
aanbod�geen�gebruik�gemaakt.18�Tussen�1966�en�
1996�was�de�Nederlandse�Radio�Unie/NOS�eige�
naar� van� het� pand� Borneolaan� 10.� Hier�was� in�
1967�de� afdeling�Programmacoördinatie�geves�
tigd.�Zij�zagen�echter�geen�mogelijkheid�om�het�

IKOR�te�helpen,�omdat�zij�deze�ruimte�zelf�nodig�
hadden.�

�
Een�huurcontract�voor�Borneolaan�25�
De�redding�kwam�voor�de�IKON�uiteindelijk�van�
zeer� dichtbij:� de� villa� van� Borneolaan� 25,� pal�
naast�het� IKOR�huis.�D.C.�van�de�Heuvel,�direc�
teur�Europa�Amerika�Handels�Maatschappij�NV,�
huurde�dit�pand�voor�zijn�bedrijf�van�de� in�Oos�
tenrijk� wonende� eigenares,� mevrouw� H.J.� Si�
mons.�Deze�maatschappij�had�genoeg�bedrijfs�
ruimte�in�de�zijkamer/serre�aan�de�voorzijde�van�
dit� huis.� De� eigenares� zelf� had� voor� eigen� ge�
bruik� een� klein� appartement� aan�de� zijkant� op�
de�begane�grond�(zie�indeling�begane�grond�en�
eerste�verdieping).�Van�de�Heuvel�was�door�de�
eigenares�gemachtigd�om�voor�haar�handelend�
op� te� treden.19�De�Jong�Strankinga�Ronk�te�Hil�
versum,�makelaars� in�onroerend�goed,� liet� aan�
Van�de�Heuvel�weten�dat�het�gehele�pand���met�

Indeling�Borneolaan�25,�benedenverdieping.�
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uitzondering�van�de�privé�vertrekken���door�het�
IKON� gebruikt� kon�worden,� voor� de� duur� van�
vijf�jaar�met�ingang�van�15�juni�1976.20�

Er�moest�wel� het� een� en� ander� in� dit� pand�
gebeuren,� voordat� het� personeel� van� Borneo�
laan�4�erin�kon� trekken,� zoals�vernieuwing�van�
de� kachels� en� enig� schilder�� en� behangwerk.�
Verder�was�een�verbouwing�van�de�zolder�nood�
zakelijk,� zodat� er� twee�werkkamers� en� een� ar�
chie�amer�gemaakt�konden�worden.�De�laatste�
ruimte�was� nog� bedoeld� voor� het� archief� van�
Van�de�Heuvel.21�

�
Laatste�overbrugging:�Borneolaan�17�
Als� laatste� overbrugging� vóór� de� verhuizing�
naar� de� Bergweg� 16� in� Hilversum� huurde� de�
zendgemachtigde�IKON�het�pand�Borneolaan�17�
voor� vijf� jaar� van�Reclamebureau�Arend�Meijer�
NV.�De� Koster�makelaars� regelde� voor�Meijers�
dit�huurcontract�met� ingang�van� 1� juli� 1984� tot�
30� juni�1989.22�De�IKON�vertrok�op�1�maart�1988�
en�deed�de�huurovereenkomst�over�aan�de� ra�
dio�� en� televisietak� van� het� Humanistisch� Ver�
bond.�

�
Onderstaande�tabel�geeft�een�overzicht�van�de�
panden� in�de�Borneolaan�die�door�de� IKON�(en�
zijn� voorgangers)� in� gebruik� waren,� voordat�
men�op� 1�maart� 1988�naar�Bergweg� 16�verhuis�
de.�

�

Dr. Bonnie van der Pers� studeerde� scheikunde�
aan� het� Massachusetts� Institute� of� Technology�
(MIT)� en� promoveerde� in� smaaksto�enchemie�
aan� de� Eidgenossische� Technische� Hochschule�
(ETH�Zürich).� In�Nederland�werkte�zij�als�director�
sensorisch� onderzoek� bij� een�multinationaal� be�
drijf.�Na�haar�pensionering�ging� ze� zich� in�de�ge�
schiedenis�van�Hilversum�verdiepen,�om�te�begin�
nen�in�die�van�haar�eigen�huis,�Borneolaan�4.�
�
Bronnen�
�
Tenzij�anders�vermeld�zijn�alle�brieven�te�vinden�
in� de� archieven� van� IKOR,� CvK� en� IKON� in� het�
Historisch� Documentatiecentrum� voor� het� Ne�
derlands� Protestantisme� (1800�heden),� Vrije�
Universiteit�Amsterdam,�De�Boelelaan�1105,�1081�
HV�Amsterdam.�De�volgende�collectienummers�
zijn�geraadpleegd:�
96�Stukken�betre�ende�het�voorkomen�van�

inbraak�in�het�IKOR�gebouw,�1972.�
107�Stukken�betre�ende�de�vergadering�van�de�

huisvestingcommissie�op�24�juni�1975,�1975.�
631�Inventaris.�
1165�Stukken�betre�ende�de�huisvesting,�met�

tekening�van�een�geplande�nieuwbouw,�1948,�
1962�1975.�

1166�Stukken�betre�ende�de�huisvesting�en�de�
inventaris,�1967�1975.�

1167�Stukken�betre�ende�huisvesting,�1973,�
1976.�

1766�Voorlopig�koopcontract�voor�een�woon�
huis�met�schuur�en�tuin�aan�de�Borneolaan�27,�
1954.�

Huis�nummer� Tijd�periode�

Borneolaan�4� 12�01�1968�tot�04�08�1979�

Borneolaan�17� 01�07�1984�tot�01�03�1988�

Borneolaan�25� 15�06�1976�tot�01�03�1988�

Borneolaan�27� 01�02�1955�tot�01�03�1988�

Borneolaan�25.�
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2185�Kaartjes�van�de�ligging�van�de�IKOR�
gebouwen�in�Hilversum.�

�
Noten�
�
1.� Andere� protestantse� kerken� waren� de� Algemene�

Doopsgezinde� Sociëteit,� de� Evangelische� en� de�
Hersteld� Evangelisch�Lutherse� Kerk,� de� Remon�
strantse�Broederschap,�de�Oud�Katholieke�Kerk�en�
de�Gereformeerde�Kerken�in�Hersteld�Verband.�

2.� GerectiÞceerde�akte�d.d.� 11�11�1975;� J.C.H.�Blom,� J.�
Wieten,�H.B.M.�Wij�es� (red.),�Van�geloof,�hoop�en�
liefde.� Vijftig� jaar� interkerkelijke� omroep� in� Neder�
land,�1946�1996.�Kampen/Amsterdam,�1996,�p.�70.�

3.� De�Stichting�tot�het�behartigen�van�het�Interkerke�
lijk�Overleg�in�Radioaangelegenheden�begon�in�het�
kantoor�van�notaris�Van�Halsema�in�Hilversum.�

4.� Brieven� van� IKOR� d.d.� 25�9�1964� en� 16�10�1968;�
gemeente�antwoord� i.v.m.�A.Z.�5150�en�A.Z.�6355�
d.d.�30�11�1964�resp.�13�11�1969.�Toestemming�voor�
deze�plannen�was�eerst�op�9�november�1960�gege�
ven�tot�31�december�1965.�

5.� Brief� d.d.� 12�9�1969� gaf� aan� dat� het� Filmcentrum�
deÞnitief� een� nieuw� gebouw� had� betrokken.�Me�
mo�van�T.K.B.�de�Bel�aan� leden�van� IKOR�bestuur�
en� directie� van� 21�7�1970:� Filmcentrum� werd� ver�
zocht�het�houten�gebouw�voor� 15�9�1970� te�doen�
verwijderen� uit� de� tuin.� Wanneer� dit� precies� ge�
beurde,�is�niet�aangegeven,�maar�in�1972�stond�het�
er�in�ieder�geval�niet�meer.�

6.� Jozias�Snoep�is�in�november�1968�eigenaar�van�het�
pand�Borneolaan� 30� geworden� door� ruil� van� een�
pand�met�NHK.�Een�brief�van�T.K.�B.�de�Bel�d.d.�13�7
�1970�gaf�het�adres�van�de�Filmcentrum�als�Steyn�
laan.�Ondanks�de�ruil�met�Steynlaan�8�in�Hilversum�
(bij� het� huidige� AKN�gebouw� en� nog� steeds� in�
gebruik�door�media)� zou� er� twijfel�over�dit� adres�
kunnen�ontstaan.�Er�zijn�namelijk�ook�memo s�van�
1971�aan�De�Bel�op�de�Jan�Steenlaan�61�in�Naarden.�

7.� Brief�d.d.�14�7�1970,�beantwoord�door�de�gemeen�
te�op�15�10�1970.�Meester�had�de�kolommen�en�de�
luifel�aan�de�voorgevel�gesloopt�(3�7�1967);�ook�de�
vestibule�is�ontwerp�van�Meester�(9�4�1973).�

8.� Brief�d.d.12�1�1968�van�de�gemeente�aan�Pouwels.�
9.� Memo�d.d.�17�12�1971�aan�T.K.B.�de�Bel.�
10.�Brief�d.d.� 16�8�1972�van�CvK� (drs.�M.�Geerink�Bak�

ker,� secretaris�penningmeester� en� dr.� G.N.� Lam�
mens,� directeur)� aan� Regeringscommissaris� voor�
de�Omroep,�Koninginneweg�8.�

11.� !Over� enkele� maanden ,� volgens� prof.� dr.� G.N.�
Lammens� in�een�gesprek�op�9�6�1972,� !zal�het�CvK�
vrijwel�geheel�opgaan�in�het�IKOR. �

12.�Memo�d.d.� 3�4�1972� van� J.W.�de�Haan� aan� de� da�
mes�Olthe��en�Feddema�en�de�heren�Heybroek�en�
Stroes.�

13.�De�makelaar�zat�op�de�Amersfoortsestraatweg�30�
in�ßatgebouw�Zandbergen�volgens�de�brief�d.d.�28�
7�1972�aan�H.J.�Timmer,�voorzitter�van�de�Stichting�
Wilde�Ganzen.�

14.�Streekarchief� Gooi� en� Vecht,� Hilversum� (SAGV)�
020,� inv.nr.� 1788,�memo� d.d.� 16�1�1973� van� de� ge�
meentesecretaris.�

15.�Brief�d.d.�28�3�1973�aan�de�Þrma�Reiman�&�Zonen,�
Assurantiën,�Hoge�Naarderweg�46.�

16.�IKON�memo�m.b.t.�huisvesting�Bijlage�I.�JG/EK�d.d.�
17�3�1976.�Zie�ook�brief�d.d.�30�10�1975�van�J.W.�de�
Haan,�directeur�Wereldomroep,� (briefnr.� 1028/dH/
EG;�IKOR,�BL27)�aan�ds.�W.J.�Kools�en�prof.�dr.�G.N.�
Lammens� over� indelingsplan� i.v.m.� herstructure�
ring� van� de� programma�administratie� radio� IKON�
per�1�1�1976.�

17.�SAGV�020,�inv.nr.�1262,�brief�d.d.�17�6�1974.�
18.�Memo�d.d.� 18�3�1976�JG/EK�met�agenda�en�bijlage�

voor�vergadering�op�22�3�1976.�
19.�Volmacht�gegeven�18�5�1976.�
20.�Brief�Str/Lvs�d.d.�6�4�1976;�huurcontract�d.d.�26�5�

1976.� In� zijn� brief� d.d.� 3�6�1976� bevestigde� Jan�
Greven�dat�D.C.�van�de�Heuvel�een�klein�archief�op�
zolder�kon�houden.�

21.�Brief� d.d.� 6�7�1976� m.b.t.� exploitatiekostenraming�
voor�Borneolaan�25.�

22.�SAGV� 020,� inv.nr.� 1783;� Gezien� de� brief� d.d.� 4�6�
1984,�waarin�staat�dat�dit�pand�momenteel� in�ge�
bruik�is�van�zendgemachtigde�IKON,�waren�ze�er�al�
vóór�juli�1984.�
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Haarlem�
�
Ik�wil�niet�ontkennen�dat�in�Haarlem,�de�stad�
waar�ik�in�1935�geboren�ben,�het�mooiste�Neder�
lands�wordt�gesproken.�Rob�Trip�komt�daar�ook�
vandaan.�Anderen�zagen�het�als�een�voordeel�
dat�ik�zo�mooi�sprak,�vandaar�dat�erin�ben�ge�
rold.�En�zelf�wilde�ik�graag�bij�de�radio.�Nou,�als�
je�die�twee�bij�elkaar�voegt,�dan�kom�je�een�heel�
eind.�Ik�had�een�AVRO�stem.�Dat�was�wel�een�
vereiste�als�je�daar�wilde�komen.�Die�stem�kon�je�
een�beetje�nadoen.�Ik�wilde�graag�omroeper�
worden.�Omroepers�zaten�bij�de�muziek,�en�ik�
was�erg�van�de�muziek.�Ik�doe�tot�op�de�dag�van�
vandaag�een�programma�over�Johann�Sebastian�
Bach.�Ik�heb�altijd�muziek�gedaan,�jazz�en�klas�
sieke�muziek.�Ik�ben�direct�na�mijn�gymnasium�
bij�de�AVRO�gekomen,�achttien�was�ik�toen.�Dan�
ben�je�te�jong�om�omroeper�bij�concerten�te�
zijn,�op�het�podium�met�publiek�ervoor.�
Rond�1950�ben�ik�op�eigen�initiatief�een�zieken�
omroep�begonnen�in�het�Haarlemse�ziekenhuis�
Johannes�de�Deo,�samen�met�een�vriendje�van�
mij,�die�misdienaar�was�geweest.�Die�kende�
daardoor�de�rector�daar,�die�deed� s�avonds�het�
avondgebed�in�een�soort�luidspreker.�Dat�was�
overal�op�de�zaal�te�horen.�Ze�hadden�daar�ook�
een�grammofoon,�dus�konden�we�plaatjes�draai�
en�en�een�radioprogramma�maken.�
Ik�kom�uit�een�katholiek�milieu,�mijn�moeder�
was�behoorlijk�katholiek,�mijn�vader�niet,�hoor.�
Die�was�van�huis�uit�evangelisch�luthers,�maar�
die�deed�er�niets�aan.�Hij�had�bij�het�huwelijk�
moeten�beloven�dat�de�kinderen�katholiek�zou�
den�worden�opgevoed.�Maar�het�was�niet�zo,�
dat�ik�daardoor�voor�de�KRO�was�voorgesor�
teerd.�De�reden�dat�ik�bij�de�AVRO�kwam,�was�
dat�ik�daar�een�kans�kreeg.�Ik�heb�wel�gepro�
beerd�om�bij�de�KRO�te�komen,�bij�Wim�Quint.�
Dat�deed�toen,�samen�met�Rosemarie�Lippes,�de�
jeugdprogramma s�bij�die�omroep.�Rosemarie�
Lippes�kende�ik�al,�ik�had�haar�een�keer�als�gast�
gehad�bij�de�ziekenomroep�van�Johannes�de�
Deo.�Andere�gasten�die�ik�had�uitgenodigd�wa�
ren�Jaap�van�Meekren,�Joop�Reinboud�en�de�

opvolger�van�Henri�de�Greeve,�pater�Loop.�En�zo�
kwam�ik�bij�de�omroep�terecht,�doordat�Jaap�
van�Meekren�mij�in�Amsterdam�uitnodigde.�
�
De�JARO�
In�diezelfde�tijd�kwam�ik�bij�de�JARO.�Dat�was�in�
de�Oranjeboomstraat�in�Haarlem.�Daar�woonde�
een�man,�een�timmerman,�en�die�heette�Van�
Maasdam.�Zijn�zoon�was�Kees�van�Maasdam.�
Die�hadden�een�hele�studio�boven�gebouwd�en�
daar�kwam�Herman�Stok.�Kees�en�Herman�had�
den�daar�opgericht�de�Jeugd�Amateur�Radio�
Omroep,�de�JARO.�En�omdat�ik�overal�achteraan�
liep�waarvan�ik�dacht:�hiermee�kom�ik�in�de�
buurt�van�de�omroep,�had�ik�mij�ook�daar�ge�
meld,�of�ze�hadden�mij�gevraagd,�ik�weet�niet�
meer�precies�hoe�dat�gegaan�is.�Die�hadden�heel�
hoogdravende�programma s�over�de�toekomst�
van�de�wereld�en�hoe�het�allemaal�moest�om�die�
jongelui�op�het�rechte�pad�te�houden.�Herman�
Broekhuizen�zat�daar�ook�bij,�hij�was�hoofd�van�
de�afdeling�jeugdprogramma s�van�de�AVRO.�Er�
zaten�ook�veel�mensen�uit�Amsterdam�bij�de�
JARO.�We�hebben�daar�ook�nog�een�program�
ma�gemaakt�voor�de�BBC.�Het�hele�stelletje�
heeft�zich�aangemeld�bij�Broekhuizen�en�werd�
ingevoegd�in�de�jongerenomroep�Minjon�als�
afdeling�Haarlem.�
�
�
�

Ik wilde omroeper worden om dichtbij de muziek te 
komen. Een interview met Joop van Zijl 

�
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Minjon�
�
Minjon�was�inderdaad�de�kweekvijver�voor�de�
omroep.�Er�zijn�grote�tekstschrijvers�uit�voortge�
komen�als�Dick�Seip,�die�had�een�reclamebureau�
later,�de�pianist�Jan�Wijn,�Ruud�Bos�die�muziek�
maakte�voor�musicals,�Koos�Postema.�En�het�
was�verdeeld�over�het�hele�land�en�dat�kwam�
dan�naar�Hilversum�om�daar�programma s�op�te�
nemen.�Want�het�moest�wel�een�beetje�studio�
kwaliteit�zijn.�Dat�deed�elke�afdeling�afzonder�
lijk,�andere�afdelingen�kende�je�niet�eens,�behal�
ve�als�er�een�of�ander�ludiek�feest�was�voor�
iedereen.�Herman�Broekhuizen�had�dat�concept�
bedacht.�En�dat�is�aardig�gelukt,�want�in�heel�
veel�plaatsen�waren�de�zogenaamde�consuls�en�
die�hadden�de�hele�afdeling�onder�hun�controle.�
Er�waren�technici,�omroepers�en�mensen�voor�
de�muziek,�zoals�bijvoorbeeld�Joop�Stokker�
mans.�Ook�Marga�van�Arnhem,�de�latere�oprich�
ter�van�het�Radio�1�Journaal,�kwam�uit�Minjon.�
Het�waren�jongeren�(ik�vind�dat�trouwens�een�
vreselijk�woord)�in�de�leeftijd�van�14�tot�19�jaar.�
Bij�Minjon�werd�je�niet�opgeleid,�het�was�ge�

woon�doen�en�uitproberen.�Het�was�ook�zeker�
niet�een�debatingclub.�Ik�kijk�nu�wel�eens�met�
open�ogen�en�oren�naar�hoe�mensen�nu�inter�
viewen,�als�het�om�politici�gaat,�is�het�meer�een�
debatingclub�dan�dat�het�om�een�interview�
gaat.�Vroeger�maakte�elke�verslaggever�zijn�
eigen�verslagje,�daarin�was�Henk�van�Stipriaan�
een�van�mijn�grote�voorbeelden,�die�maakte�er�
echte�kleine�minidocumentaires�van.�Dan�hoor�
de�je�echt�een�enorme�knal,�en�dan�riep�Henk:�
zo,�die�zit,�of�liever,�die�ligt,�en�dan�vertelde�hij�
waar�het�over�ging.�
Vroeger�was�het�leuk�verdeeld,�dan�had�je�ook�
de�correspondenten�in�het�buitenland,�Albert�
Milhado�bijvoorbeeld,�An�Salomonson,�Johan�
van�Minnen,�en�die�gaven�dan�commentaar.�Of�
een�verslaggever�ging�ergens�naar�toe�en�vertel�
de�wat�er�gebeurd�was�met�een�of�ander�streep�
je�origineel�geluid�erin.�En�tegenwoordig�zit�dat�
er�niet�meer�in.�Iedereen�kletst�een�eind�weg,�
met�name�voor�de�radio.�Vroeger�had�je�ook�niet�
de�verbindingen�die�je�nu�hebt,�als�iemand�ver�
der�zat�dan�300�meter�dan�kon�je�hem�al�niet�
meer�verstaan.�

Medewerkers�van�de�JARO�(Jeugd�Amateur�Radio�Om�
roep)�in�Haarlem.�Tweede�van�links�is�Kees�van�Maas�
dam,�vierde�van�links�Herman�Broekhuizen.�
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Nieuw�Guinea�
�
Na�Minjon�ben�ik�drie�jaar�in�Nieuw�Guinea�ge�
weest.�Ik�was�inmiddels�in�dienst�bij�de�AVRO�en�
daar�wisten�ze�dat�ik�nog�in�militaire�dienst�
moest.�Toen�is�mij�op�gegeven�moment�verteld,�
ik�geloof�door�Nico�van�Vliet�en�Karel�Das,�dat�er�
daar�een�plaats�vrijkwam�bij�de�omroep,�Radio�
Omroep�Nieuw�Guinea,�de�RONG.�Ze�vroegen�of�
dat�niks�voor�mij�was.�Ik�dacht:�dan�hoef�ik�niet�
in�dienst.�Maar�dat�werkte�toen�heel�traag,�daar�
ging�toen�het�Ministerie�voor�Zaken�Overzee�
over,�en�daar�hadden�ze�mijn�verzoek�om�daar�
voor�te�mogen�solliciteren�in�de�onderste�la�
gelegd.�Op�gegeven�moment�was�ik�al�ver�ge�
vorderd�in�de�o�ciersopleiding,�ik�dacht�al:�nu�
hoeft�het�niet�meer,�maar�toen�kon�ik�van�de�
ene�dag�op�de�andere�toch�naar�Nieuw�Guinea.�
Ik�was�nogal�jong�bij�de�omroep�gekomen�en�
werd�daar�nog�niet�als�een�volwassene�be�
schouwd,�dus�ik�dacht�daar�kan�ik�me�leuk�ont�
wikkelen.�Ik�krijg�nu�over�die�jaren�trouwens�
geen�AOW�omdat�ze�destijds�daar�geen�AOW�
bijdrage�voor�mij�betaald�hebben,�terwijl�het�
wel�onder�Den�Haag�viel.�In�Nieuw�Guinea�deed�
ik�een�jazzprogramma,�maar�ook�klassieke�mu�
ziek.�Ze�kregen�daar�van�het�ANP�de�faxberich�
ten,�of�telexen�waren�dat�toen,�geloof�ik.�Ik�
moest�toen�ook�het�nieuws�gaan�doen.�Daar�
mocht�je�niet�teveel�aan�veranderen,�natuurlijk,�
maar�ik�kon�er�wel�een�beetje�behoorlijk�Neder�
lands�van�maken.�Ik�maakte�voor�de�RONG�
nieuwsbulletins�aan�de�hand�van�de�berichten�
van�Voorlichting,�dat�zat�in�Hollandia.�Dat�was�
mijn�eerste�ervaring�met�nieuws.�Ik�heb�daar�
drie�jaar�gezeten�en�van�alles�kunnen�doen.�
Natuurlijk�niet�met�grote�orkesten�werken,�die�
had�je�daar�toen�niet.�Wel�live�uitzendingen,�van�
Koninginnedag�en�wat�er�ook�maar�was.�Maar�
dat�lukte�niet�altijd.�De�programmaleider�keurde�
soms�dingen�af�die�we�op�een�taperecorder�
hadden�opgenomen,�de�kwaliteit�was�niet�goed,�
minder�dan�in�Hilversum.�Maar,�zei�ik,�we�zitten�
op�de�korte�golf.�Je�mocht�blij�zijn�als�je�elkaar�
hoorde.�
Ik�kwam�terug�in�1959.�Toen�wilde�ik�wel�bij�de�
omroep�en�heb�van�alles�daarvoor�geprobeerd.�

Ik�heb�het�hele�eerste�jaar�gefreelancet,�totdat�
ik�in�1960�in�dienst�kon�komen�bij�de�KRO.�Toen�
kon�ik�in�1961�weer�terugkomen�bij�de�AVRO,�bij�
de�radio.�Ik�was�nog�lang�niet�uitgekeken�op�de�
radio.�Toen�zei�de�toenmalige�directeur,�Siebe�
van�der�Zee,�die�had�in�Indië�gezeten�in�de�KNIL�
tijd�tijdens�de�zogenaamde�politionele�acties:�Ik�
wil�iets�doen�van�een�groetenprogramma�voor�
militairen�op�Nieuw�Guinea.�Ik�zei:�O,�zoiets�als�
van�Gabri�de�Wagt�vanuit�Davos,�dat�was�met�
Kerstmis.�Ook�voor�zeelieden�bestond�er�zoiets:�
Schip�van�de�Week.�Van�de�Wereldomroep.�Toen�
ik�terugkeerde�uit�Nieuw�Guinea,�zat�ik�in�de�
kantine�met�Mies�Bouwman,�die�toen�wereldbe�
roemd�was�op�de�televisie.�Ik�had�dat�natuurlijk�
gemist,�ik�had�geen�televisie�gezien.�Ik�zei�tegen�
haar:�O,�jij�bent ,�nee,�ik�zei�u,�ze�was�iets�ou�
der�dan�ik.�Ik�zei�dus:�O,�u�bent�zeker�het�meisje�
van�het�Schip�van�de�Week.�Dat�had�nog�nooit�
iemand�tegen�haar�gezegd.�
Ik�kwam�dus�terug�in�Nieuw�Guinea.�In�Biak�was�
er�naast�mij�een�programmaleider,�die�had�vol�
gens�mij�geen�benul�van�de�radio,�en�dan�zat�er�
een�man�van�de�NIRON�uit�Djakarta,�er�waren�
twee�technici,�een�was�er�bij�Polygoon�geweest,�
die�had�ook�nog�in�Indie�gewerkt,�en�nog�twee�
technici.�
Voor�de�groetenprogramma!s�zat�ik�met�een�
man�die�cineast�was,�die�wilde�dan�nog�even�zus�
of�nog�even�zo,�terwijl�ik�gewend�was�om�het�in�
één�keer�te�doen.�Maar�ik�kon�goed�met�hem�
opschieten.�Dat�was�Will�Simon,�die�is�daar�
vroegtijdig�weggegaan�omdat�zijn�vrouw�ziek�
was,�geloof�ik.�Maar�ik�had�ook�de�opdracht�om�
reportages�te�maken�voor�het�Radiojournaal.�En�
ik�heb�ook�nog�een�aantal�evenementen�voor�de�

Minjonners�met�reportagewagen�van�de�NRU�ergens�in�
den�lande.�
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televisie�verslagen,�zoals�de�installatie�van�het�
Papoea�parlement.�Ik�zei�tegen�de�resident:�Ik�
maak�wel�eens�reportages�voor�het�radiojour�
naal,�bijvoorbeeld�over�een�nieuw�schip�voor�de�
marine.�Dat�wat�u�doet�daar�op�de�Wisselmeren,�
dat�tuincentrum�in�Manokwari,�daar�kan�ik�wel�
een�reportage�van�maken.�O,�zei�hij,�kan�dat�op�
de�radio?�Ja,�zei�ik,�dan�moet�je�bij�mij�wezen.�En�
toen�heb�ik�heel�Nieuw�Guinea�afgereisd.�
Dat�van�die�groeten�schijnt�fantastisch�te�zijn�
geweest,�ik�heb�er�toen�nooit�iets�van�gezien.�Af�
en�toe�duikt�er�nog�iets�op.�Ik�weet�dat�er�ook�
mensen�als�Rudi�Carrell�en�Tonny�Eyk�kwamen,�
die�riepen�dan:�je�bent�ontzettend�bekend�in�
Nederland.�Dat�hoorde�je�daar�niet.�Het�materi�
aal�gaf�je�mee�aan�een�purser�van�de�KLM.�Voor�
dat�groetenprogramma�heb�ik�echt�met�de�mili�
tairen�samengewerkt.�Maar�er�was�geen�kwes�
tie�van�censuur�of�zo.�
�
Bij�de�AVRO�
�
Na�Nieuw�Guinea�heb�ik�een�tijdje�gefreelancet,�
zowel�voor�het�NTS�journaal�als�voor�AVRO s�
Televizier,�en�ook�voor�de�radio.�Als�ik�bij�de�
afdeling�jeugduitzendingen�van�de�AVRO�zat,�
ging�ik�in�de�pauzes�geen�slaatje�of�een�biefstuk�
eten,�maar�altijd�weg�uit�de�kantine�om�naar�
orkesten�te�luisteren�die�daar�speelden,�bijvoor�
beeld�het�Filharmonisch�Orkest�of�de�Skymasters�
of�desnoods�Tom�Erich�and�His�Prairie�Pioneers.�
Mijn�grote�voorbeeld�bij�de�AVRO�was�Jan�Boots�
en�later�zijn�discipel�Lex�Braamhorst�en�ook�

Netty�Rosenfeld.�Jan�van�Herpen�was�meer�een�
literator,�maar�die�had�ook�een�prachtige�pre�
sentatie,�vond�ik.�Ik�heb�wel�met�hem�samenge�
werkt,�hij�mocht�mij�wel.�Hij�was�ontzettend�
precies,�hij�corrigeerde�mijn�uitspraak�van�het�
Frans.�Jan�van�Herpen�kon�ik�het�goed�mee�vin�
den,�hij�zag�wel�wat�in�mij,�blijkbaar.�Hij�is�nu�bij�
veel�AVRO�medewerkers�niet�meer�bekend.�De�
vrouw�van�een�vriend�van�mij�werkt�bij�de�
AVRO.�Toen�Van�Herpen�overleden�was�belde�zij�
mijn�vriend:�er�is�een�zekere�Van�Herpen�overle�
den,�maar�niemand�kent�hem�hier.�De�AVRO�
stem,�ja,�dat�was�van�de�AVRO�suikerschep�en�
op�het�orgel�Pierre�Palla.�Ik�moest�weleens�een�
keer�bij�het�nieuws�invallen,�dan�moest�je�in�die�
tijd�een�heel�andere�stem�opzetten,�blijkbaar�
kon�ik�dat�redelijk.�Later�dacht�ik:�ik�doe�het�
gewoon�zoals�ik�vind�dat�het�moet.�
Voor�AVRO s�Radiojournaal�maakte�ik�zelf�reporta�
ges.�Dat�was�wel�zo�leuk,�dan�ging�je�ergens�naar�
toe,�naar�een�conferentie,�ik�noem�maar�wat,�
Kurhaus�Scheveningen,�of�ergens�in�Eindhoven,�of�
naar�Friesland�waar�een�straaljager�neergestort�
was,�dan�ging�je�daar�naar�toe,�je�had�dan�zelf�
opnameapparatuur�maar�dan�kwam�er�ook�een�
grote�reportagewagen,�daar�kon�je�het�op�monte�
ren,�en�dan�kwam�er�een�man�van�de�PTT�en�die�
legde�twee�lijntjes,�dan�was�er�het�nieuws�van�één�
uur,�dan�drukte�de�technicus�op�een�knop�en�dan�

Joop�van�Zijl�en�Harry�Mooten.�Joop�van�Zijl�op�een�vliegtuigtrap�in�Nieuw�Guinea.�
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was�het�op�de�zender.�Tegenwoordig�is�het�meer�
opgesplitst,�Marcel�Oosting�vraagt�in�het�Radio�
journaal:�Wat�zag�je�toen?�En�dan�geeft�de�repor�
ter�antwoord.�Dat�is�ook�best�aardig,�maar�wij�
maakten�er�een�echt�verhaal�van.�Zoals�ik�al�zei,�
was�Van�Stipriaan�daarbij�mijn�grote�voorbeeld.�
Mijn�eerste�reportages�voor�de�televisie�maakte�ik�
met�cameramensen�van�Polygoon.�Die�werkten�
langzaam,�maar�heel�gedegen.�Wij�waren�gewend�
te�werken�van:�jongens,�klaar?�Daar�gaat�ie.�Zij�
werkten�nog�met�de�synchroonklap.�Dat�waren�
geen�nieuwsjournalisten,�dat�waren�cineasten.�
�
De�NTS�
�
Rond�1960�zei�Carel�Enkelaar�tegen�mij:�Zeg,�wil�
jij�niet�in�vaste�dienst�komen?�Ik�zei:�Ja,�dat�wil�ik�
wel.�Hij�zei:�Als�je�dat�niet�doet,�moet�ik�iemand�
anders�aannemen,�dan�heb�jij�geen�freelance�
werk�meer�bij�het�journaal.�In�die�tijd�dacht�ik�als�
je�één�week�van�een�maand�niets�te�doen�had:�O�
god,�als�dat�maar�goed�gaat.�Ik�was�een�ontzet�
tende�angsthaas,�geen�geboren�freelancer.�Ik�
moest�toen�op�de�kamer�van�Carel�Enkelaar,�die�
later�een�vriend�is�geworden,�komen.�Ik�zei�toen�
nog�keurig:�Meneer�Enkelaar.�Die�werd�terzijde�
gestaan�door�mijnheer�Schüttenhelm,�oom�Emi�
le,�en�daar�zat�een�man�wiens�naam�me�nu�ont�
schoten�is,�een�korte�naam,�maar�hij�was�perso�
neelschef�geweest�bij�V&D�en�een�goede�katho�
liek.�Een�hele�goed�katholiek,�blijkbaar.�En�Carel�
Enkelaar�vroeg:�wat�beweegt�je?�Je�hebt�hier�al�
gewerkt.�Allerlei�zaken�waarop�ik�antwoord�gaf.�
En�toen�zei�die�personeelschef�op�gegeven�mo�
ment:�Ja,�en�ik�wil�ook�wel�even�weten�op�welke�
partij�u�stemt.�Ik�dacht:�O�god,�dat�is�een�valkuil.�
Dat�moet�in� 61�geweest�zijn.�Ik�zei:�Ja,�en�ik�
dacht�heel�diep�na.�Ik�zeg:�ja,�het�probleem�is�
natuurlijk�in�Nieuw�Guinea�kon�je�niet�stem�
men,dus�ik�heb�minstens�drie�jaar�niet�gestemd.�
Dan�zou�ik�op�zijn�minst�de�partijprogramma s�
eens�naast�elkaar�moeten�leggen,�maar�ja,�die�
zijn�er�op�dit�moment�nog�niet,�hè?�Nee,�zei�
Enkelaar�snel.�Ik�dacht�te�zien�dat�hij�achter�de�
rug�van�die�man�iets�mompelde�van�Katholieke�
Volkspartij.�Ik�zei:�Maar�ik�denk�dan�toch�de�
Katholieke�Volkspartij.�Schüttenhelm�wilde�hier�

helemaal�niets�van�weten,�die�stond�in�een�an�
dere�hoek�en�deed�net�of�hij�er�niet�bij�hoorde.�
Hij�was�zelf�wel�katholiek,�maar�dacht:�Wat�doet�
dat�ertoe,�als�die�man�goed�is,�moet�ik�hem�heb�
ben.�Zo�ging�dat.�
In�1966�werd�ik�door�Carel�Enkelaar�gevraagd�
om�bij�de�NTS�in�de�programmastaf�van�het�
actualiteitenprogramma�Monitor�te�komen.�Dat�
programma,�waar�ook�de�bekende�tv�serie�Flip�
per�een�onderdeel�van�was,�werd�gepresen�
teerd�door�Philip�Bloemendal�en�Ageeth�Scherp�
huis.�Samen�met�Ton�Neelissen�had�ik�de�eindre�
dactie�daarvan.�
Ik�moest�toen�bij�de�directeur�van�de�AVRO,�dat�
was�Repko,�komen.�Die�zei:�ik�moet�afscheid�
nemen,�het�is�jammer�dat�u�weggaat�bij�de�
AVRO,�we�waren�zeer�gecharmeerd�van�uw�
werk.�Maar�nu�zet�ik�mijn�andere�pet�op,�hij�was�
ook�programmacommissaris�bij�de�NTS�en�zei:�
Hartelijk�welkom.�Voor�mij�was�AVRO�of�NTS�
geen�groot�verschil,�ik�kende�beide,�heb�ook�
tegelijkertijd�voor�beide�gewerkt.�En�Eurovisie�
dingen,�bijvoorbeeld�bij�de�NAVO�taptoe,�dat�
deed�ik�samen�met�Leen�Timp.�En�verder�ben�ik�
ook�nog�eindredacteur�van�VARA s�Achter�het�
Nieuws�geweest.�
Ach,�die�radiomensen�en�televisiemensen,�ik�
scharrelde�er�een�beetje�tussendoor.�Toen�ik�
eenmaal�!beroemd �was�woonde�ik�niet�meer�in�
Hilversum,�maar�in�Amsterdam.�Ik�zag�het�Acht�
uurjournaal�zelf�nooit,�dus�als�andere�mensen�

Van�Zijl�als�journaallezer.�
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me�aankeken�had�ik�niet�het�idee�dat�ze�naar�
een�bekendheid�van�de�televisie�zaten�te�kijken.�
Ik�werd�wel�door�mensen�aangesproken.�Als�
iemand�namens�een�groepje�kwam�vragen�of�ik�
echt�Joop�van�Zijl�was,�verzonnen�mijn�vrouw�en�
ik�weleens�de�grap�dat�we�zeiden:�Wij�willen�wel�
vertellen�of�hij�het�is,�maar�u�moet�eerst�eens�
wedden�met�die�anderen�voor�een�tientje�de�
man.�Wij�willen�dan�een�vijfde�van�de�opbrengst.�
En�dan�zullen�we� t�zeggen.�Meestal�werd�daar�
alleen�om�gelachen.�Gewoonlijk�ging�ik�wel�in�
zo n�tent�met�mijn�rug�naar�de�mensen�zitten.�
Nog�steeds�wel,�want�iedere�dag�word�ik�nog�
wel�aangesproken.�Ik�kom�nog�wel�op�de�tv,�
maar�niet�meer�elke�dag�om�acht�uur.�
�
Het�Journaal�
�
Toen�ik�het�journaal�ging�presenteren,�werd�ik�
nog�niet�anchorman�genoemd.�Dat�woord�is�van�
later.�Ik�vond�het�wel�een�eer�zo�genoemd�te�
worden.�Hier�in�Nederland�had�het�niet�de�sta�
tus�van�een�Walter�Cronkite.�
Dat�het�Achtuurjournaal�een�instituut�is�gewor�

den,�ligt�ook�aan�de�ontwikkeling�van�de�tech�
niek.�Carel�Enkelaar�heeft�het�destijds�opgezet.�
Voor�die�tijd�was�het�heel�wat,�maar�het�stelde�
niet�veel�voor�in�die�zin,�dat�er�nog�geen�behoor�
lijke�Eurovisie�verbindingen�waren,�hoewel�Carel�
daar�erg�achterheen�heeft�gezeten.�Als�iemand�
in�de�Kalahari�woestijn�stond,�dan�had�je�geen�
verbinding�met�die�man.�Tegenwoordig�lijkt�het,�
als�iemand�daar�staat,�of�hij�om�de�hoek�in�de�
keuken�staat.�Ook�de�journalistieke�opvattingen�
zijn�veranderd.�Vroeger�dacht�men,�dat�het�een�
soort�Polygoon�journaal�moest�zijn,�men�zette�
overal�een�muziekje�onder.�Tegenwoordig�vind�
ik�dat�leuk�als�ik�naar�een�nostalgisch�net�kijk.�Ik�
heb�zelf�ook�een�paar�keer�zoiets�voor�Polygoon�
gedaan.�Er�was�ook�vaak�een�uitsmijtertje�aan�
het�eind.�Toen�ik�bij�het�Journaal�begon,�riep�
Carel�Enkelaar:�dat�van�die�kip�en�dat�ei�moet�jij�
maar�doen.�Dan�had�ik�een�afsluiter.�Wat�ik�een�
mooi�compliment�vond�was�dat�Piet�Bambergen�
eens�in�de�kantine�tegen�me�zei:�Jij�hebt�van�die�
mooie�!�nou�ja,�je�hebt�bij�komieken�in�het�
theater�van�die�afsluitende�zinnen.�(Die�verzon�
ik�vaak�ter�plekke.)�Daar�was�ik�wel�trots�op.�

De�Jonge�Haan.�
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Zoals�dat�nu�gaat,�een�zoveelste�zelfmoordpo�
ging�na�misbruik�van�een�zestienjarig�meisje,�en�
de�anchorman�vervolgt�meteen�met�een�brand�
in�het�noorden�van�Groningen .�Ik�mis�daartus�
sen�vaak�een�afsluitend�zinnetje.�
Ik�kon�met�Erwin�Kroll�lezen�en�schrijven,�ik�heb�
daar�heel�wat�leuke�bruggetjes�naar�het�weer�
bericht�gemaakt.�Je�had�mensen�die�daar�de�
pest�aan�hadden,�maar�het�was�tenslotte�één�
programma,�dus�waar�je�de�boel�aan�elkaar�kon�
lijmen,�moest�je�het�niet�laten.�Maar�het�moest�
wel�een�beetje�natuurlijk�zijn.�En�een�beetje�to�
the�point,�natuurlijk.�Ik�was�indertijd�ook�eindre�
dacteur.�Om�dan�met�iets�kleins�lokaals�te�begin�
nen�en�daarna�pas�het�grote�internationale�
nieuws,�zoals�je�nu�wel�ziet,�dat�zou�mijn�keuze�
niet�geweest�zijn.�Maar�ik�was�wel�vóór�lichte�
dingen.�Het�Journaal�was�toch�altijd�zware�kost,�
mensen�werden�van�de�ene�plek�naar�de�andere�
gestuurd,�het�was�toen�veel�meer�wereldnieuws�
dan�nu,�tegenwoordig�zijn�het�allemaal�
!kwesties".�
�
Hilversum�
�
Toen�ik�voor�de�omroep�was�gaan�werken,�ben�
ik�naar�Hilversum�verhuisd.�In�1962�kreeg�ik�een�
ßat�aan�de�Karel�Doormanlaan.�De�omroep�had�
daar�eigen�ßats.�Daar�zou�je�nou�niet�dood�ge�
vonden�willen�worden.�Daar�woonden�toen�veel�
omroepmensen.�Arie�Kleywegt�woonde�vlak�bij�
mij,�Karel�Das�van�Polygoon/Cinecentrum,�Ab�van�
Eyk�van�de�NCRV�herinner�ik�me.�Zo"n�ßat�kon�je�
van�de�omroep�huren,�ik�had�toen�een�begin�
nend�gezin.�Ik�heb�daar�niet�zo�lang�gewoond,�
een�jaar�of�twee�geloof�ik.�Van�2000�tot�2012�
heb�ik�weer�in�Hilversum,�op�de�Alexanderlaan,�
gewoond.�
Ik�heb,�net�zoals�zoveel�omroepmensen,�aardig�
wat�tijd�gespendeerd�in�De�Jonge�Haan.�Toen�ik�
bij�de�omroep�kwam,�ging�mij�al�de�mare�voor�
uit,�dat�de�oudere�omroepmensen�de�Jonge�
Haan�noemden�naar�de�man�die�vroeger�dat�
café�dreef.�Wat�mij�is�bijgebleven�is,�dat�Netty�
Rosenfeld�eens�het�verhaal�vertelde�dat,�als�ze�
"s�avonds�dienst�had�en�er�moest�wat�drank�
komen,�dat�ze�dan�heel�zachtjes�na�een�aankon�

diging�ßoot.�Dan�wisten�ze�bij�De�Jonge�Haan,�
dat�er�iets�moest�worden�gebracht.�Dat�was�in�
de�tijd�dat�je�er�nog�eens�een�musicus�sprak.�Er�
zaten�ook�hele�orkesten.�Mensen�als�Piet�Noor�
dijk�en�Tom�Manders�heb�ik�in�de�Jonge�Haan�
leren�kennen.�Van�André�Carrell�heb�ik�daar�zijn�
auto�geleend.�Een�hele�goeie�jazzsaxofonist�die�
onder�andere�bij�de�Ramblers�speelde,�ging�in�
de�ko�epauze�bij�De�Jonge�Haan�een�paar�bor�
reltjes�drinken,�dan�kwam�ie�terug�en�speelde�
nog�goed,�tussen�de�middag�ging�ie�weer�en�dan�
was�hij�zo�lam�als�een�toeter.�Hij�dacht�zelf�dat�
hij�nog�goed�speelde.�Er�zijn�daar�ook�heel�wat�
relaties�ontstaan.�Het�was�een�vrolijk�middel�
punt.�Zeker�voor�de�AVRO,�omdat�het�er�vlak�
naast�lag.�Verder�veel�VARA��en�NRU�mensen.�
VPRO�mensen�bleven�meer�bij�elkaar�zitten.�
Tegenwoordig�zitten�er�veel�mensen�van�een�
advocatenkantoor�uit�de�buurt.�
�
Na�het�Journaal�
�
Ik�heb�dertig�jaar�de�Nieuwjaarsconcerten�ge�
daan,�toen�vond�ik�het�mooi�geweest.�Ik�heb�dat�
voorzichtig�aangekondigd.�In�Wenen�geloofden�
ze�het�niet.�Ik�zit�nu�heerlijk�op�1�januari�zelf�te�
kijken.�Voor�de�VARA�spreek�ik�nog�teksten�in�
voor�Twee�voor�Twaalf.�Voor�omroep�Max�doe�ik�
af�en�toe�nog�het�bloemencorso.�En�ik�doe�op�
de�concertzender�een�programma�over�Johann�
Sebastian�Bach.�
�

Joris�Cammelbeeck/Hans�Mous�
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Aanleiding�en�ontstaan�
�

In� 1978� werd� VARA�programmamaakster� Flory�
Anstadt�geattendeerd�op�een� succesvol� Israëli�
tisch� kindersongfestival,� waar� kinderen� liedjes�
zongen�over� thema s�die� kinderen� uit� het� hele�
land�hadden�aangedragen.�Ze�werd�hierdoor�zo�
enthousiast,�dat�ze�de�VARA�voorstelde�om�ook�
met�een�kinderkoor�met�zo n�formule�te�begin�
nen.�Het� duurde�wel� even� voordat�men� bij� de�
VARA� begreep,� dat� het� de� moeite� waard� was�
om�dit�!�als�eenmalige�productie�dan�!�te�probe�
ren.�De�eventuele�opbrengst�van�een�grammo�
foonplaat� van� dat� koor� zou� dan� kunnen� gaan�
naar� de� VARA�speelgoedactie,� die� begin� jaren�
vijftig� gestart�was.�Deze� actie� richtte� zich� aan�
vankelijk�op�kinderen� in�Nederlandse�ziekenhui�
zen,�maar�later�ging�men�ook�projecten�voor�de�
jeugd�in�ontwikkelingslanden�Þnancieren.�

De�opbrengst�van�de�plaat�wilde�men�bestem�
men�voor�gevluchte�kinderen�uit�Rhodesië.�An�
stadt�verzon� toen�een�heel� toepasselijke�naam�
voor�de�productie:�Kinderen�voor�kinderen.�

Naar� het� voorbeeld� van� het� kinderkoor� in�

Israël� wilde� Anstadt� eigentijdse� liedjes,� waar�
voor�kinderen� ideeën�of�onderwerpen� insturen.�
In�die� jaren�zongen�kinderen�en�bestaande�kin�
derkoren� kinderliedjes� "uit� de� oude� doos � als�
Berend�Botje� of� Klein�klein�kleutertje.� Deze� wa�
ren�hoofdzakelijk�opvoedkundig,� lerend�of�ver�
halend.�Of�de� jeugd� zong�nauwelijks�begrepen�
Engelse�popsongs.�Er�bestonden�vóór�1978�ook�
heel� weinig� eigentijdse� kinderliedjes.� Annie�
Schmidt�was�een�van�de�weinigen�die�ze�schre�
ven,�maar�dat�waren�meestal�verhalende�liedjes�
zoals� Dikkertje�Dap� en� Ik� heb� een� tante� en� een�
oom,� die� zitten� in� een� eikeboom.� Liedjes� over�
onderwerpen�van�kinderen�waren�daardoor�een�
nieuw�verschijnsel.�

Anstadt� wilde� de� kinderen� in� het� hele� land�
inschakelen� en� hun� vragen� naar� onderwerpen�
die�hen�echt�bezighielden,�die�ze� leuk,�vreemd,�
vervelend� of� naar� vonden.� Ze� begon� met� de�
organisatie� in� 1979.� In� dat� jaar� werd� aan� kin�
deren�uit�de�hoogste�klassen�van�de�basisschool�
gevraagd�om� thema s�of� ideeën� voor� liedjes� in�
te�sturen.�Er�kwamen�500�reacties�op,�bijna�alle�
maal� serieuze� onderwerpen.� Blijkbaar� was� de�

Kinderen voor Kinderen 
�
�
Kinderen�voor�kinderen�
een�kind�is�hier�zo�rijk�
Kinderen�voor�kinderen�
het�is�zo�ongelijk�
�

�

Wie�heeft�niet�als�kind�liedjes�gezongen�of�als�volwassene�genoten�van�het�VARA�
programma� Kinderen�voor�Kinderen!?�Vele�gerenommeerde�tekstschrijvers,�
componisten�en�artiesten�werk(t)en�eraan�mee�en�een�aantal�liedjes�werd�een�hit.�
Nieuw�was�dat�aan�kinderen�werd�gevraagd�om�thema!s�of�ideeën�in�te�sturen,�
zodat�professionelen�daarvan�liedjes�konden�maken.�Het�eerste�televisie�optreden�
van�dit�kinderkoor�was�meteen�een�groot�succes.�Dat�gold�ook�voor�de�verkoop�van�
de�grammofoonplaat�met�alle�liedjes.�Hoe�en�waarom�is�dit�kinderkoor�ontstaan,�
waar�gaan�de�liedjes�over,�wie�werkten�er�allemaal�aan�mee�en�hoe�is�het�
langdurige�succes�te�verklaren?�

Frits�Booy�
�
Een�kind�onder�de�evenaar�
wordt�later�vaak�een�bedelaar�
Kinderen�voor�kinderen�
�
Voor�kinderen�van�daar�
�
(tekst:�Jack�Gadellaa;�muziek:�Henk�Westrus)�
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behoefte�aan�dit�soort�onderwerpen�groot.�Een�
commissie� van� de� VARA� verzamelde� en� selec�
teerde� de� onderwerpen� en� gaf� tekstschrijvers�
als�Hans�Dorrestijn�en�Willem�Wilmink�en� com�
ponisten� als� Harry� Bannink� en� Tonny� Eyk� op�
dracht�om�daarvan�liedjes�te�maken.�

Toen� moest� er� een� kinderkoor� worden� sa�
mengesteld.� In� de� VARA�studio� in� Hilversum�
werd�begonnen�met�audities�van�400�kinderen�
van�acht�tot�veertien�jaar.�Daarop�kwamen�over�
wegend� meisjes� af,� wat� wel� de� verwachting�
was.� Om� toch� voldoende� jongens� te� krijgen�
werden� deze� via� kerkkoren� gerekruteerd.� Er�
werden�30�kinderen�geselecteerd,�met�wie�daar�
na�wekenlang�intensief�werd�gerepeteerd.�

Op� 5�december� 1980�werd�het�optreden� van�
dit�kinderkoor���in�ruitjesbloezen�en�tuinbroeken�
�� voor� het� eerst� als� het� programma�  Kinderen�
voor�kinderen!�door�de�VARA�televisie�uitgezon�
den.�Kort�daarna�stond�de�plaat�met�alle� liedjes,�
getiteld� Ik�heb�zo�waanzinnig�gedroomd,� negen�
tien� (")�weken� lang� hoog� op� de� verkooplijsten.�

Van�dit�album�werden�250.000�exemplaren�ver�
kocht,�wat�de�VARA�bijna� een� half�miljoen� gul�
den�voor�de�speelgoedactie�opleverde"�

Uiteraard�was�de�aarzeling�van�de�VARA�om�
dit� soort�producties�meer�dan� eenmaal� te� ver�
zorgen� op� slag� verdwenen"� Er� werd� besloten�
om�voortaan�elk�jaar�een�grammofoonplaat�met�
liedjes� in� november� (dus� op� tijd� voor� Sinter�
klaas")� uit� te�brengen.� Later�werden� er�ook� vi�
deoclips� van�de� liedjes� gemaakt.� Jaarlijks� trekt�
de�uitzending�ruim�een�miljoen�kijkers.�

Op�een�gegeven�moment�verdween�de� idea�
listische�gedachte�van�Kinderen�voor�kinderen�en�
daardoor� ook� het� goede� doel.� De� tune� werd�
daarom� helemaal� herschreven.� Deze� verande�
ring�vond�Flory�Anstadt�vreselijk.�

�
De�eerste�producties�

�
De�eerste�vijf�aßeveringen�werden�als�een�show�
live�op�de�televisie�vanuit�een�theater�uitgezon�
den.�In�de�aßeveringen�6�tot�en�met�15�ging�men�

Het�koor�met�presentator�Willem�Ruis.�
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anders� te�werk:� alle� liedjes�werden� in� verhaal�
vorm� (vaak�wat� een� gezin� beleefde)� gebracht�
en� het� was� vanaf� toen� een� studioproductie,�
gecombineerd� met� opnamen� op� locatie.� Die�
opvoeringen�werden�opgevrolijkt�door�gebruik�
van� hoedjes� en� petjes� en� andere� attributen,�
a�ankelijk� van�de� teksten.�Vervolgens�werden�
de�optredens�weer� in�de�vorm�van�een�theater�
show� gegoten.� Daarin� gingen� de� kinderen,� in�
fraaie� kleding� gestoken,� steeds� meer� ritmisch�
bewegen� en� dansen� met� de� bijbehorende� ge�
luids��en�lichte�ecten.�

Oorspronkelijk�was�het�de�bedoeling�om�circa�
30�kinderen�uit�het�hele�land�te�laten�deelnemen�
aan�het�koor�en�elk�jaar�een�aantal�kinderen�van�
het�koor� te�vervangen.�Maar�om�praktische�en�
Þnanciële� redenen� en� in� opdracht� van� de� ar�
beidsinspectie� moest� men� zich� beperken� tot�
kinderen�die�niet�verder�dan�35�km�vanaf�Hilver�
sum�woonden.�Hierdoor�werden�de� liedjes�met�
een�Gooise�r�gezongen,�waarop�nogal�wat�com�
mentaar� kwam.� Sinds� een� aantal� jaren� komen�
de�kinderen�weer�uit�het�hele� land�vandaan�en�
wordt� met� spraakoefeningen� de� gewraakte� r�
uitspraak�beteugeld.�

Ook�vond�men�het�belangrijk�om�niet�uitslui�
tend� blanke� kinderen� aan� Kinderen� voor� kin�
deren�te� laten�meedoen,�maar�ook�donkere.�Na�
vijf� audities� in� de� Bijlmer� konden� zes� kinderen�
van�Surinaamse�en�Antilliaanse�a�omst�worden�
geselecteerd.� Dat� was� wel� een� teleurstellend�
aantal.�

�
De�eerste�dirigent�

�
Dirigent� van� de� eerste� 25� producties� was� de�
Baarnse� muziekdocent,� koordirigent� en� compo�
nist�Majel�Lustenhouwer.�Hij�trad�al� jong�als�zan�
ger�op,�want�hij�zong�op�zijn�vierde�in�het�kinder�
koor�De�Schellebellen.�Flory�Anstadt�kwam�bij�toe�
val�bij�hem�terecht,�doordat�ze�geschikte�koorle�
den�zocht�bij�de�muziekschool�in�Hilversum,�waar�
Lustenhouwer� dirigent�was.�Hij� koos� daar� enige�
kinderen� uit� en� voegde� die� bij� een� aantal� leer�
lingen�van�de�Nieuwe�Baarnsche�School,�waar�hij�
muziekles�gaf.�Met�andere�kinderen�via�een�audi�
tie�kwam�het�eerste�koor�tot�stand.�

Lustenhouwer� schreef� ook� enkele� liedjes� voor�
Kinderen�voor�kinderen�zoals�De�pest�aan�pesten�
en� Het� leven�duurt� een� leven� lang.� Ze�maakten�
grote� indruk� op� het� koor.� In� 2006� ontving� hij�
voor� zijn� zilveren� jubileum� als� dirigent� van� het�
kinderkoor�een�koninklijke�onderscheiding.�Het�
bijzondere� daarvan� is,� dat� die� op� verzoek� van�
een� jongen� uit� het� koor�was� aangevraagd.�Na�
hem� traden�Babette� Labeij� (2005� t/m� 2010)� en�
Jorge�Verkroost�(vanaf�2011)�als�dirigent�op.�

Lustenhouwer�vindt�het�heerlijk�om�met�groe�
pen�kinderen�te�werken.�Kinderen�zijn�heel�dank�
baar�en�heel�open�en�eerlijk,�dus� je�weet�precies�
wat�je�aan�ze�hebt.�Kinderen�leren�heel�snel�en�dat�
is�natuurlijk�heerlijk�werken.� Ik�werk�heel�gedisci�
plineerd,�dat�vinden�ze�prettig.�Als�je�steeds�maar�
duidelijk�maakt,�waarom�je�dat�wilt,�dan�snappen�
ze�het�ook.�

�
Begeleiding�en�productie�

�
De�muzikale�begeleiding�van�Kinderen�voor�kin�
deren� bestaat� uit� een� ensemble� van� bas,� slag�
werk,�gitaar,�piano,�ßuit,�trompet�en�trombone.�
Er�werd�soms�ook�gezongen�met�grote�orkesten�
zoals� het�Metropole�Orkest� en� het�Omroepor�
kest.�Het�is�begrijpelijk�dat�men�voor�het�kinder�
koor�koos�en�kiest�voor� lichte�muziekgenres�als�
pop�� en� musicalmuziek.� Maar� de� muziek� ging�

Koordirigent�Majel�Lustenhouwer�in�de�beginjaren�van�
 Kinderen�voor�kinderen!.�



� TVE�33e�jrg.�2015� 163�

Laatst�gewijzigd:�30�4�2015�Versie:�def�

met� haar� tijd� mee:� later� werden� bij� Kinderen�
voor�kinderen�onder�meer�rhythm�and�blues,�ska�
(opgewekte�dansmuziek),�rock�en�reggae�(soort�
slome� ska)� gespeeld.� Er� kwamen� ook� karaoke�
versies�van�de�liedjes�(opnamen�waarbij�de�stem�
van� de� zanger(s)� is� gewist� of� heel� zacht� ge�
maakt),� zodat� de� liedjes� door� kinderen� thuis�
kunnen� worden� meegezongen.� En� dat� gaat�
vrijwel� vanzelf,� want� veel� liedjes� hebben� een�
melodie�die�je�je�snel�eigen�maakt.�

In�de�beginjaren�was�de�muzikale� leiding�van�
Kinderen� voor� kinderen� in� handen� van� Henk��
Westrus,� die� voor� het� koor� ook� enkele� liedjes�
componeerde.�Na�hem�kwamen�onder�anderen�
Ruud� Bos,� Henk� Temming,� Sander� van� Herk,�
John� van� Eyk,� Edwin� en� Bob� Schimscheimer,�
Jochem�Fluitsma�en�Tjeerd�Oosterhuis.�De� laat�
ste� jaren� is� er� ook� ballet� bij� de� uitvoeringen,�
verzorgd�door�leerlingen�van�de�Balletacademie�
van�Lucia�Marthas.�

�

Terugkerende�thema s�
�

Uit�de�opgegeven�thema s�blijkt�dat�er�tientallen�
onderwerpen�zijn�die�jongeren�van�elke�genera�
tie�bezighouden.�Bij�de�audities�ging�hun�voor�
keur�uit�voor�rustige�nummers,�al�werden�opge�
wekte� liedjes�als� Ik�heb�zo�waanzinnig�gedroomd�
en�Op�een�onbewoond�eiland� reuzepopulair,� en�
niet�alleen�bij�de�jeugd.�

Wat� hield� en� houdt�de� jeugd�nu� het�meeste�
bezig?�De�volgende�onderwerpen�laten�dat�zien:�
onrecht�(Als�ik�de�baas�zou�zijn�van�het�journaal),�
dood�(Het�leven�duurt�een�leven�lang),�eenzaam�
heid�(Kom�je�strakjes�bij�me�spelen?),�verliefdheid�
(Rikkie),� pesten� (Beugelbekkie,�pestbril),� oorlog�
(Geen� huis� meer),� dieren� (Ik� en� m n� beessie),�
onderwijs� (O,� dat� huiswerk),� puberteit�
(Tietenlied),� escapisme� (Op� een� onbewoond�
eiland),� handicaps� (Mijn� broertje� is� mongool),�
angst� (Spinnen),�muziek� (De�coolste�dj)�en�echt�
scheiding�(Vier�ouders).�

Presentatoren�Ati�Dijckmeester�en�Edwin�Rutten�(1986).�
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Door� kinderen� steeds� te� vragen� naar� wat� hen�
bezighoudt�en�daarvan� liedjes�te�maken,�blijven�
die� liedjes�altijd�eigentijds.�Daardoor�vormen�ze�
een�apart�genre.�

Hieronder�een�voorbeeld�van�zo n� liedje:�het�
begin�van�het�liedje�over�pesten:�

�
Ik�heb�een�beugelbekkie�voor�m n�eigen�best�
wil,�
da s�goed�voor� later,�oh,�daar� twijfel� ik�niet�
aan.�
En�op�m n�neus�!�die�ook�niet�mooi�is�!�staat�
die�pestbril,�
dus�ga� ik�steeds�opnieuw�weer�voor�de�spie�
gel�staan.�
Dan� denk� ik:�Maakt� het� nou�wat� uit� hoe� ik�
eruit�zie?�
Dan� denk� ik:� Ja,� natuurlijk� en� dan� denk� ik:�
Nee.�
Want� zonder� bril� weet� ik� heel� goed� dat� ik�
geen�ßuit�zie�
en�rare�tanden�krijgen,�da s�geen�goed� idee.�

Oh�nee.�
�
Soms�zegt�m n�vader;�"Láát�die�spiegel�toch,�
!�ga�spélen.#�
Dan� denk� ik�makk lijk� praten,� jij�wordt� niet�
gepest.�
Want� kijk:� die� rotjongens,� die� roepen� als�
maar:�"Schele$#�
%k�Heb� slechte�ogen,�maar�m n�oren�die� zijn�
best.�
(Tekst�en�muziek:�Hans�Peters�jr.)�
�

Jubilea�
�

De� 25e� editie� van� Kinderen�voor�kinderen� werd�
uitgevoerd�met�een�koor�van�27�kinderen�en�had�
als�thema� !Druk,�druk,�druk .�Dit�optreden�werd�
vanuit� theater�  t�Spant� in�Bussum�uitgezonden,�
gepresenteerd� door� Claudia� de� Breij� en� Klaas�
van�der�Eerden.�Daarbij�maakten�de� liedjes�Een�
doodgewone�jongen�met�ADHD�en�Mijn�moeder�is�
een� stresskip� grote� indruk.� Het� jubileumfeest�

Scène�bij�het�anti�vleeslied�%Sluit�je�aan �(1984).�
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werd� gevierd� in� theater� Carré� in� Amsterdam.�
Met�een�groot�koor�van�oud�leden�van�het�kin�
derkoor�en�meezingers� voor�het�publiek� stond�
toen�25� jaar�Nederlandse�kinderliedcultuur�cen�
traal.� In� het� jubileumjaar� 2014� werden� twee�
grote� producties� uitgevoerd:� een� musicalÞlm�
Waanzinnig� gedroomd� en� een� grootse� show,�
opnieuw�in�Carré.�

�
Invloed,�waardering�en�kritiek�

�
Een�aantal� liedjes�had�en�heeft�een�nogal�grote�
maatschappelijke� invloed;� zij� gaan� over� onder�
werpen� die� elke� generatie� kinderen� zeer� aan�
spreken�en�bij�hun�ouders�en� leerkrachten�veel�
(kunnen)� oproepen.� Blijkbaar� waren� deze� on�
derwerpen� niet� of� nauwelijks� bespreekbaar�
voor�kinderen�gemaakt,�maar�wilden�ze�er�wel�
over�praten.�De�eerste�keer�kreeg�de�VARA�na�
een� oproep� om� ideeën� 500� brieven� van� kin�
deren,�een�jaar�later�6000!�

Doordat� kinderen� gewoon� zijn� om� platen� of�
cd s�helemaal�en�heel� vaak� af� te�draaien,�gaan�
ze� vaak� vanzelf� over� de� gebruikte� thema s� na�
denken�en�er�met�anderen�over�praten.�

Enkele� kritische� onderwerpen� zijn:� kleding�
van� dierenbont� (Een� tweedehands� jas);� vegeta�
risme� (Sluit� je� aan);� de� schijnheiligheid� met�
Kerstmis� (Als� de� lichtjes� doven),� verstandelijk�
gehandicapten�(Mijn�broertje�is�mongool)�en�een�
vader�met�longkanker�(De�Lek).�

Dat� sommige� van� deze� teksten� bij� derden�
heftig� aankwamen,� blijkt� bijvoorbeeld� uit� zeer�
boze� reacties�van�bontjasverkopers�en�van� sla�
gers��en�vleesorganisaties.�De�verkoop�van�bont�
en� vlees� liep� immers� gevaar!� Er� gaan� verhalen�
dat� kinderen� op� straat� het� anti�bontliedje� Een�
tweedehands�jas�gingen�zingen,�als�ze�iemand�in�
een�bontjas�zagen� lopen.�Dat� slagers�boos�wa�
ren�om�het�anti�vleesliedje�Sluit�je�aan,� is�wel�te�
begrijpen.�Het�meeste�vlees�mag�dan�mals�zijn,�
deze�liedtekst�is�dat�bepaald�niet!�Het�lied�werd�
op�de� televisie� in�de�vorm�van�een�pittige�pro�
testmars� gebracht,� compleet� met� protestbor�
den,�en�muzikaal�begeleid�door�kleine� tromme�
laars�en�pijpers�in�uniform.�Een�fragment�eruit:�

�

Ik�vind�jou�een�scharminkel,�
zei�m n�zwager,�maar�die�zak�
denkt�enkel�aan�z n�winkel,�
die�is�slager�van�zijn�vak.�
Maar�van�z n�runderlap�
neem�ik�geen�hap,�
omdat�ik�er�ziek�van�word.�
Karbonade�en�rollade�
komen�nimmer�op�m n�bord.�

(tekst�en�muziek:�Hans�van�Hemert�en�Flip�Pe�
ters)�

�
Een� andere� sterke� kant� van� Kinderen�voor�kin�
deren�is�het�feit�dat�de�liedjes�qua�onderwerpen�
en� muziekstijl� bij� de� tijd� blijven.� Vroeger� werd�
bijvoorbeeld� Moeder� doet� moedermavo� gezon�
gen�en�nu�Mijn�moeder� is�een�stresskip.�Ook�de�
begeleidende�muziek� richt� zich� steeds� naar� ei�
gentijdse�genres�en�ligt�meestal�heel�goed�in�het�
gehoor.�

De� waardering� voor� het� optreden� van� Kin�
deren�voor�kinderen� blijkt� duidelijk� uit� de� hoge�
kijkcijfers� en� de� succesvolle� verkoop� van� de�
grammofoonplaten� en� cd s.�Daardoor�won� het�
koor�al�in�de�eerste�tien�jaren�zesmaal�een�plati�
na�plaat�(meer�dan�100.000�platen�verkocht)�en�
viermaal� een� gouden� plaat� (meer� dan� 50.000�
platen�verkocht).�

Ook�sleepten�de�zangertjes�respectabele�prij�
zen� in�de�wacht:�de� jubileumprijs�van�de�Stich�
ting� tot� Exploitatie� van� Mechanische� Repro�
duktierechten� van� Auteurs� (vanwege�het�kwali�
tatief�hoogstaande�niveau�van�dit�unieke�Neder�
landse�project),� driemaal� een� Edison,� een� Gou�
den�Harp�en�een�Bronzen�Roos�op�het�televisie�
festival� van� Montreux� in� 1988.� Flory� Anstadt�
kreeg�voor�haar�regie�de�Platenpublieksprijs.�De�
koorleden� ontvingen� na� aßoop� van� hun� optre�
den�een� foto�van�het�koor�en�vaak�een�boekje�
met�de� teksten�en�de�muziek�van�de�door�hen�
gezongen�liedjes.�
Een� aantal� koorleden� �� veelal� meisjes� �� ging�
later�professioneel�door�in�de�muziek�als�diskjoc�
key,� regisseur,� musicoloog,� zanger� (zoals� de�
meidengroep�Frizzle�Sizzle)�en�acteur.�

�
�
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Bekende�Nederlanders�
�

Vanaf� het� eerste� tv�optreden� in� 1980� werkten�
bekende� en� niet� de�minste�Nederlandse� arties�
ten� mee� aan� uitvoeringen� van� Kinderen� voor�
kinderen.�Aanvankelijk�was� dat� als� presentator,�
later�ook�als�zanger.�Dat�maakte�de�uitzendingen�
natuurlijk� extra� aantrekkelijk.� Als� presentator�
beet� acteur� en� musicalzanger� Willem� Nijholt�
(1980,�1981)�het�spits�af,�gevolgd�door�presenta�
toren� Willem� Ruis� (1982,� 1983),� Edwin� Rutten�
(1985,� 1986),� acteur�en�presentator�Ron�Brand�
steder� en� musicalactrice� Simone� Kleinsma�
(1987),� presentatrice� Sonja� Barend� (1988),� de�
cabaretiers�Herman�van�Veen�(1990),�Youp�van� t�
Hek�(1991),�Sylvia�Millecam�en�Erik�van�Muiswin�
kel� en� de� zanger/componist� Henk� Westbroek�
(1992),� presentator� en� acteur� Paul� de� Leeuw�
(1995,� 1996),�presentatrice� en� cabaretière�Clau�
dia� de� Breij� (2004.� 2005,� 2009),� rapper� Ali� B.�
(2008)�en�presentatrice�Dieuwertje�Blok�(2014).�

Als�solozanger�traden�op�Edwin�Rutten,�Simone�
Kleinsma,� Herman� van� Veen,� Sylvia� Millecam,�
Erik�van�Muiswinkel�en�Henk�Westbroek.�Bijzon�
der�was�het�optreden�van�de�al�bejaarde�cabare�
tier� Toon�Hermans�met� zijn� liedje� Ik�hou�van� je�
zonder�franje,�waarvoor� hij�ook�de�muziek� had�
gecomponeerd.�Hermans�zag�af�van�een�hono�
rarium,�waardoor�er�geld�was�om�met�het�koor�
een� paar� dagen� naar� Euro� Disney� bij� Parijs� te�
kunnen�gaan.�Dat�was�een�grootse�belevenis�en�
uiteraard�zeer�goed�voor�de�teambuilding.�

Gerenommeerde� schrijvers� maakten� teksten�
voor� het� koor� zoals� Hans� Dorrestijn,� Robert�
Long,�Willem�Wilmink�en�Ivo�de�Wijs;�vermaarde�
componisten� zoals� Joop� Stokkermans,� Harry�
Bannink�en�Tony�Eijk�maakten�daar�muziek�bij.�

�
Conclusies�

�
Al�35�jaar�zingen�basisscholieren�in�het�koor�van�
Kinderen� voor� kinderen� liedjes� over� onderwer�

Uitvoering�van�het�liedje� Meidengroep!�(1983).�
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pen�die�kinderen�uit�het�hele� land�hebben� inge�
bracht.�De�teksten�zijn�vaak�sterk�en�de�muziek�
ligt�meestal� goed� in� het� gehoor.�Deze�werden�
dan� ook� door� tekstschrijvers� en� componisten�
van� naam� bedacht.� De� baten� van� de� grammo�
foonplaten�kwamen�aanvankelijk�ten�goede�van�
kinderen� in� een� ontwikkelingsland.� Later� ver�
dween�deze�idealistische�gedachte.�

De� productie� veranderde� van� lieverlee� van�
karakter.�Het�werd�meer�en�meer�een�wervelen�
de� show� met� zang,� dans,� speciale� kleding� en�
decors�en�vele� licht��en�geluidse�ecten.�De�op�
tredende� kinderen�werden�meer�goed�geregis�
seerde� mini�artiesten� dan� pure� en� spontane�
kinderen.�

De�productie�Kinderen�voor�kinderen,� gestart�
in�1979,�zorgde�in�zeer�korte�tijd�qua�teksten�en�
muziek� voor� een� vernieuwing� in� het� kinder�
liedrepertoire.� En� met� groot� succes:� in� 1988�
waren�er�namelijk�ruim�125�nieuwe�kinderliedjes�
gemaakt� en� twee� miljoen� grammofoonplaten�
ervan�verkocht.�

De� liedjes�van�Kinderen�voor�kinderen�zijn�niet�
of�nauwelijks�opvoedend,� lerend�of�verhalend���
zoals� gebruikelijk� vóór� 1979� �,� want� ze� gaan�
meestal� over� zaken� die�de� jeugd�dwars� zitten,�
waardoor� taboes� werden� doorbroken.� Zo� is�
waarschijnlijk� veel� bespreekbaar� geworden.�
Vele� thema s� keren� terug,� doordat� vele� onder�
werpen� (zoals�de�dood)�niet� tijdgebonden�zijn,�
maar�andere�onderwerpen�(zoals�de�hanenkam)�
zijn�dat�wel.�De� liedjes�zijn�niet�alleen�belangrijk�
voor�de� jeugd�maar�ook� voor�volwassenen�die�
intensief� en� dagelijks� met� kinderen� omgaan�
zoals�ouders,�leerkrachten�en�jeugdleiders.�Door�
de� liedjes� kunnen� zij� de� problemen� en� belang�
stelling� van� jongeren� beter� leren� kennen� en�
begrijpen.�Dat� is�de� sterkste�kant�van�Kinderen�
voor�kinderen.�

Maar!wie�de�lange�lijst�met�onderwerpen�en�
titels�van�de�liedjes�bekijkt,�zal�ontdekken�dat�de�
meeste�kinderliedjes�van�Kinderen�voor�kinderen�
serieus� of� somber� zijn.� Het� is� dan� ook� aan� te�
bevelen� dat� er� meer� kinderliedjes� worden� ge�
maakt� die� louter� ontspannend� zijn.� Immers,�
naast� of� beter:� vanwege� alle� ernstige� zaken�
willen�kinderen�ter�afwisseling�wel�eens�meezin�

gen� met� of� luisteren� naar� louter� lichtvoetige�
liedjes� zoals� dat� liedje� over� een� tante� en� een�
oom�die�in�een�eikenboom�in�Laren�zitten.�Inder�
daad,�een� topper�van�Annie�M.G.�Schmidt,�van�
wie�merkwaardigerwijs�geen�enkel� liedje� in�het�
repertoire�van�Kinderen�voor�kinderen� te�vinden�
is.�

�
Met�dank�aan�Majel�Lustenhouwer�te�Baarn.�

�
Literatuur�

�
Kinderen�voor�kinderen,�het�verhaal�van�een�suc�

ces.�Met�de�belangrijkste�liedjes.�Hilversum�
1988.�

Krantenartikelen�uit�2004�betre�ende�het�zilve�
ren�jubileum�van�Kinderen�voor�kinderen.�

Interview�met�Majel�Lustenhouwer�in�maart�
2015.�

De�eerste�grammofoonplaat�van� Kinderen�voor�kin�
deren!�van�1980.�Hoesontwerp:�Arie�Teunissen,�foto�
hoes:�Jan�de�Graaf.�
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�

 

Lustrum    TVE 45 jaar - OPEN DAG 30 mei 2015 
�
De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�organiseert�in�samenwerking�met�de�H.H.K.� Albertus�Perk!�haar�jaar�
lijkse�Open�Dag,�dit�jaar�in�Hilversum.�Het�ochtendprogramma�vindt�plaats� in�het�Muziek�Centrum�van�
de�Omroep�aan�de�Heuvellaan�33�te�Hilversum.�
�
Het�thema�van�de�dag�is:�
�

Hilversum�als�Mediastad,�verleden�en�toekomst�
�
Programma�(onder�voorbehoud) 

 
�

9:30� Ontvangst��

� Start�van�het�ochtendprogramma:�
�� Lezing�Ad�van�Liempt,�publicist�en�programmamaker.�Hij�gaat�in�op�de�wijze�waarop�

in�een�televisieprogramma�het�verleden�in�beeld�kan�worden�gebracht.�
�� Lezing�Max�Cramer,�architectuurhistoricus.�Hij�schetst�een�beeld�van�de�rijkdom�aan�

gebouwen�uit�de�omroephistorie�in�Hilversum.�
Het�ochtendprogramma�wordt�afgesloten�met�een�paneldiscussie�over�hoe�de�gemeen�
te�Hilversum�en�de�omroep�de�toekomst�zien�van�de�Mediastad�en�hoe�om�te�gaan�met�
het�omroepverleden.�
Het�panel�zal�o.a.�bestaan�uit�Wimar�Jaeger,�wethouder�voor�media�en�cultuur�in�Hilver�
sum,�Ad�van�Liempt�en�Max�Cramer.�De�discussie�staat�onder�leiding�van�Ad� s�
Gravesande,�documentairemaker�en�presentator.�

12:30� Lunchbu�et�

13:30�
16:30��

Diverse�excursies�naar�keuze:�
a.� Wandelexcursie�MCO/voormalige�VARA�studio�en�AKN�gebouw�met�gids;�
b.� Fietstocht�langs�omroepgebouwen�,�georganiseerd�door�het�Fietsgilde�!t�Gooi;�
c.� Rondleiding�Mediapark�en�Instituut�Beeld�en�Geluid;�
d.� Rondleiding�KPN�toren�en�huidige�VARA�studio/Wereldomroep;�
e.� Rondleiding�en�toelichting�nieuwe�mediabedrijven:�Werf35�nl�in�ontwikkeling.�

16:30�
17:30�

Afsluiting�in�de�centrale�hal�van�het�MCO.�

Deelnemers�wordt�verzocht�zich�op�te�geven�bij�de�penningmeester�van�TVE�via�de�web�
site�www.tussenvechteneem.nl/open�dag�of�anders�per�brief�naar�Rostocklaan�7,�1404�
AD�Bussum�.�
Op�de�website�staat�ook�uitgebreidere�en�actuele�informatie�over�het�programma�en�de�
excursies.�Uw�aanmelding�wordt�deÞnitief�door�het�overmaken�van�de�kortingsprijs�van�
"�25,��voor�de�donateurs�van�Tussen�Vecht�en�Eem�voor�de�gehele�dag,�inclusief�ko�e/
thee,�lunch�en�afsluitende�borrel.�Rekeningnummer�TVE�is:�NL95�INGB�0003�8920�84.�

Deze�dag�is�mede�mogelijk�dankzij�de�medewerking�van�de�gemeente�Hilversum.�

Tussen Vecht en Eem 
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Het Muziekcentrum van de Omroep 
�
In�het�voormalige�VARA�studiocomplex,�het�huidige�Muziekcentrum�van�
de�Omroep�(MCO),�kunt�u�de�ontwikkeling�van�Hilversum�als�omroepstad�
bijna�le�erlijk�volgen.�Het�begon�met�de�oudste�radiostudio�van�Neder�

land,�die�de�VARA�in�1932�liet�bouwen.�Het�gebouw�werd�in�de�jaren� 50,�
 60�en� 90�van�de�vorige�eeuw�uitgebreid�met�verschillende�nieuwe�stu�
dio s,�kantoren�en�technische�ruimtes,�waaronder�Studio�1,�de�opname/
concert�studio,�en�ook�Studio�5,�de�huidige�repe��e��en�opnameruimte�

van�het�Radio�Filharmonisch�Orkest.�
�

�
�

Tegenwoordig�is�het�MCO�een�levendig�cultureel�centrum�waar�u�kunt�
genieten�van�bijzondere�(klassieke)�muziek�uit�heden�en�verleden,�ge�
speeld�door�de�beste�musici.�Waar�concerten�worden�gegeven�en�cd s�

worden�opgenomen,�waar�les�wordt�gegeven,�waar�amateurverenigingen�
hun�repe��es�houden.�Daarnaast�biedt�het�MCO�ook�veel�mogelijkheden�
voor�bedrijfsbijeenkomsten,�seminars,�congressen�e.d.�In�het�gebouw�is�
een�luxe�grand�café�geves�gd�genaamd�Muziekcafé�Elling.�Hier�kunt�u�
genieten�van�een�vers�gezet�kopje�ko�e�maar�zij�kunnen�ook�voor�alle�

mogelijke�verhuringen�en�bijeenkomsten�uitgebreide�luxe��
catering�verzorgen.�

�
Het�MCO�is�de�thuisbasis�van�het�Radio�Filharmonisch�Orkest,�het�Groot�

Omroepkoor,�het�Metropole�Orkest�en�Globe�centrum�voor��
kunst�en�cultuur.�

�
Het�Muziekcentrum�van�de�Omroep�maakt�deel�uit�van�de��

S�ch�ng�Omroepmuziek.�
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Agenda 

Lezingen�en�activiteiten�
�
mei�
�
9�
HKGL�verzorgt�een�excursie�naar�de�Siertuin�van�Gooi�
lust,�adres�buitenplaats�Gooilust,�Zuidereinde,�
 s�Graveland.�Inschrijving�via�www.hkloenen.nl�of�
tel.nr.�0294�231324.�
�
19�
Historisch�Café�Naarden�!�spreker,�onderwerp�en�lo�
catie�nog�nader�te�bepalen.�Locatie�De�Hoed,�Adriaan�
Dortsmanplein,�Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
�
30�
Open�Dag�TVE�samen�met�Hilversumse�Historische�
Kring�Albertus�Perk:�Hilversum�als�Mediastad,�verleden�
en�toekomst.�U�kunt�zich�opgeven�bij�de�penning�
meester�van�TVE�via�www.tussenvechteneem.nl.�
�
juni�
�
7�
HHK�Albertus�Perk�organiseert�een�Þetstocht�o.l.v.�
Pieter�Hoogenraad�en�ds.�Jurjen�Zeilstra�Hilversum�
kerkenstad.�Verzamelen�om�14.00�uur�met�Þets�op�de�
Kerkbrink.�
�
11�
HKGL�organiseert�een�lezing:�750�jaar�Vreeland�door�
Juliette�Jonker�Duynstee.�
Locatie�Grote�Kerk�Vreeland�van�20.00�22.00�uur.�
�
13�
HK�Nederhorst�den�Berg�is�te�gast�bij�HK�Loenen�aan�
de�Vecht.�Sander�Gri�oen�en�Willem�Mooij�geven�een�
rondleiding.�Start�om�10.00�uur�bij�Molen�De�Hoop.�
Aanmelden�bij�ansbaar@gmail.com.�

�
juli�
�
5�
HHK�Albertus�Perk�organiseert�een�Þetstocht�Van�Van�
Hengel�tot�Tergooi,�de�geschiedenis�van�de�Hilversumse�
gezondheidszorg.�Bob�Wijburg�en�Pieter�Hoogenraad�
leiden�u�langs�plaatsen�waar�voorzieningen�staan�of�
stonden�die�hebben�bijgedragen�aan�de�verbetering�
van�de�gezondheid�van�de�Hilversummers.�Verzame�
len�om�14.00�uur�met�Þets�op�de�Kerkbrink.�
�

augustus�
�
2�
HHK�Albertus�Perk�organiseert�een�Þetsexcursie�in�sa�
menwerking�met�AWN�Naardincklant�onder�leiding�
van�Sander�Koopman�e.a.�Gra�euvels�en�zandverstui�
vingen.�Nieuwe�ontdekkingen�in�de�archeologie�en�geo�
logie�van�het�Gooi.Verzamelen�om�14.00�uur�met�Þets�
bij�het�Instituut�voor�Beeld�en�Geluid.�
�
september�
�
15�
HK�Huizen:�Dick�Keijzer�houdt�een�lezing�over�het�Cen�
traal�Station�Amsterdam,�aanvang�20.00�uur�
�
Historisch�Café�Naarden.�Spreker�en�onderwerp�nader�
te�bepalen.�Locatie�De�Hoed,�Adriaan�Dortsmanplein,�
Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
�
oktober�
�
16�
HK�Nederhorst�den�Berg.�Kunsthistoricus�René�Des�
sing�houdt�een�lezing�over�de�Amsterdamse�buiten�
plaatsen.�Locatie�De�Bergplaats,�aanvang�20.00�uur.�
�
november�
�
11�
HK�Loosdrecht:�dia�avond�
�
17�HK�Huizen:�Jan�van�Tuin�houdt�een�lezing�over�de�
Grote�Kerk�van�Naarden,�aanvang�20.00�uur.�
��
Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1A,�Baarn�
Expositie:�Baarn�gelooft,�t/m�27�juni.�Woe�van�14.00�
16.00�uur�en�za�van�11.00�13.00�uur.�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4A,�Blaricum�
Expositie�70�jaar�bevrijding,�t/m�30�mei.�Do�van�20.00�
22.00�uur�en�za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Raadhuis�Dudok�Hilversum�en�Dudok�Dependance�
Dudokpark�1,�Hilversum�
Rondleiding�door�het�interieur�van�het�raadhuis�en�
tentoonstelling�over�het�leven�en�werk�van�W.M.�Du�
dok�(1884�1974).�Na�aßoop�torenbeklimming�bij�goed�
weer.�Vr��en�zo�om�13.30�uur.�
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�
Historische�Kring�Eemnes�
Oudheidkamer�Eemnes,�Raadhuislaan�21,�Eemnes�
Tentoonstelling�met�als�titel�Ocrietfabriek,�van�op�
bouw�tot�a�raak.�Geopend�za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Huizer�Museum�
Achterbaan�82,�Huizen�
Duo�expositie�Aan�het�water�van�Han�van�Wel�en�Wa�
terwerken�nr.�2�van�Harold�Schouten,�t/m�20�juni.�Di�za�
van�10.00�17.00�uur.�
�
Geologisch�Museum�Hoßand�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�tentoonstelling�En�toen ..kwam�de�
mens.�Tentoonstelling�over�de�opkomst�van�de�zoog�
dieren,�met�als�hoogtepunt�van�hun�ontwikkeling�het�
verschijnen�van�de�mens.�
Permanente�expositie�Goois�Verleden.�Hier�komen�on�
der�de�naam�Goois�Verleden�de�geologische,�paleonto�
logische,�archeologische�en�landschappelijke�facetten�
van�het�Gooi�aan�bod.�
Di�zo�13.00�16.30�uur.�Elke�derde�zondag�van�de�
maand�is�er�een�lezing�van�14.00�15.00.�
�
Historische�Kring�Laren�
De� Lindenhoeve!,�Burg.�van�Nispenstraat�29,�Laren�
Tentoonstelling�Hamdor�!�In�en�om�Hamdor��aan�het�
begin�van�de�twintigste�eeuw.�Za.�van�14.00�16.00�uur.�
�
Singer�Laren�
Oude�Drift�1,�1251�BS�Laren�
Leo�Gestel.�De�mooiste�modernist.�Eerste�overzichts�
tentoonstelling�van�Gestels�werk�in�twintig�jaar,�t/m�7�
juni.�
Erfgooiers.�Fotoportretten�door�Koos�Breukel,�t/m�30�
augustus.�Di�zo�van�11.00�17.00�uur.�
�
Gemeentemuseum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�Weesp�
Permanente�tentoonstelling�over�Weesper�porselein�
en�reclamemateriaal�van�Van�Houten.�
Di�do�en�za�zo�13.30�16.30�uur.�
�
Kasteel�Loenersloot�
Rijksstraatweg�211,�Loenersloot.�
Kijk�op�www.kasteelloenersloot.nl�voor�bijzonderhe�
den�en�aanmelding�voor�rondleidingen�

��
�
�

Stadswandelingen�
�
Huizen:�
Iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�wande�
ling�door�het�authentieke�dorp.�
Aanvang�14.00�uur�bij�het�Huizer�Museum�
Schoutenhuis,�Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen�
�
Naarden:�
Vereniging� Vestingstad� Naarden� organiseert� iedere�
derde�zondag�van�de�maand�een�stadswandeling�in�en�
om� de� vesting.� Aanvang� 12.30� uur� bij� de� Utrechtse�
Poort,�Ruysdaelplein.�
�
Blaricum:�
3�oktober�14.30�uur�najaarsdorpswandeling.�
��
�

Astrid�Becker�
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�

Colofon 
�

De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�(TVE)�is�een�samenwerkingsverband�van�meer�dan�40�lokale�en�regionale�or�
ganisaties� op� historisch� en� aanverwant� gebied.� De� Stichting� bevordert� en� verbreidt� de� kennis� op��
historisch�gebied�betre�ende�de�streek.�Voorts�ijvert�zij�voor�het�behoud�van�cultuurhistorische�en�karakteristie�
ke�waarden.�Donateurs�van�TVE�ontvangen�het�tijdschrift�gratis.�
�

Website:�www.tussenvechteneem.nl�
�

Donatie�/�Abonnement�en�ANBI�
De�minimumdonatie�bedraagt� �19,50�per�jaar.�Aanmelding�als�donateur�kan�het�hele�jaar�door�plaatsvinden.�Het�
bedrag�wijzigt�niet,�maar�u�ontvangt�de�al�verschenen�nummers�in�dat�jaar.�U�kunt�zich�aanmelden�via�de�websi�
te,�onder�gelijktijdige�overmaking�van�uw�donatie�op�bankrekening�NL�95� INGB�000389�20�84,�t.n.v.�Stichting�
Tussen�Vecht�en�Eem,�Bussum,�onder�vermelding�van�!Nieuwe�donateur".�Ook�kunt�u�zich�schriftelijk�aanmelden�
bij�de�donateursadministratie�van�TVE,�p/a�Rostocklaan�7,�1404�AD�Bussum�of�telefonisch�via�nummer�035�694�
7726.�De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�is�door�de�Belastingdienst�aangemerkt�als�een�culturele�ANBI.�
�

Dagelijks�bestuur�
e�mail:�secretariaat@tussenvechteneem.nl�
Voorzitter:�J.L.�(Jan)�Vollers,�Van�der�Helstlaan�2,�1412�HK�Naarden�#�035�694�8846��
voorzitter@tussenvechteneem.nl�
Secretaris:�J.�W.�(Jan)�Siebenga,�Julianalaan�10,�1412�GS�Naarden�#�035��694�4956�
secretariaat@tussenvechteneem.nl�
Penningmeester:�S.A.J.J.�(Iny)�Hoogendijk�Vranken,�Rostocklaan�7,�1404�AD�Bussum�#�035�694�7726�
penningmeester@tussenvechteneem.nl�
Lid:�A.A.A.�(Astrid)�Becker,�Naarden,�tel.�035�695�0402�
Lid:�H.A.J.�(Harry)�Machielse,�Bussum,�tel.�035�691�0427�
Lid:�E.E.�(Ed)�van�Mensch,�Hilversum,�tel.�035�623�4913�
Lid:�J.M.�(Hans)�Mous,�Huizen�tel.�035�526�7458�
�

Aangesloten�organisaties�
Gooi� e.o.��AWN�Naerdincklant�Archeologie� tussen�Eem�en�Vechtstreek,�Cultuurcompagnie�Noord�Holland,�Erf�
goed�Utrecht,� Landschap� Erfgoed�Utrecht,�Nederlandse�Genealogische� vereniging� afdeling�Gooi�en�Eemland,�
Stad�en�Lande�Stichting,�Stads��en�Streekarchief�Naarden,�Stichting�Omgevingseducatie�Gooi,�Vecht��en�Eem�
streek,�Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�Hilversum,�Vereniging�Vrienden�van�het�Gooi;�Baarn���Historische�kring�
Baerne;�Blaricum���Historische�kring�Blaricum,�Stichting�Karakteristiek�Blaricum,�Stichting�Couleur�Local�Blaricum;�
Bussum� ��Historische� kring�Bussum;� Eemnes� ��Historische� kring� Eemnes;�Hilversum� ��Hilversumse�Historische�
Kring�Albertus�Perk,�Stichting�De�Hof,�Stichting�Hilversum,�Pas�Op!;�Huizen� ��Historische�kring�Huizen,�Stichting�
Huizer�Museum,�Vrienden�van�het�Oude�Dorp�Huizen;�Laren:�Geologisch�Museum�Hoßand,�Historische�kring�La�
ren,�Singer�Laren,�Stichting�Oude�Landbouwgewassen�Laren;�Loenen���Historische�kring�Loenen;�Muiden���Histo�
rische�kring�Stad�Muiden;�Naarden� ��Comenius�Museum,�Stichting�Oude�Begraafplaats�van�Naarden,�Stichting�
Vrienden�van�het�Nederlands�Vestingmuseum,�Vereniging�Vestingstad�Naarden,�Stichting�De�Vesting�Naarden;�
Soest� ��Historische�vereniging�Soest/Soesterberg;�Wijdemeren� ��Historische�kring�Ankeveen,� "s�Graveland,�Kor�
tenhoef,�Historische�kring�Loosdrecht,�Historische�kring�Nederhorst�den�Berg,�Kasteel�Museum�Sypesteyn,�Ver�
eniging�Curtevenne;�Weesp���Historische�kring�Weesp,�Gemeentemuseum�Weesp.�
�

Het�tijdschrift�Tussen�Vecht�en�Eem�is�een�uitgave�van�TVE�en�verschijnt�viermaal�per�jaar.�
�

Redactie�
J.M.�(Hans)�Mous,�(hoofdredacteur),�Stam�39,�1275�CE�Huizen,�tel.�035�#�5267458�
F.J.�(Frits)�Booy,�Baarn�(eindredactie)�
J.J.L.�(Joris)�Cammelbeeck,�Naarden�
A.�(Anne)�Medema,�Archief�Naarden,�Bussum,�Muiden,�Huizen�
S.C.L.�(Stanny)�Verster,�Loenersloot�
C.F.�(Claudette)�Baar�de�Weerd,�Nederhorst�den�Berg�
Wim�Dral�(gastredacteur)�
Eddie�de�Paepe�(gastredacteur)�
Ineke�de�Ronde�(gastredacteur)�
�
Redactieadres�����035�526�7458�#�redactie@tussenvechteneem.nl�
Opmaak� Olf�Henselmans,�Huizen�
Druk� Drukkerij�J.�Bout�&�Zonen,�Huizen�NH�


