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Verantwoording

Dit boek, de twee cd’s en de twee dvd’s vormen een samen
hangend geheel. Ze vertellen met elkaar in hoofdlijnen de
geschiedenis van Minjon, de Miniatuur Jeugdomroep Ne
derland, van 1953 tol 1970.
Wie er vanuit gaat dat in deze drie-eenheid tot in details
het wel en wee van de jeugdomroep wordt verteld, wacht
een teleurstelling. De omvang van het boek en de speelduur van de cd’s en dvd’s legden hun beperkingen op. Bo
vendien is in de loop van de tijd veel materiaal verloren
gegaan of niet meer te achterhalen. Een groot aantal oudMinjonners was na zoveel jaren voor de redactie niet tra
ceerbaar.
Ook heeft niet iedereen die om medewerking werd ge
vraagd daar gevolg aan kunnen of willen geven. Een aan
tal sleutelfiguren is overleden. Vaak vertoonde bij
geïnterviewde Minjonners en anderen hun herinnering
aan de jeugdomroep haperingen. Veertig, soms zelfs meer
dan vijftig jaar teruggaan in de lijd is ook niet niks.

Een ander complicerend gegeven: alle Minjonners zijn
slechts gedurende een beperkt aantal jaren lid geweest van
de jeugdomroep. Niemand was de gehele periode van
1953 tot 1970 bij Minjon betrokken.
De enige voor wie dit wel geldt, is Herman Broekhuizen,
de oprichter van Minjon. Daarom is het boek voor een be
langrijk deel zijn verhaal geworden, aangevuld met wat
Minjonners na al die jaren nog wisten van hun actieve pe
riode in de jeugdomroep. Ook op één van de dvd’s staan
interviews met een aantal van hen, opgenomen in 2004 en
2005.
De jaargangen van de Micro Radiobode- later herdoopt in
Micro Avrobode - waren een belangrijke bron van infor
matie bij het samenstellen van het boek

Min jon heeft gedurende zijn bestaan vermoedelijk niet
meer dan drieduizend leden geteld. Het precieze aantal is
helaas niet meer vast te stellen. Veel namen worden in het
boek vermeld, vele niet.
7

In het boek wordt over de programma’s van Minjon slechts
in beknopte en algemene zin gesproken. Programma’s zijn
om naar te luisteren en te kijken. Daar zijn de cd’s en de
dvd’s voor, die een indruk geven van waar Minjon sterk en
uniek in was. De redactie heeft een in haar ogen represen
tatieve keuze gemaakt uit het beschikbare en technisch ver
antwoorde geluids- en beeldmateriaal.
De programma’s zijn authentiek. Er is voor gekozen ze niet
aan te passen aan de huidige tijd. Ze zijn alleen enigszins
bekort als dit om technische redenen noodzakelijk was of
om binnen de tijdslimiet van de geluids- of beelddrager te
blijven.
Een gedetailleerde inhoudsopgave van de cd’s en dvd’s is
opgenomen in de Bijlagen.
In de jaren tachtig heeft Minjon een herstart beleefd, naast
de radio nu ook op de televisie. Aan ‘Minjon ’85’ is in het
boek een kort hoofdstuk gewijd. Geluids- en/of beeldfrag
menten van het nieuwe Minjon zijn in deze uitgave niet
opgenomen.

Het boek, de cd’s en de dvd’s zijn niet in eerste instantie ge
maakt voor Minjonners. Ze zijn vooral ook bestemd voor
geïnteresseerden, die zich in de nabije of verdere toekomst
wellicht de vraag stellen: wat hield Minjon in, en wat is de
plaats van de jeugdomroep in het geheel van de Neder
landse omroephistorie?
Wie zich uitputtender wil verdiepen in de geschiedenis van
de Miniatuur Jeugdomroep Nederland vindt daarvoor in
de bijlagen, die achter in het boek zijn opgenomen, vol
doende aanknopingspunten.
Bij het samenstellen van deze uitgave heeft de redactie
haar uiterste best gedaan de namen te achterhalen van per
sonen op foto’s, van componisten, tekstdichters en uitvoe
renden. Dit is helaas niet in alle gevallen gelukt. Een heel
enkele keer werd een gokje gewaagd.

Mocht iemand zichzelf of anderen herkennen of voor een
waardevolle aanvulling of correctie kunnen zorgen, laat dit
de redactie dan weten. Op termijn zal - indien daartoe
aanleiding is - aan degenen die deze uitgave hebben be-
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steld een lijst met aanvullende gegevens worden toege
stuurd.

De redactie van MINJON 1953-1970 bestaat uit de oprich
ter van de jeugdomroep en vijf oud-Minjonners, die gedu
rende enkele jaren geheel belangeloos aan dit
archiveringsproject hebben gewerkt.
Zij danken alle Minjonners die aan de totstandkoming
ervan hun medewerking hebben verleend in de vorm van
interviews, tekstbijdragen of anderszins, en het gratis be
schikbaar stellen van fotomateriaal uit hun privé-collecties.

November 2006,

Herman Broekhuizen, Bram van Erkel, Audrey van der Jagt,
Chiel de Kruijf, Wilco Meijer en Ru van Wezel.
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‘Een band voor het leven9

Als ik er na zo veel jaren op terugkijk, vind ik het nog steeds een groot wonder dat
Minjon zo’n succes is geworden. Nog altijd krijgen oud-Minjonners een warm ge
voel als ze aan die periode terugdenken. Het heeft gezorgd voor een hand voor het
leven.
Ik heb toen - al improviserend - een sprong in het duister gemaakt. Natuurlijk
had ik over hel idee van een jeugdomroep gesproken met geïnteresseerde collega’s,
zowel binnen als buiten de AVRO. Bij hen had ik mijn ideeën getoetst en ze heb
ben me veel bruikbare tips gegeven en vooral ook veel sterkte loegewenst. Veel col
lega’s begrepen echt niet waar ik aan begon. Gabri de Wagt van de VARA
bijvoorbeeld feliciteerde m ij na de eerste u itzending met het idee, maa r n oemde het
tegelijk ook ‘een omslachtige manier om slechte radioprogramma’s te maken’.
Ik ben nog altijd blij, dat ik me er niet van heb laten weerhouden om - met steun
van het bestuur en de directie van de AVRO - aan het karwei te beginnen. Ik
voelde dat de tijd rijp was voor een landelijke jeugdomroep. De jongeren werden
in het begin van de jaren vijftig mondiger en kregen nu door Minjon de mogelijk
heid op de radio hun stem te
laten horen. Velen hebben de
AVRO indertijd verweten,
dal Minjon vooral bedoeld
was om nieuw omroeplalent
te ontdekken. Maar dat is
echt niet het vooropstaande
motief geweest. Het ging er
vooral om de oudere jeugd. zeg: de middelbareschooljeugd - te bereiken . En dat is
gelukt, iua.nl naar de uitzen
dingen van ‘Op de Jonge
Golf’ werd druk geluisterd.
Natuurlijk is ‘Minjon als
kweekvijver van talent’ er
later wel bijgekomen, daarin
moet ik eerlijk zijn. Velen heb
ben er hun beroep van ge
maakt en dat waren niet de
minsten in omroepland. ’
Herman Broekhuizen
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Het begin, de eerste

jaren

1

'De jeugd krijgt een eigen stem in de ether'
Op donderdag 1 oktober 1953, om even over half zes, haalt
Herman Broekhuizen - hoofd van de afdeling Jeugduitzendingen
van de AVRO - opgelucht adem. Hij veegt wat zweetdruppeltjes
van het voorhoofd en kijkt tevreden rond. De kop is er af. De
allereerste uitzending van Minjon zit er op. Jong Nederland heeft
met een eigen programma zijn stem laten horen via een landelijke
radiozender.
Wat Broekhuizen met de uitzending bij de jeugdige luisteraars
heeft losgemaakt, merkt hij de volgende dagen. Het idee om een
landelijke jeugdomroep te beginnen, blijkt een schot in de roos.
Het regent aanmeldingen, de telefoon rinkelt aan een stuk.
Herman Broekhuizen beseft op dat moment nog niet dat hij
omroephistorie zal schrijven. Dat realiseert hij zich pas later,
wanneer de programma's van AVRO's Jeugdomroep een vaste en
gewaardeerde plaats verwerven in de ether en Minjon bovendien
- onbedoeld, maar mooi meegenomen - een broedplaats blijkt te
zijn van veel jeugdig omroeptalent.

Broekhuizen komt uil het lager onderwijs en is bovendien
een begaafd pianist en componist van vooral kinderliedjes.
Drie jaar eerder is hij bij de AVRO in vaste dienst geko
men als hoofd van de afdeling Jeugduitzendingen, verant
woordelijk voor programma’s voor kleuters, kinderen van
de lagere school en middelbare scholieren. Die taak blijkt
al snel te omvangrijk voor één man. Ria Peters, Luc Madsen en later Puck Pieters gaan zich bezighouden met het
administratieve werk. Vanaf augustus 1953 gaat Kees de
Wolfde jeugdafdeling versterken.
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'Voorrang aan de jeugd'

De samenleving in het begin van de jaren vijftig ziet er nog
overzichtelijk uit. De structuren liggen vast; het gezag van
overheid en kerk lijkt onaantastbaar. Lijkt, want langzaamaan
wordt de spanning tussen traditie en vernieuwing voelbaar, in de
zuilen ontstaan haarscheuren. De toenemende welvaart maakt de
jongeren ook zelfstandiger en onafhankelijker. Ze willen hun stem
laten horen. De zelfwerkzaamheid zit als het ware in de lucht.

Begin 1953 krijgt Herman Broekhuizen van het bestuur
van de AVRO - daarin gesteund door de toenmalige direc
teur, D. Repko, en programmaleider Henk de Wolf - het
verzoek naar mogelijkheden te zoeken om de band met de
oudere jeugd te versterken. Bestuur en directie vinden, dat
het bestaande jeugdprogramma op de donderdagmiddag
- ‘Op de Jonge Golf’ - dringend aan vernieuwing toe is.
Aan dit programma wordt trouwens al meegewerkt door
jongeren - Gooise middelbare scholieren - die bij Herman
Broekhuizen een stemtest hebben afgelegd en worden in
geschakeld bij het lezen van teksten. Eén van hen is Hermien van der Horst, die later ook in Minjon aan veel
programma’s zingend en sprekend haar medewerking zal
verlenen.
Broekhuizen had bij het zoeken naar een nieuwe formule
voor ‘Op de Jonge Golf’ al wat voorwerk gedaan. De Stich
ting Onderwijs en Bedrijfsleven bracht scholieren door
middel van een rollenspel in aanraking met allerlei Neder
landse bedrijven. Aan scholieren werd gevraagd een schaduwbedrijf op te zetten met jonge aandeelhouders, een
juniordirectie en dito medewerkers.
Andere initiatieven die Broekhuizen tegenkwam, waren:
jongerenomroep AROS in Soesterberg onder leiding van
Edward Boeziek en de Haarlemse JARO met Herman
Stok, Kees van Maasdam en de gebroeders Joop en Hans
van Zijl.
Het wordt hem snel duidelijk dat ook de AVRO in die rich
ting moet gaan denken.
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'Radioparlement'

Broekhuizen bedenkt een nieuwe formule voor ‘Op de
Jonge Golf’: een jeugdparlement met fractieleiders van di
verse gefingeerde politieke partijen, zoals de Anti-Huiswerkpartij en de Partij voor Meer Zakgeld. Alle jonge
radioluisteraars ki ij gen stemrecht en de uitzendingen zul
len rechtstreeks zijn. Programmaleider Henk de Wolf ziet
er wel wat in, maar het bestuur van de AVRO verwerpt uit
eindelijk het idee uit vrees voor mogelijke politieke conse
quenties.
De lijd dringt voor Broekhuizen, want in oktober moet de
nieuwe programmaformule er zijn. Over een latere datum
valt met het bestuur niet te praten.
Met hulp van adviseurs als Edward Boeziek, de ANPnieuwslezers Pim van Maanen en Bob Korpershoek, Kees
de Wolf en gesteund door programmaleider en directie, lan
ceert Broekhuizen een idee met verstrekkende gevolgen:
een landelijke jeugdomroep. De naam weet hij ook al: MINiatuur Jeugd Omroep Nederland, afgekort tot MINJON.

Henny Pfann, afdeling
Den Haag

Eerste uitzending

De eerste uitzending is op 1 oktober 1953 van 16.45 tot
17.30 uur via Hilversum 2. Jonge presentatoren als Henny
Pfann, Hans Jonges, Almar Tjepkema en Hermien van der
Horst werken er aan mee. Henny Pfann leest een ‘procla
matie’ voor, waarin wordt uiteengezet wat Minjon inhoudt
en wat de doelstellingen zijn. De toon van de boodschap is
idealistisch: ‘I44/Z wij zoeken is de positieve zijde van de radio.
We willen in diezelfde radio zien: een middel om de mensen en
vooral de jonge mensen ongeacht rang, stand, richting, ras en
overtuiging dichter bij elkaar te brengen. We menen er ook in te
zien: een middel om elkaar beter te leren begrijpen. We verwach
ten er ook van: een mogelijkheid om jonge activiteit meer bekend
heid te geven. Minjon biedt jullie een kans om een groot gedeelte
van je hobby's in te zetten voor het algemeen belang. Minjon kan
een mooie toekomst tegemoet gaan als ze verzekerd is van jullie
aller medewerking. Aarzel niet te lang en geef je op als lid. De
aanmelding is gratis. Met de beste wensen voor de toekomst en het
welzijn van Minjon bevelen we hierbij A VRO's MiniatuurJeugdomroep van harte in jullie belangstelling aan. Lang leve Minjon!'
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Miniatuur Jeugdomroep
Nederland
le JAARGANG No. 1

MICRO^RADIOBODE

Programmablad van
Minjon

Het begin is er!
Ta, als Jullie dit nummer van de Rndio■ bode onder ogen krijgt, heeft onze
jeugdomroep MINJON de eerste uit
zending juist achter de rug. Op 1 October 1953 z(jn we ermee gestart.
Een historische datum dus!
In de uitzending „Op de jonge Golf is
er al uitvoerig verteld, wat het doel is
van MINJON. Wy menen wel, dat het
merendeel van onze jonge A.V.R.O.vrienden zal kunnen Instemmen met dat
doel: het verstevigen van de band tus
sen A.V.R.O. en luisterende jongens en
meisjes en het bieden van do gelegen
heid om zelf de jeugduitzending mee te
helpen voorbereiden en uitvoeren.
Maar
daar zit veel aan vast! Dat
zul je zeker met ons eens zijn als je
leest, wat we op deze pagina te vertol
len hebben over de plannen. Er zullen
talloze moeilijkheden overwonnen moe
ten worden; er zullen misschien teleur
stellingen komen en tegenslagen. Maur
daar zijn we niet bang voor, want we
weten, dat Jong Nederland niet zo fut
loos en slap is als de grote „men"
weleens beweert. W‘J weten, dat er in
elk plekje van ons land jongens en meis
jes te vinden zijn, die enthousiast willen
mcewerken aan ons plan om de jeugd
uitzendingen zo plezierig en zo aantrek
kelijk mogel|jk te maken. We vragen
niet méér van je dan je kunt opbrengen.
We vragen je ook niet om huiswerk en
muzieklessen in de steek te laten voor
MINJON (we hebben respect voor ver
bolgen vaders, weel Je
). We vragen
alleen: belangstelling, medeleven en —
voor zover je er vr|)c tijd voor hebt —
toegewijde medewerking. En vooral:
wek je vrienden en vriendinnen op om
ook lid van MINJON te worden I
We z(jn er dankbaar voor, dal de AVRO
de jongens en meisjes deze unieke ge
legenheid biedt. Maar we weten óók,
dat het plan alléén kan slagen, als jullie
die dankbaarheid wilt ontzetten In da
den en als je bereid bent, je liefhebbe
rden tn dienst te stellen van MINJON.
BB.

Bewaar deze pagina'. Je kunt er
later plezier van hebben!

Een MINJON Embleem
Evenals de AVRO moet MINJON een
elgm embleem hebb«*n. een soort wapen
dus. waarvan we speldjes kunnen l*t.-n
maken Wie van de tekenaar» onder
Jullie maakt «cn ontwerp? Je bent ge
heel vrij in de keuze van je opzet. De
enige voorwaarde Is. dat do namen
AVRO en MINJON erin moeten voor
komen.
Inzendingen, liefst zo spoedig mogclljk,
aao AVRO MINJON. Keizersgracht 107.
Amsterdam. Maak de tekening niet te
klein en gebruik bij voorkeur ~
OoatIndische inkt.
Het beate ontwerp zal in *t vervolg gel
den als MINJON-embleem. De maker
hiervan krijgt 3 punten toegewesen en
bovendien een aardige prijs.
Tekenaars, doet je best!

4
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4 OCTOBER 1953

au*»-' -Zo werkt de AR OS.
een jeugdomroep
in Soeaterberg,
welke al geruime
t\jd eigen programrna’a opneemt op
de taoe-recorder.
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DE GANG VAN ZAKEN
DE CENTRALE PROGRAMMASTAF.
De uitzending „Op de Jonge Golf zal In
het vervolg voor een groot gedeelte Wor
den voorbereid
ld door een aantal jongens
cn meisjes, die met elkaar een Érogrammastaf zullcn vormen, welke
•Ike ongeveerr gelijk la aan die van de A V R O
Er kornt
i
een afdeling Ernstige Muziek.
Cel
•n afdeling Lichte Muziek, een Hoorspcl-afdellng.
ig. een Rcportagcdlcnnt. een
Technlache
----------- dienst en een Nieuwsdienst
epc
Op bepaalde
tijden zullen de hoofden
van de;
deze programmasiaf vergaderen,
inrbtj ieder voor zijn afdeling voor
waarbij
stellen
dien <*
doet.
Maar dat betreft alleen Hilversum en
omgeving.
Hoe gaat het nu In het land?

DE PLAATSELIJKE PROGRAMMA
STAF.
Daarvoor zullen we de hulp moeten inachakclen van Jongelui, die beschikken
over oen eenvoudig bandopnamc-appa
raat. In dorpen cn steden zijn altijd wel
één of meer van dergelijke knutselaars
te vinden cn nis deze jongens willen
mcewerken. Is de plaatsclijkc Technische
Dienst van MINJON al voor elkaar!
Wat doen nu de andere leden van MIN
JON In diezelfde plaats? Ze maken
voor zichzelf uit bij welke afdeling ze
willen behoren, d.w z. waarvoor ze de
meeste capaciteiten denken te bezitten.
En dan ontstaat langzamerhand de
plaatsclijke programmaataf met een aantol medewerkers. We zullen trachten op
elke groep van 30 leden een programmastat te vormen. Om alle activiteiten
plaatnolljk te regelen wordt een consul
oangcatcld. dlo dus eigenlijk als corres
pondent optreedt voor do betreffende
plaats
Stel, dat Je In Rotterdam woont- Je
komt ccna met alle jonge radiomensen
bij elkaar, je doet voorstellen voor een
programma. Je schrijft een tekst of
inaakt muziek. Enige tijd later organi
seer je een plechtige opname, ergens In
Rotterdam, waarbij een programma van

10 minuten op de band wordt vastge
legd Nu ga Je dit bandje opsturvn naar
de AVRO. De Centrale Prograrnmastaf gnut Jouw bandje aflulatercn cn be
oordelen. Is Jouw Rotterdamse program
ma het beste van het ogenblik, dan
wordt er In de uitzending ..Op de Jonge
Golf plaats voor gereserveerd
De
Rotterdamse jongens en meisjes komen
raar de studio In Hilversum en voeren
clnar hun programma nogmaals uit.
EEN KAMP ?
Het Is goed. Idealen te bezitten, De
A V.R.O hééft Idealen cn één ervan ia:
ip voor do jeugd. een groot zomerkamj
...— pl
plekje In Ncderlahd.
gens op een mooi
.
welke
er In
Stel Je voor, v.yüz; mogelijkheden
zo’n echt rodlokamp
,. zouden kunnen
schuilen! Je• zou er zeker wel voor voe
len. mee te doen aan zo’n kamp!
kampl Wel
— die gelegenheid II»h er! Je kunt jouw
plaats In het kamp verdienen! Dat gaat
op de volgende
•ndc manier: voor elke pres
pi 
Je levert ten opzf
*“* ‘van
tatie. welku> je
opzichte
MINJON. krijg
Je een punt to
toegewezen.
If je
De jongelui, die
ie aan ’t eind van het sei
zoen de meeste punten hebben
hcbb< behaald,
mogen gratis deelnemen
.■elnemen aan A V.R.O.’a
“
’
De
overige MINJON-Jeden
Zomerkamp.
1
kunnen tegen gereduceerde prijs deelncmen. terwijl v<'oorts andere Jongeren.voor
zover er nog plaatsen
plaatse: beschikbaar zijn,
de normale kostprijs moeten betalen.
?uslast?
Ben je nl enthouu
—: Prachtig! Let dan
loen staat:
op wat je te doe..
1. Vul het
het aanmeldl:Ingaformuller. dat op
duidelijk
deze bladzij is afgedrukt,
i
In met blokletters.
-ok vermelden
Jo kunt do gegeven» ooi
op een gewone brief of op
c een brlefer méér
kaart voor het geval dnt
d
meisjes en jongens zijn !n
in één gezin.
2. Zoek alvast contact met andere cnthouslastclingen ...
In Je woonplaats.
3. Wacht nadere mededelingen af van
de Centrale Progrnmmnsfitaf.
Kunnen we op je rekenen?
Oké !

Aanmeldingsformulier MINJON
NAAM

ADRES
WOONPLAATS
Dit uitknippen cn opaturcn naar A.V.R.O. MINJON, Keizersgracht 107, Amsterdam.

Herman Broekhuizen meldt in de uitzending, dat iedere
jonge luisteraar zich als lid kan opgeven door middel van
een bon in hel programmablad van de AVRO. De leden
zullen worden verdeeld over diverse plaatselijke afdelin
gen. De leiding van zo'n afdeling wordt toevertrouwd aan
een ‘consul', naar analogie van de vereniging AVRO.
Broekhuizen kondigt ‘Op de Jonge Golf’ ook zelf aan. Hij
doet dil in een ‘zakje’ (omroepjargon voor het moment
waarop het geluidsniveau van de uitzending wordt vermin
derd - ‘zakt’ - om een mededeling te kunnen doen) van
‘I’ve got my love to keep me warm’ door het orkest van
Sydney Torch.

Links: Om Minjon lande
lijk onder de aandacht te
brengen verscheen in de
Radiobode van de A VRO
acht weken lang een pa
gina over dit nieuwe omroepfenomeen. Uitvoerig
werd de gang van zaken
uit de doeken gedaan. Met
aa n meldingsfonnulier voor
geïnteresseerden.

Aanmeldingen stromen binnen

De reacties op de eerste uitzending zijn veelbelovend.
Broekhuizen, terugkijkend: ‘Kort na de eerste uitzending
kwam er al een jongeman zich buiten adem bij mij melden:
Wim Veldhuysen uit Baarn. Hij was meteen op de fiets ge
sprongen en naar Hilversum gereden om vooral maar de
eerste te zijn! Op vrijdag 2 oktober meldden alle kranten
de geboorte van Minjon. Veel telefoontjes en stapels brie
ven kwamen er binnen met enthousiaste reacties, ook van
collega’s van andere om roepen. Gabri de Wagt, hoofd van
de Jeugdafdeling van de VARA, feliciteerde mij met het
idee, al had hij twijfels over de uitvoerbaarheid, omdat hij
radio maken geen werk voor amateurs vond.'
Joop Söhne - als jong programmamaker destijds werk
zaam onder De Wagt - bekent ruim vijftig jaar later schoor
voetend: ‘Ik was toen toch ook wel een beetje jaloers op het
idee van Minjon... En ik was niet de enige../

Een week na de eerste uitzending waren op de afdeling
Jeugduitzendingen al meer dan vierhonderd leden geteld.
Het Jaarverslag van de AVRO over 1953 meldt dat er eind
december ruim 1200 leden waren.
De leden blijven zich aanmelden. In februari 1954 wordt zelfs een
tijdelijke ledenstop afgekondigd voor de grote steden. Vanaf april
geldt dit ook voor andere afdelingen in het land als ze ongeveer
twintig leden hebben, wat als een werkbaar aantal wordt
beschouwd.
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Kopie

In de zomer van 1954 zijn er ongeveer zestig afdelingen.
Sommige zijn zo groot, dat ze naast het landelijke pro
grammablad - de Micro Radiobode - ook nog een eigen
mededelingenblaadje hebben, dat wekelijks of eens in de
veertien dagen wordt rondgebracht. Alleen op die wijze
kan ieder lid op de hoogte blijven van de gang van zaken.
Broekhuizen: ‘Het mag een wonder heten, dat Minjon op
deze geïmproviseerde manier tol stand is gekomen. Ach
teraf gezien is het onvoorstelbaar, dat zo’n groot aantal zeer
verschillende jonge mensen zich wilde groeperen tot ac
tieve kernen. De AVRO hielp waar mogelijk, maar Kees de
Wolf en ik konden natuurlijk on mogelijk met ons tweeën
een landelijke organisatie bestieren. Noodgedwongen
moesten er door de afdelingen heel veel eigen boontjes
worden gedopt.’

Jeugdorganisatie met afdelingen'

Minjon werd door de AVRO beschouwd alsi een soort jeugdorganisatie met plaatselijke afdelingen van honderden

O, ironie...!
(Critiek op critiek in de uitzending van 1 Oct.j.1.)
Vergissingen zijn menselijk,
zo hoort men wel beweren.
Maar... dal ze ook onmenselijk zijn,
heb ik laatst moeten leren.
’k Beweerde dal 7 zo erg niet is,
zich soms eens te verspreken
in een spontaan en druk gesprek...
maar.. .wat is nu gebleken?
’k Heb in m'n onschuld toen gezegd
tot radiokwekelingen:
'Ze zijn zo erg niet, jongelui...
die paar versprekelingen...’

H.B.
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leden. Inderdaad kwamen er in de grote steden in de be
gintijd afdelingen van een dergelijke omvang voor. Broek
huizen: ‘Ik zie ze nog voor me: de massavergaderingen in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ik heb er nog steeds be
wondering voor, dat jongeren van even twintig jaar de lei
ding van zo’n afdeling aandurfden. Figuren als Tom van
Ossane, Wim Brink en nog zo’n paar lieden van de oude
garde sloegen aan het organiseren en kregen de handen vol
aan het leiden van deze grote afdelingen. Natuurlijk was het
merendeel van de leden onbruikbaar voor microfoon werk,
maar dat bleek pas na enige lijd. Er kwamen teleurstellingen
als ‘Hilversum’ bandjes afkeurde, er ontstonden ruzies als
bepaalde lieden in zo’n afdeling niet of nauwelijks aan bod
kwamen. 1 Iet slot van hel liedje was, dal de afdelingen slon
ken tot kleine enthousiaste kernen met capabele mensen die
het lot programma’s brachten. Aanvankelijk hebben wij die
ontwikkeling met bezorgdheid gevolgd, maar na verloop
van tijd bleek dat het zo beter was.’

Centrale Programmastaf
Kort na de start van Minjon wordt een Centrale Programmastaf
(CPS) benoemd, die regelmatig in Hilversum bijeen komt om over
belangrijke zaken te praten, zoals programma's en organisatie. De
CPS bestaat uit de leiding van de Jeugdafdeling en een aantal
Minjonners.

Vergadering van de Cen
trale Progra mmastaf
V.l.n.r ??, Maarten
Hoogenverf, Kees de Wolf
Ru van Wezel (staand), Jan
Visser, Gerril den Braber, ??,
Jacqueline Westerdijk,
Henny te Boekhorst,
Wim Zwerus,
Herman Broekhuizen.
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Dat waien over het algemeen de creatieve, de betere, die
hun sporen hadden verdiend. Het waren ook bepaald
geen jaknikkers, maar mensen met ideeën en een kritische
geest, herinnert Herman Broekhuizen zich. ‘Wij kregen
als leiding van de Jeugdafdeling van de AVRO nog wel
eens het verwijt eigenmachtig op te treden, te veel te bedisse en. Ook de Centrale Programmastaf werd soms met
enige argwaan bekeken. Die kritiek was meestal niet leiec it. In een landelijke organisatie als Minjon was hel natuuilijk altijd moeilijk eikaars doen en laten goed te
eö1ÜPen-Je kwam nu eenmaal niet dagelijks bij elkaar op
visite en daardoor kon het wel eens gebeuren dat wij in
Hilveisum te weinig wisten van een piaatselijke afdeling,
ingekeerd dacht men wel eens te gemakkelijk over het
wei k van de afdeling Jeugduitzendingen. De CPS heeft
tiouwens lang gefunctioneerd. Pas medio 1960 is hij-op
vooistel van mijn toenmalige collega Gen it den Braberomgezet in een Raad van Advies, beslaande uil de leiding
van de Jeugdafdeling plus drie ervaren Minjonners. Daar
naast werd bij toerbeurt voor elke vergadering een zestal
consuls uitgenodigd.’

'Omroep in zakformaat'

Minjon was in zijn opzet volstrekt uniek. Er bestonden geen
voorbeelden waaraan Broekhuizen en zijn medewerkers zich
konden spiegelen. Het enige voorbeeld was de 'grote' omroep en
die werd dan ook trouw nagevolgd, zowel door de Jeugdafdeling
als door de Minjonners. Daardoor kreeg Minjon aanvankelijk het
aanzien van een 'omroep in zakformaat'. Dat lag trouwens ook al
in de naam opgesloten: Miniatuur Jeugdomroep

Vandaar ook, dat in de organisatiestructuur van Minjon
aanvankelijk wordt gewerkt met afzonderlijke diensten: een
omroep- en reportagedienst, een afdeling hoorspel, secties
voor techniek, muziek, klankbeelden, gevarieerde pro
gramma s, ja zelfs een nieuwsdienst ontbrak niet. Er was
een hoofd - consul genoemd - en een programmaleider.
Later is die indeling - naast andere zaken beschreven in
de handleiding Taak en Werkwijze’ - goeddeels vervallen,
omdat de praktijk leerde dat een jeugdomroep totaal an
dere eisen stelt en het veel beter is om ‘overspecialisatie’
tegen te gaan.
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Een ander voorbeeld van het imiteren van de ‘grote’ om
roep was terug te vinden in de programma’s. Broekhui
zen: ‘De jongelui die om roep werk moesten verrichten,
deden hun uiterste best zich de stijl van Jan Boots aan te
meten, een bekende AVRO-omroeper uit die tijd. De toon
en de wijze van spreken van de jeugdige reporters verraad
den duidelijk dat ze heel goed geluisterd hadden naar de
vakbroeders van de Reportagedienst van de AVRO. Door
spelers gingen zich maar wat graag te buiten aan ‘Paul
Vlaanderen-aspiraties’.’

'Fris en onbevangen'

Van het begin af aan hebben Broekhuizen en zijn collega’s
op de Jeugdafdeling stelling genomen tegen deze imitatie.
Broekhuizen: ‘Het woord ‘miniatuur’ in de naam van onze
jeugdomroep is eigenlijk een foutieve wegwijzer geweest.
In de loop van de jaren werd duidelijk, dat het vinden van
een eigen stijl in de programma’s een eerste vereiste is.
Maar toch: ook veel later - in juli 1961 - heb ik in een soort
‘geschiedenisles’ in de Micro Avrobode nog geschreven, dat
frisheid en onbevangenheid belangrijker zijn dan perfectie.
Door het kiezen van specifieke jeugdonderwerpen of door
een volkomen eigen wijze van interpreteren konden vaak
aardige resultaten worden geboekt, waarmee Minjon in
veel gevallen dan toch een eigen geluid liet horen.’
Ook bijna acht jaar na de start van de jeugdomroep is het dus
nog lang niet zover, dat alle programma's aan de eisen van
oorspronkelijkheid en eigen karakter voldoen. Herman
Broekhuizen heeft tot aan het einde van Minjon toe bij
voortduring op dat aambeeld gehamerd. De jonge
programmamakers waar nodig de les lezend, zoals het een oud
onderwijzer ook betaamt.
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6Motie Rotterdam'
De consul van de afdeling Rotterdam Dick Seip was zeer betrokken bij Minjon en legde
zijn gedachten over de jeugdomroep in mei 1955 neer in een lijvig rapport, de 'Motie
Rotterdam’, met kritische beschouwingen over de programma's en de
organisatiestructuur van de jeugdomroep. Enkele fragmenten.

Over de programma’s:
Minjonprogramma’s moeten zijn als een gesprek tussen jonge mensen. Minjonners moeten ook via de radio hun eigen taal spreken, spontaan en onbevangen.’
Minjonner, grijp alleen die onderwerpen bij de kop, waarvoor je zelf warm
loopt (b.v. het Jeugd Rode Kruis), laat blijken waarnaar je belangstelling uitgaat
(b.v. ballet) en vertel anderen hoe jij over bepaalde dingen denkt (b.v. het hui
dige schoolsysteem). Eerst dan komt er een element van enthousiasme in de
programma’s, dat de argeloze luisteraar aanspreekt en hem met grotere nauw
lettendheid het gebodene doet volgen.’

Over de organisatie:
Op basis van ervaringen in de eigen afdeling stelt Seip onder meer voor de pi ogrammaleider te vervangen door programmaregisseurs. Bovendien bepleit hij
een diiedeling bij de leden van een afdeling: van actief (A), via B (bijvoorbeeld
musici die iets instuderen) tot de
groep niet-actieven, die tijdelijk
niet aan het Minjonwerk kunnen
deelnemen (C).
De ‘Motie Rotterdam’ zorgde voor
de nodige commotie, ook in Hilver
sum. Seip had visie. Veel van zijn
ideeën zijn later ook gerealiseerd.
Mensen als Dick Seip waren voor
de leiding van de Jeugdafdeling en
voor Minjon in zijn geheel erg be
langrijk. Er waren trouwens meer
Minjonners die bij herhaling hun
mening lieten horen over de ‘Taak
en Werkwijze’ van de jeugdom
roep, zoals de Limburgers Jack
Bruning en Ardie Koetsier, Piel Attema (Amsterdam-zuid) en Sjoerd
Riedstra van de afdeling Gronin
Dik Seip, afdeling Rotterdam.
gen.
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Het 'Trio'

'Duo of Kwartet..., maar toch steeds een Trio'

Het zal wel altijd een raadsel blijven wie het woord voor het eerst
gebruikt heeft: 'Trio'. Daarmee werd het driemanschap aangeduid
dat op de Jeugdafdeling van de AVRO verantwoordelijk was voor
de gang van zaken bij Minjon. De vrouw of de vrouwen op de
afdeling werden in de telling niet meegenomen. Daarom krijgen
ook zij een eigen hoofdstuk in dit boek.
Merkwaardige bijkomstigheid: soms was het Trio een Duo of zelfs
een Kwartet. Toch werd steevast gesproken van: het Trio. Iedere
Minjonner wist om wie of wat het ging. 'Trio' betekende
'Hilversum’.

Toen cle jeugdomroep in oktober 1953 met uitzenden
begon, vormden Herman Broekhuizen en Kees de Wolf
een tweemanschap op de Jeugdafdeling.
Naarmate Minjon groeide en de werkzaamheden zich
steeds verder uitbreidden, ontstond de behoefte aan een
extra kracht. Even was hiervoor de Amsterdamse Minjon
ner Wim Brink in beeld. Dit ging niet door, waarna Joop
van Zijl - een talentvolle Minjonner uit Haarlem - in dienst
trad van de afdeling Jeugduitzendingen. Van Zijl bleef
maar kort wegens vertrek naar Nieuw-Guinea.
De definitieve oplossing voor de vacature kwam in februari
1955, toen Gerrit den Braber - afkomstig van de Rotter
damse ziekenomroep RANO en vanaf het begin Minjonlid
- de Jeugdafdeling ging versterken.
Het ‘Trio’ was geboren.
Den Braber bleef tot 1960, het jaar waarin hij werd be
noemd tol hoof d van de Jeugdafdeling van AVRO-televisie.

=

Joop van Zijl, afdeling
Haarlem.
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II
Periode Den Braber

De jaren waarin Den Braber deel uitmaakte van het Trio waren
belangrijk voor Minjon. Het amateuristische van de begintijd
raakte er af, het werd allemaal wat professioneler. De ideeënrijke,
creatieve en tekstvaardige Den Braber speelde hierin een
belangrijke rol.

Zijn opvolger werd in 1961 door Den Braber zelf naar Hil
versum geloodst: de Rotterdammer Chris van Hoorn,
eveneens afkomstig van de RANO en Minjon.
Het Duo was nu weer een Trio: Herman Broekhuizen,
Kees de Wolf en Chris van Hoorn.
In 1963 geeft Kees de Wolf te kennen wat anders te willen,
omdat hij zich na tien jaar te oud begint te voelen voor de
jeugdomroep. De Wolf blijft bij de AVRO, maar verhuist
naar de afdeling Gevarieerde Programma’s Radio.
De vacature wordt opgevuld door Wim Jansen, die hel
driemanschap weer compleet maakt. Jansen blijft maar
kort: in september 1965 vertrekt hij naar de NCRV.

Carrousel

Hierna volgden de mutaties binnen de afdeling Jeugduit
zendingen elkaar snel op. De carrousel draait op volle toe
ren. Na Wim Jansen is Gerda Ketelaar korte tijd Triolid.
En na haar hebben nog kort - soms zelfs heel kort - als zo
danig gefunctioneerd: Ad ’s-Gravesande, René In der
Maur, Gert van Drimmelen, Karei van de Graaf en Jan Ravensteijn.
Wie waren de leden van het Trio, die bij de Minjonners
een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten? Biografi
sche gegevens van Herman Broekhuizen, Kees de Wolf,
Gerrit den Braber, Chris van Hoorn en Wim Jansen:
Herman Broekhuizen (1922)

Herman Broekhuizen wordt op 14 juli 1922 in Den Haag
geboren.
Hij volgt de opleiding tot onderwijzer aan de plaatselijke
kweekschool en studeert ook nog twee jaar piano aan het
Haagse Conservatorium.
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Het Trio: v.l.n.r
Kees de Wolf,
Herman Broekhuizen,
Gerrit den Braber

Daarna combineert hij een en ander als muziekleraar op
een vijftal scholen in Den Haag.
Zijn muzikaliteit en zijn vermogen met kinderen om te
gaan brengen hem naar Hilversum. Een vriend van zijn
vader werkt bij de radio en draagt hem, in 1946, voor als
maker van kinderprogramma’s en leider van het befaamde
‘AVRO’s kinderkoor Jacob Hamel’.
In de beginjaren na de oorlog werkt Herman Broekhui
zen eerst als freelancer, maai in 1950 komt hij in vaste
dienst bij de AVRO als hoofd van de afdeling Jeugduitzen
dingen.
Hij ontwikkelt een programma voor peuters, ‘Kleutertje
luister', waarvoor hij bekend geworden liedjes schrijft als
‘Opa Bakkebaard’ en ‘Elsje Fiederelsje’.
Voor de iets grotere kinderen maakt hij wekelijks de ‘To
vercirkel’.
Daarna geven het bestuur en de directie van de AVRO
hem opdracht een programma te bedenken om de mid
delbare schooljeugd aan zich te binden. Het resulteert in
1953 in de oprichting van Minjon. Dat blijkt vanaf de eer
ste dag een succesformule.
Herman Broekhuizen verlaat de AVRO in 1970. Hij treedt
dan in dienst van de NOS als Cursusleider Radio bij het
Opleidingsinstituut Santbergen in Hilversum, later de
Media Academie. Hij geeft adviezen op het gebied van pre
sentatie en microfoontechniek. In 1993 verschijnt een boek
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over dit onderwerp
nderwerp van zijn hand: ‘Bij wijze van spreken’.
Herman Broekhuizen maakt in 1984 gebruik van de VUTregeling.
Wegens zijn grote verdiensten voor de AVRO krijgt hij in
dat jaar de eerste ‘Bronzen Zaaier' uitgereikt.
Kees de Wolf (1928)

Kees de Wolf wordt op 3 februari 1928 geboren in Amster
dam.
Hij volgt er eerst de mulo, later de hbs-b, en studeert ge
durende l semester politieke en sociale wetenschappen
aan de Universiteit van Amsterdam.
In 1951 begint hij met het schrijven van de teksten voor
een nieuw AVRO-programma: ‘de Groenteman’, gepresen
teerd door zijn vader, Henk de Wolf, die op dat moment
programmaleider is en ook al een populair programma
voor de kleuters maakt: het befaamde ‘Klokje van 7 uur’.
Op 1 april 1953 komt Kees de Wolf in vaste dienst bij de
AVRO. Aanvankelijk bij Frans Muriloff als mede-samensteller van de ‘Bonte Dinsdagavondtrein’.
Na 4 maanden gaat hij Herman Broekhuizen assisteren op
de afdeling Jeugduitzendingen. Hij wordt onder meer ver
antwoordelijk voor de Micro Radiobode.
Na tien jaar - in 1963 - stapt Kees de Wolf over naar de af
deling Gevarieerde Programma’s van de AVRO, die dan
geleid wordt door Jan Boots.
1*1

in de villa v.l.n.r Puck
Pieters, Gerrit den Braber,
Kees de Wolf.
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Als zi jn vader met pensioen gaat, neemt Kees de Wolf zijn
taak over als ‘de Groenteman’. Met zijn vrouw, Hermien
van der Horst, als klant in de groentezaak bespreken ze
wat er die dag hel best gegeten kan worden. De opnamen
maakt Kees zelf op een Uher in hun slaapkamer. Het pro
gramma heeft van 1951 tot 1979 bestaan.
Na de afdeling Gevarieerde Programma’s volgt er voor
Kees de Wolf nog een korte periode op de afdeling Kunst
en Wetenschappen, die onder leiding staat van Jan van
Herpen.
De Wolf beëindigt zijn AVRO-carrière op 59-jarige leeftijd.
Hij gaat weg met een dan bestaande afvloeiingsregeling,
de zogenoemde ‘Hoofdstuk-10-regeling’.
Gerrit

den

Braber (1929 - 1997)

Gei rit den Braber wordt op 23 maart 1929 geboren in Rot
terdam en is al van jongs af aan gefascineerd door het fe
nomeen radio.
Als l 7-jarige richt hij, samen met een paar vrienden, de
ziekenomroep RANO op, een afkorting van Radio-Amateurs Network Organisation, die uitzendt voor ziekenhui
zen en sanatoria met veel buitenlanders. De RANOmedewerkers treden in 1953 en bloc toe tot Minjon afde
ling Rotterdam.
Gerrit den Braber is meteen een van de stimulerende
krachten. Zijn bijdragen zijn zo opvallend, dat hij in fe
bruari 1955 al de overstap maakt naar ‘de echte radio’. Hij
komt in dienst bij de AVRO als medewerker op de afde
ling Jeugduitzendingen en vormt zesjaar lang, samen met
Herman Broekhuizen en Kees de Wolf, het ‘Trio’.
In 1960 wordt hij benoemd tot hoofd van de nieuw opge
richte Jeugdafdeling Televisie van de AVRO. Onder zijn
leiding wordt o.a. het programma ‘Rooster’ gemaakt, ge
presenteerd door Lonneke Hoogland en Wilco Meijer, bei
den Minjonners.
In 1966 maakt hij de overstap van de omroep naar de pla
tenwereld. Hij krijgt staffuncties bij Phonogram en Polydor, maar keert in 1978 toch weer naar de AVRO terug.
Eerst als hoofd van de afdeling Gevarieerde Programma’s
Televisie, later van de afdeling Kunst.
In 1984 verruilt hij zijn managersfunctie voor die van sa
men s te 11 e r/p rese n tato r.
Tot aan zijn pensioen, in 1994, maakt hij succesvolle pro-
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V.l.n.r:
Jansen, Chris
van Hoorn, secretaresse
Gerda Ketelaar en
Herman Broekhuizen.

gramma’s als ‘De burgemeester is jarig’, ‘Album’ en ‘Uit het
plakboek van de revue’.
Gerrit den Braber is ook de geschiedenis ingegaan als
tekstschrijver en vertaler van talloze liedjes en bedenker
van lumineuze grafschriften en limericks.
Toen Herman Broekhuizen door de AVRO in 1984 werd
geëerd met de ‘Bronzen Zaaier’ rijmde Gerrit voor Minke,
de vrouw van Herman Broekhuizen:
‘Lieve Minke, ’t kan niet fraaier,
Herman heeft een bronzen zaaier'.
Gerrit den Braber werd 68 jaar. Hij overleed op 2 mei
1997.

Chris van Hoorn (1934 -2001)
Chris van Hoorn wordt op 18 maart 1934 geboren in Rot
terdam. Hij doorloopt de ulo en wordt cargadoor bij hel
havenbedrijf Van Ommeren.
In zijn vrije tijd volgt hij de handelsavondschool, maar
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'Bronzen Zaaier’

Wat ooit als een grapje begon, is uit
gegroeid tot de hoogste onderschei
ding die de A VRO kent: de Bronzen
Zaaier. In 1984 zocht een werkgroep
die het afscheidsfeest van Herman
Broekhuizen bij de omroep voorbe
reidde, naar een passend, bijzonder
cadeau. Dal werd een plaquette naar 'De Zaaier' aan de gevel
hel beeld de Bronzen Zaaier, dal van de A VRO-studio
sinds 1948 boven de ingang van de
voormalige A VRO-studio aan de ’s-Gravelandseweg in Hilver
sum hangt. Hel origineel is drie meier lang, 1500 kilo zwaar en
werd vervaardigd door beeldhouwer Pieter Starreveld. Het
beeld werd door het bestuur aangeboden bij het 25-jarig bestaan
van de A VRO. De naam is een knipoog naar Zuid-Afrika, waar
de omroep in het Afrikaans een uilsaai korporasie’ wordt ge
noemd — een elher-zaaier dus.
Tol en met het jaar 2000 is de onderscheiding zeventien maal
toegekend als eerbewijs voor degenen die grote verdiensten heb
ben gehad voor de AVRO. Herman Broekhuizen was in. 1984
de eerste die met de Bronzen Zaaier werd onderscheiden. Ook
Gerrit den Braber (1992) en Chris van Hoorn (1993) ontvin
gen er een, evenals de oud-Minjonners Joop Stokkermans
(1987) en Cees van Drongelen (1995).

treedt ook op als zanger met de close harmony-groep ‘The
Four Roses’.
Zijn eerste radio-ervaring doet hij op bij de Rotterdamse
ziekenomroep RANO en Minjon. Van Hoorns creativiteit
valt in Hilversum direct op. Er wordt dankbaar gebruik ge
maakt van zijn originele teksten en zijn honderd en één
ideeën.
Als Gerrit den Braber in 1960 het Trio verlaat om de over
stap naar de televisie te maken, volgt Chris van Hoorn hem
op.
Tot 1968 blijft hij Triolid. Dan wordt hij benoemd tot hoofd
van de afdeling Informatieve Programma’s van de AVRO.
In 1985 wordt hij hoofd Speciale Projecten en manager
Cultuur Radio en Televisie.
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Links: Herman
Broekhuizen.
Rechts: Kees de Wolf.

Giote gezondheidsproblemen maken in 1989 een einde
aan zijn AVRO-carrière. In een soms ondraaglijke span
ning wacht hij tweejaar lang op een harttransplantatie.
Ibch keert hij na zijn revalidatie nog bij de AVRO terug.
Met een vers hart’, zoals hij het zelf noemde, werkt hij
vanaf 1992 halve dagen als stafmedewerker en hoofdre
dacteur voor het personeelsblad ‘Beeldspraak’, dat hij op
nieuw opzet.
In 1994 maakt hij gebruik van de VUT-regeling.
Chris van Hoorn overlijdt op 13 oktober 2001.
Wim Jansen (1930)

Wim Jansen wordt op 14 september 1930 geboren in een
muzikaal gezin in Haarlem.
Zijn vader bespeelt op zondag het kerkorgel en speelt en
zingt doordeweeks de liedjes van Louis Davids. Die mix
van religieuze en amusementsmuziek raakt Wim Jansen
zijn hele leven niet meer kwijt.
Hij bezoekt het Christelijk Lyceum in I laarlem, maar moet
de studie onderbreken wegens een longaandoening. Er
volgt een jaar van absolute rust, waarin hij noodgedwon
gen veel naar de radio luistert en door het medium wordt
gefascineerd. Dan ontstaat zijn wens ooit in Hilversum te
mogen werken.
Maar eerst volgt nog een orgelstudie bij Cor Kee en werkt
Wim Jansen op de effectenafdeling van de Nederlandse

I
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Links:Gerril den Braker.
Rechts: Chris van Hoorn.

Handel Maatschappij in Amsterdam, met een dagelijkse
gang naar de effectenbeurs.
In 1953 meldt hij zich aan bij Minjon. Hij maakt cabaret
teksten en speelt veel piano, soms bij afdelingen in .Amster
dam, maar meestal als ‘dwaallicht’, een niet bij een afdeling
aangesloten Minjonner. Een professionele carrière bij de
radio zit er op dat moment nog niet in.
In 1955 volgt Wim Jansen een spoedcursus voor onderwij
zer en staat tot 1963 voor de klas in Amsterdam en Alphen
aan den Rijn.
Dan wordt hij benoemd tot de opvolger van Kees de Wolf
en vormt samen met Herman Broekhuizen en Chris van
Hoorn het Trio.
In 1965 verlaat hij de AVRO en wordt medewerker actua
liteiten bij de NCRV-radio. Tien jaar later maakt hij de
overslap naar de TROS. Hij wordt er Programmaleider
Radio lot aan zijn VUT in 1990.
Na die lijd treedt Wim Jansen toe tot het Bestuur van de
TROS en blijft dat tot zijn 71stcjaar, in 2001.

H4’hi Jansen.
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it
'Glorietijd en teloorgang9

Nu ik na zo lange tijd vanuit Canada terugkijk op de tien jaar
die ik als secretaresse op de Jeugdafdeling van de A VRO heb ge
werkt, kan ik met zekerheid zeggen dal ik veel heb geleerd. Mijn
verdere leven heb ik daar veel profijt van gehad. Ik ben daarom
Herman Broekhuizen, die al die jaren mijn baas is geweest, erg
dankbaar voor hel vertrouwen dal hij in mij heeft gehad. Hij
was per slot van rekening degene die mij in de gelegenheid heeft
gesteld om op de Jeugdafdeling en voor Minjon te werken.
Ik kwam op de afdeling als typiste, maar in de loop van de lijd
zijn mijn werkzaamheden steeds verder uitgebreid. Ze werden
gevarieerder, veeleisender, maar daardoor ook interessanter. Dal
gaf mij heel veel voldoening. Ik heb daarom ook graag gevolg
gegeven aan het verzoek om mijn herinneringen aan die peri
ode op papier te zetten. Hel is opmerkelijk hoe veel ik na al die
jaren nog weel van mijn werk op de Jeugdafdeling. Of hel ook
een indruk op mij heeft gemaakt!

Ik heb in de lienjaar die ik op de afdeling heb gewerkt de glo
rietijd van Minjon meegemaakt en uiteindelijk aan het eind van
de jaren zestig ook de teloorgang. De televisie ging een steeds be
langrijke)' rol spelen en de radio kwam daardoor meer op het
tweede plan. De interesses van de jeugd veranderden ook sterk.
In het verenigingsleven van die lijd was dal ook duidelijk merk
baar en Minjon maakte hierop helaas geen uitzondering.
Maar nogmaals: het was alles bij elkaar een heerlijke lijd die ik
voor geen goud had willen missen!’

Gerda NorthoverKetelaar
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De secretaresses van AVRO's

jeugdafdeling

'Reddende engelen met bovenmaats incasseringsvermogen'

Zet drie mannen met een overvolle agenda en veel afspraken
buiten de deur bij elkaar op één afdeling en je kunt er geheid
vanuit gaan dat het snel een chaos is. Brieven hopen zich op in de
postbakjes, bazen zijn radeloos op zoek naar hun medewerkers,
telefoontjes worden niet aangenomen en opgestuurde
geluidsbandjes van Minjonafdelingen blijven veel te lang liggen,
tot verdriet van de inzenders die snakken naar een reactie.
De mannen op de Jeugdafdeling van de AVRO is dit
doemscenario gelukkig altijd bespaard gebleven. Steeds is er voor
het Trio wel een secretaresse als 'reddende engel’ in de buurt.
Nooit op de voorgrond tredend, maar onmisbaar voor het goed
functioneren van de afdeling. Zij dient als het vaste
aanspreekpunt en het geweten, als het zo uitkomt als de kop van
jut, als typiste, notuliste, reisleidster of gastvrouw. Bovendien
dient ze - met alleen maar mannen op de afdeling - ook nog
eens over een bovenmaats incasseringsvermogen te beschikken.
Ondanks de dagelijkse druk van het vele werk op de
Jeugdafdeling zijn het er in de Minjonperiode maar enkelen
geweest: Ria Peters, Luc Madsen, Puck Pieters, Gerda Ketelaar en
Lily Huizen.
Gerda was voor de meeste Minjonners de bekendste. Tien van de
ruim zestien jaar dat Minjon bestond, heeft zij op de
Jeugdafdeling gewerkt, voor zij voorgoed naar Canada vertrok.
Ook Luc Madsen emigreerde trouwens. Zij ging in januari 1956
naar Australië.

Gerda: Ik ben in l 959 op de Jeugdafdeling gekomen als
opvolgster van Puck Pieters. Het Trio bestond toen uit
Herman Broekhuizen. Keesde Wolf en Gerrit den Braber.
De afdeling zal nog in een fraaie villa van de AVRO aan de
’s-Gravelandseweg, later kwamen we in het studiogebouw
zelf te zitten.
Ik denk - als ik terugblik op mijn werk - in de eerste plaats
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■
Gerda Ketelaar en
Wwi Jansen.

aan de vele brieven die ik getypt heb. Brieven met com
mentaar van het Trio op ingezonden programma’s. Of ze
geschikt waren voor uitzending, of hoe zo’n programma
verbeterd kon worden. Ook herinner ik me nog de lange
draaiboeken op mijn bureau, die soms nel voor een op
name of uitzending waren geschreven en uitgetypt inoesItijd M'ULU!
SPOED!
ten worden. Met grote letters stond er altijd
boven. Daarnaast waren er de artikelen voor de Micro
Avrobode die ik tikte. Herman Broekhuizen verzorgde
meestal het hoofdartikel en de Minjonners schreven stuk
jes, interviews en gaven kritiek op programma’s. En niet
te vergeten natuurlijk alle telefoontjes die op de afdeling
binnenkwamen en die ik moest beantwoorden.’

Het werk neemt toe

De werkzaamheden op het secretariaat van de Jeugdafdeling
worden in de loop van de tijd niet alleen meer, maar ook anders.
Gerda kan het werk allang niet meer in haar eentje af. Maar het
duurt nog tot 1966 voor Lily Huizen het secretariaat komt
versterken en het vele typewerk voor haar rekening gaat nemen

Gerda kan zich nu meer gaan richten op organisatorische
zaken: ‘In die periode maakten Wim Jansen en Chris van
Hoorn deel uit van het Trio. Door hun aanmoediging en
het aanstekelijke enthousiasme van I lerman Broekhuizen
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werd ik in het werk meegesleept. Er werden lunches geor
ganiseerd om nieuwe programma-ideeën te bespreken
waaraan ik deelnam. Ik raakte betrokken bij audities in de
studio en in hei land om nieuw talent te vinden. Als een
groepje jongeren een nieuwe afdeling wilde oprichten
maar niet over een bandrecorder beschikte, schoten wij te
hulp.
Bij de jaarlijkse consulvergaderingen in Hilversum ging
het vaak verhit toe. Die felle discussies moest ik notuleren.
Soms was ik blij als hel lijd was om het reisgeld aan de con
suls uit te betalen, zodat ze hun trein konden halen.
De deur van onze jeugdafdeling stond altijd open voor een
praatje of een bespreking met Minjonners. Gastvrouw spe
len hoorde er ook bij als een Triolid eens een afspraak ver
geten was. Je nam taken van elkaar over, dat was heel
gewoon.’

Hoogtepunten

Naast de Jeugddagen die worden gehouden en veel leuk werk
met zich meebrengen, is een ander hoogtepunt voor Gerda
Ketelaar een reisje naar Londen in januari 1964 met twintig
personen (Minjonners en niet-Minjonners), winnaars van een
prijsvraag die was uitgeschreven ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de jeugdomroep.

De trip naar Londen - waarbij ook een bezoek aan de stu
dio’s van de BBC op het programma staat - wordt vooraf-

Gerda met ll'im en Chris
aan het werk in het Poort
gebouw.
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5■
Consulvergadcring met
v.Ln.r. Piet Attema, Dick
Seip, Herman Broekhuizen, ??, Willie Tiddens.

gegaan door een rondleiding in de AVRO-studio en een
ovei nachting in jongerencentrum ‘De Bei kenhoeve’ in
Oud-Loosdrecht. Het Irio leidt de groep, Gerda fungeert
als hostess:
Nooit zal ik het avontuur in de underground vergeten. Ik
had een klein groepje onder mijn hoede op weg naar een
rV-theater voor een show, toen ik de weg kwijtraakte. Ik
was volledig in paniek, maar wilde dat vooral niet aan de
jongelui laten merken. Hoe ik het voor elkaar heb gekre
gen weet ik nog niet, maar gelukkig liep het allemaal goed
af en stonden Herman, Chris en Wim op de afgesproken
plaats op ons te wachten.’

In het vliegtuig naar Lon
den. Vooraan: Minke
Broekhuizen, de vrouw van
Herman, met Gerda Kete
laar. Erachter staand:
Chris van Hoont en zittend
zijn vrouw Loes.
Rechts vooraan: Wint Jan
sen.
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Het slotakkoord
In de laatste jaren wordt Gerda Ketelaar belast met de sa
menstelling van ‘Op de Jonge Golf’. Inmiddels maakt Ad
’s-Gravesande deel uit van het Trio. Dat is trouwens maar
voor korte lijd, wam hij ziet andere mogelijkheden binnen
de omroep.
Gerda: ‘Was voor veel Minjonners de jeugdomroep een
springplank naar het radiovak, zo was de Jeugdafdeling
voor de medewerkers een uitlaatklep voor hun eigen cre
ativiteit en een opstap naar ander radio- of televisiewerk.
In die tijd liep de belangstelling voor radio — en dus ook
voor Min jon - sterk terug. Er waren weinig afdelingen in
hel land nog actief en er kwamen niet meer genoeg bijdra
gen binnen voor ‘Op de Jonge Golf’. Toen heb ik een
nieuwe richting gekozen en heb afscheid genomen van
Minjon. In 1969 ben ik naar Canada gegaan. Karei van de
Graaf was mijn opvolger en Lily Huizen was nog de enige
secretaresse op de Jeugdafdeling.’

Lily Huizen

Lieve juffrouw Ketelaar

Lieve juffrouw Ketelaar.
Lieve? Nou, vergeet het maar,
hoewel, alle Canadezen
zullen, naar wij mogen vrezen,
zeker overdonderd wezen
door uw zeer bepaalde sjarme
in konkreto dan het warme,
dat wij mochten ondervinden,
weet hoezeer wij u beminden!
Wij, die door Minjon verbonden,
eigenlijk niet scheiden konden,
zuchten dan ook: Ach, wal zonde,
van die mooie struise blonde,
die ons herle zo verwonde!

Waar zag men ooit oprechter trouw
dan lassen de Minjon en jou.
Waarom? Toch niet om ons te pesten
verlaat je onze bange veste?

Wel, gaal heen nu uwes wegen
en ontvangt hierbij de zegen
van de geen u toegenegen
die... maar zulks dient verzwegen.
Lieve juffrouw Ketelaar,
uw vertrek is al te zwaar
daar helpt zelfs geen lieve moeder
in de parfum van uw poeder
kunnen wij hier konkluderen
en dat strekt u zeer lot ere
zonder dal wij ons sjeneren:
heimwee zal ons hart verteren!

Ten lest een. les tot onze pech:
waar een wil is, is ze weg!

Was getekend:
Frits Visser en Jan Ravensteijn
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‘Nog steeds een reünie’
Hier is Minjon, afdeling Amsterdam-oosl. Na een keer of acht
repeteren en vier keer opnemen, stond ook dat zinnetje er goed
op en kon hel vóór de eigenlijke opname worden geplakt (ja, ou
derwets plakwerk nog, viel tape...), die naar ‘Hilversum’werd
gezonden. En dan was hel afwachten of het Trio (in mijn lijd
Herman Broekhuizen, Kees de Wolf en Gerril den Braber, later
Chris van Hoorn en Wim Jansen) het klankbeeld wilde accep
teren. Want klankbeelden, daar waren we wel goed in. Wegin
gen eigenlijk redelijk vaak naar de studio in Hilversum voor
de definitieve opnamen daarvan.
Ik bezat zelf, in een oude woning aan de Haarlemmerstraat dus het centrum van Amsterdam — een zelfgemaakte studio,
waar we regelmatig oefenavonden hielden. Zo hebben we eens
in een weekend tien klankbeelden van elk tien minuten opgeno
men (op een gehuurde Revox!) over minder bekende sporten:
van skelteren tot korfbal. We hoefden niet naar Hilversum,
want ze waren direct uitzendbaar omdat de Revox 19 cm/sec
‘deed'. Dat was een leerzame tijd met Kees Boomkens als consul.
Op zaterdag 21 september 1963 werd landelijk hel tienjarige
bestaan van Minjon (‘Feest voor Tien’) onder meer gevierd met
een boottocht met de ‘Kasteel Staverden’, voor de organisatie
waarvan afdeling Amsterdam-oosl Wim Jansen grondig ter
zijde heeft gestaan.
De ‘harde kern van de afdeling heeft nog steeds contact met elkaar en zo eens perjaar is er wel een reünie viel Nila Bergisch,
Ankie Corver, Carl Dit nier, Kilty
Versteegh, Yvonne de Glas, Freda
Keuker, Loek de Leeuw en Jo
Spaans. We besluiten onze reünie
trouwens altijd - met Jo Spaans
aan de piano - met het gezamen
lijk zingen van: ‘Hallo, hier is de
Jeugdomroep...
Ja, het was een goede en gezellige
afdeling: Minjon, afdeling Amsterdam-oost. ’
Hans Heiing,
afdeling A mslerdam-oosl
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Hans Hering,
ex-consul

De afdelingen, de 'dwaallichten',
DE PROGRAMMA'S

‘Over Randstad en Regio, echt en fictief, braaf en kolderiek'

De eerste oproep aan de Nederlandse jeugd in de uitzending van
'Op de Jonge Golf' van 1 oktober 1953 om lid te worden van
Minjon leidt onmiddellijk tot een stroom van reacties. In enkele
weken zijn er al honderden leden. Een overweldigende start.
Hoe nu verder? Wat doe je als AVRO vervolgens met al die
jongens en meisjes, die over het hele land verspreid wonen?
Daar heeft de omroepleiding een voor de hand liggende
oplossing voor. Als vereniging heeft ze immers een structuur: in
elke provincie een Gewestelijk Bestuur. Elk Gewestelijk Bestuur
vaardigt naar het Algemeen Bestuur een van zijn leden af, die
Consul wordt genoemd. Zoiets moet ook op Minjon toepasbaar
zijn, vindt de AVRO.
Maar, zoals het vaak gaat: als het ene probleem is opgelost, dient
het volgende zich aan. Wanneer je in een stad woont, zijn er al
snel voldoende jongelui om met elkaar een afdeling te kunnen
vormen. Wat doe je echter met de jongen en het meisje die op
het dun bevolkte platteland wonen of zich niet bij een afdeling
willen aansluiten? Ook daarvoor is een oplossing voorhanden. Na
gebleken geschiktheid krijgen deze jongelui een aparte status en
op den duur zelfs een even aparte naam: 'dwaallichten'.

Een van hen is Lil) Wymenga. Voor haar geen afdeling die
als een warme deken fungeerde en waarin met elkaar pro
gramma’s werden gemaakt. Zij moest het op eigen kracht
doen, in haar geval geholpen door Theo van Veen - ook
een Minjonner - die haar enkele liedjes had horen zingen.
Via hem kwam ze met de jeugdomroep in contact.
Haar ervaring als ‘dwaallicht’ is te lezen in een apart kader.

37

a
'IMmers'

Hei man Broekhuizen, vindt het woord ‘dwaallicht’ voor
c e eden zonder een eigen afdeling al vanaf het begin maar
niets. Hei haalde malen toont hij zijn afkeer van het woord.
a tien jaai heeft hij er zijn ‘Koenen’ (woordenboek) maar
weei eens op nageslagen en ageert hij in zijn hoofdartikel
in de Micro Avrobode van 22 mei 1963 fel tegen de bena
ming. hen dwaallicht is een zich verplaatsend blauwachtig
v amnietje, ontstaan boven poel, moeras enz. door ver
panding van gassen. Op zichzelf is de associatie met der
gelijke onsmakelijkheden al niet zo gezellig, maar daar
komt dan nog eens bij de kwalijke betekenis van ‘verkeerde
eidsman . De bedenkingen tegen het woord ‘dwaallicht’
zijn talrijk en ik ben niet de enige die zich ertegen verzet.
Laten we daarom een ander en positiever woord beden
ken. Wat deukje van ‘I.M.’, als afkorting van ‘Individuele
Medewerker ? We zouden dan organisatorisch kunnen
gaan spieken van ‘Afdeling I.M.’ en populair van de ‘IMmeis , die — opnieuw volgens Koenen - een betekenis van
stelligheid hebben. Ze horen er ‘immers’ bij en ze zijn ‘imp Minjonners, net zo goed als de leden van plaatselijke

Bioekhuizens pleidooi voor naamsverandering is opnieuw
aan dovemansoren gericht. Onder Minjonners blijft een
dwaallicht... een dwaallicht!

Variatie
De sooi t programma’s die een Minjonafdeling produceert,
is steik afhankelijk van de individuele kwaliteiten van de
leden en hun voorkeuren. Een afdeling met enkele goede
tekstschrijvers, muzikanten en zangstemmen richt zich al
gauw op liedjesprogramma’s of cabaret. Journalistiek in
gestelde Minjonners steken hun energie vooral in reporta
ges of klankbeelden. Op die manier ontwikkelen
afdelingen een specialisme, vaak slechts gedurende een be
paalde periode.
Minjon heeft ruim zestien jaar bestaan. Geen enkele Minjonner is die gehele periode lid van de jeugdomroep ge
weest. Wie de leeftijd van 26 jaar had bereikt, werd
uitgeschreven en soms geëerd met een erelidmaatschap.
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‘Buitenbeentjes’.

1 lun opvolgers beschikten dikwijls over andere talenten en
ideeën, wat weer leidde tot nieuwe program masoorten. Af
delingen kregen daardoor programmatisch ineens een
ander gezicht.
Ook worden steeds meer programma’s geïnitieerd door de
afdeling Jeugduitzendingen. Talentvolle leden van afdelin
gen en ‘dwaallichten’ worden uitgenodigd voor speciale
producties, zoals ‘Micro Agenda’ met luchtige nieuwtjes, of
allerlei cabaret- en liedjesprogramma’s, bijvoorbeeld de
‘Buitenbeentjes’ en de ‘Peperklip’. Vaak worden die gepro
grammeerd buiten de reguliere uitzendingen van ‘Op de
Jonge Golf' om, op aparte lijden, meestal in de vooravond
en onder een andere naam, zoals ‘Eigen Weg’.
Er ontstaan zanggroepjes met getalenteerde M injon ners:
‘De Kandidaatjes’, ‘De Minjonairs’.
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Afdeling Amsterdam-oost
In de grote steden zijn - zeker in de succesvolle jaren - zoveel
jongens en meisjes lid van Minjon, dat het ondoenlijk is ze in één
afdeling onder te brengen. De stad wordt dan opgedeeld in
enkele afdelingen, meestal aangeduid met oost, west, zuid, noord
of centrum. Soms met een afwijkende naam, zoals Rotterdam
Maasstad of Hillegersberg.
Een jarenlang bewaarde
proeftekst voor aspirantpresenlatoren

Hans Hering wordt op 1 oktober 1961 consul van afdeling
Amsterdam-oost, als opvolger van de vroeg overleden Kees
Boomkens. Hij is Minjonlid sinds april 1959.
Hering: ‘De afdeling bestond toen uit achttien leden en dat
AUDITIETEKST NIEUWE LEDEN.

AANKONDIGING

Hier is Minjon, AVRO's Jeugdomroep. Vanmiddag gaan we luisteren
naar een nieuwe aflevering van onze rubriek: "De Schoolkranten
kiosk" en verder is er ritmische muziek,"verzorgd door “The New
Orleans Syncopaters",en een klankbeeld over "Mensen in Mei".
beginnen met muziek: Rudi Bos speelt: "After you've gone".

inleidinV voor jongAren-tot^et
De componist heeft dit muziekwerk geschreven om de instrumenten van
een symphonie-orkest aan U voor te stellen. Er zijn vier groepen:
de strijkers ,ƒ de houten blaasinstrumenten,/ de koperen blaasinstru
mentenƒ en het slagwerk. En over d^e groepen zal ik U vertellen, Het
werk begint met een thema van de grote Engelse componist Henry
Purcell.

De houten blaasinstrumenten zou men veredelde speeYgoedfluitjes
kunnen noemen. Men spreekt van °'t hout".
De eerste koperen blaasinstrumenten waren trompetten en
jachthoorns. Het z.g. "koper" in het moderne orkest bestaat uit hun
a f s tammeli ngen.
De snaar instrumenten,^ grote en kleine?^ worden bespeeld met een

strijkstok ^of met de vingers betokkeld.^Hun nichtje is de harp, die
alleen
—
won
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aantal is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde gebleven. Som
migen waren goed in het samenstellen van klankbeelden,
anderen maakten uitstekende reportages. En hoewel de
‘beste’ stemmen vaak werden ingezet voor het lezen van de
teksten, heb ik als consul geprobeerd ervoor te zorgen dat
iedereen toch wel iets te doen had. De sfeer was zonder
meer altijd gezellig en goed. Dat kwam zeker ook, doordat
radio maken de hobby was van iedereen en we wilden zo
goed mogelijk voor de dag komen. Hoe beter je bezig was,
des te gezelliger, zo bleek. We hebben zelfs eens een avond
vullend showprogramma gemaakt ter gelegenheid van het
huwelijk van twee van onze leden.’

Wie le oud werd voor Min
jon kreeg het Erelidmaat
schap.

Audities

Afdeling Amsterdam-oost was door Herings voorgangers
overzichtelijk georganiseerd. Er was een programmastaf,
die de consul assisteerde bij het nemen van belangrijke be
slissingen. Elk kwartaal was er een vergadering voor alle
leden, waarin het programmabeleid voor de komende drie
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ai
'Jeugd in toga’.

in ’Ó.P'Toqjz,......
*U kunt nu luisteren naar 'Jeugd in
Toga’, een klankbeeld, samengesteld
door Minjon Rotterdam.* Zo ongeveer
kondigde AVRO-omroeper Lex Braam
horst op Dinsdagavond 23 Augustus
één van de beste Minjon-programma’s
aan, dat ooit door een afdeling ge
produceerd is.
.Men hééft geluisterd...! Behalve de
gebruikelijke
telefoontjes
niet:
•Meneer, ik heb dat programma ge
hoord, dat was reuze aardig... eh...
a propos... hoe heette die muziek,
die U daarin gebruikte...*, is er ook
op andere wijze gereageerd. Eén van
de reacties is van Minjon Hengelo
en staat hiernaast in de vorm van
een tekening van Nico v.d.Berg.
Taaraan Hengelo nog toevoegde:
•Hulde Rotterdam’*
Karei van Eerd (Den Bosch) schreef:
•Slechts een enkel Minjonprogramma
had zulk een vaart en werd met zo
veel flair gebracht. Mijn gelukwensen
voor Dick Seip en zijn vrienden!
Het is te begrijpen, dat hiervoor
extra zendtijd werd toegewezen. De
enkele gebreken, die er nog aan dit
programma kleefden, doen aan de
waarde ervan beslist geen afbreuk.
Op de voortreffelijke inleiding (wat
een vaart!) volgde een inzinking van
enige minuten. Hec idee van *Wie
bent U? Mijn naam is Jeugd!* is be
slist niet origineel. Dan waren er
nog wat zwakke momenten, waar weer
tegenover stonden de uitmuntende
fragmenten van de fabrieksarbeider,
het dagboekblad en het vers "Twijfel,

maanden werd besproken. Om nieuwe leden te werven
werden advertenties geplaatst in lokale bladen. Na een ge
degen auditie en stemtest werd het aspii ant-licl clan wel ol
niet aangenomen.
Hering: ‘Een belangrijke taak voor een consul was het con
tact met ‘Hilversum'. Dat verliep bij ons eigenlijk altijd
goed. Zelfs onze jaarvergaderingen werden al en loe - op
ons verzoek - opgeluisterd door mensen uit het vak, die
ons vertelden over hun werk, zoals AVRO-omroeper Lex
Braamhorst ooit deed. In november 1961 werd in het
toenmalige jongerentelevisieprogramma ‘Rooster van
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Gei ril den Braber een heel onderwerp gewijd aan Minjon,
waarvoor de opnamen op locatie werden gemaakt in de
studio van onze afdeling, die trouwens in mijn huis was.
Wij werkten daar als afdeling (op 9% cm/sec snelheid) met
een Grundig-taperecorder. Hij heeft een prominente
plaats in mijn werkkamer gehouden!’

Afdeling Den Haag

Dick Bourgonjen - een consul van de afdeling Den Haag - is over
de relatie met 'Hilversum' minder te spreken: 'Het begon al met
de oprichtingsvergadering. Een brede tafel met een aantal heren
uit Hilversum en in het midden Tom van Ossane, die als
toekomstige consul werd voorgesteld. Van enige inspraak was
geen sprake, de benoeming had vanuit Hilversum
plaatsgevonden. Dat gaf ons een ongelukkige start.

Den Haag had op een gegeven moment tweehonderd
leden. We moesten zelfs een ledenstop instellen. Achteraf
bekeken, waren we - naar mijn mening - in Den Haag
onze lijd ver vooruit. We vonden de landelijke radio ou
bollig, luisterden naar Radio Luxemburg en AFN en waren
zo op de hoogte van de meest recente toppers. Onze hoop
was de 1 lilversumse omroep wat te moderniseren. Dat gaf
nogal wat spanning tussen ons en ‘Hilversum’. Ook met
andere afdelingen verliep het, geloof ik, niet altijd even

Een van de speciale pro
ducties: de 'Peperklip'.
l'.l.n.r. Dick Seip, Henny
Spijker, Hans Jonges en
zangeres G reetje Kauffeld,
die door afdeling Rotter
dam werd *ontdekt\ zoals ze
later trots meldden.
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Afdeling Bergen NH.
V.l.n.r. staand: Elma Nonnekens.Jex Jellema, Renée
Damsté, Shcila Damsté,
Zwarte Piet. Huil) Nonnekens, Theo Waterman,
Anita Kerkmeer. Frans

Oudhoff.
Zittend v.l.n.r. Wim Kerkmeer, Anneke Klanker,
Hanneke Waterman, Wim
Veenstra, Sinterklaas alias
Kees Pascha, Marianne
van Schaik, Greetje Tilslra,
Dina van Berge.

soepel. Ik kan mij nog herinneren, dat ik met enkele ande
ren - onder wie Joop van Zijl - voor een vergadering in de
AVRO-studio werd uitgenodigd om te bespreken hoe we
Minjon nieuw leven konden inblazen. Er veranderde ech
ter niets door deze vergadering, die trouwens verliep vol
gens een van tevoren vastgestelde agenda, waarvan niet
mocht worden afgeweken.’
Dick Bourgonjen verzorgde regelmatig bijdragen voor de
‘Kritikofoon’ in de Micro Radiobode. Zijn kritische com
mentaren leverden nog wel eens een vermanend briefje uit
Hilversum op, gezien de afwijkende kijk die Bourgonjen
en zijn afdeling hadden op eigentijds radio maken.

Rotterdam

De Rotterdammers waren de paradepaarden van de
jeugdomroep. In de havenstad werden jarenlang met groot
succes Minjonprogramma's gemaakt. Vele Rotterdamse
Minjonners maakten uiteindelijk van hun hobby ook hun beroep

De Maasstedelijke afdelingen beschikten over vermaarde
programmamakers en stemmen als Dick Seip, Jan Visser,
Gerrit den Braber, Chris van GefTen, John de Rooy, Loes
Vos, Chris van Hoorn (afdeling Hillegersberg), Peter Blan-
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ker, Koos Postema, Marga van Arnhem, Bram van Erkei,
en in het begin van de jaren zestig onder anderen Marja
Kok, Yolande Bertsch, Rob Wiegman, Theo Stokkink en
Audrey van der Jagt van de afdeling Maasstad. Zij verzorg
den tal van programma’s voor ‘Op de Jonge Golf’ en an
dere jeugduitzendingen van de AVRO. Diverse kregen het
piedikaat ‘Programma van de maand’ of zelfs ‘van het
jaar’. Dick Seip maakte twee Programma’s van hel jaar:
Jeugd in toga’ en ‘Ik wou dat ik iemand wist’.

Afdeling Groningen

Minjon is niet alleen het domein geweest van jongelui uit de
Randstad. In het noorden zorgde Sjoerd Riedstra ervoor, dat ook
Groningen een stem kreeg in de landelijke ether. Legendarisch is
het programma 'Kanaal 3700', een klankbeeld - gepresenteerd
door Krijn Torringa - over zendamateurs tijdens de
watersnoodramp van 1953. Het werd gezien zijn blijvende

l'.l.n.r. Eef (dan nog Evert)
Brouwers, Willie Tiddens,
Henk van der Meer, Sjoerd
Riedstra.

Afdeling Utrecht. Met
Maarten Lameris, Joop
Span, Tom van Deyl,Joop
Raasveld, Jos van Dijk,
Frans van Sandwijk,
Marja van Broekhuisen.

Afdeling Eindhoven.
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waarde zelfs opgenomen in het historisch archief van de
Nederlandse omroep.

Riedstra heeft een grote invloed gehad binnen dejeugdomroep en op de leden van zijn afdeling. Een van hen was
Eel Brouwers (in zijn Minjon tijd Evert). Hij herinnert zich:
‘Ik heb nog steeds een helder beeld van het tuinhuisje aan
het Bernouilliplein in Groningen, waar jarenlang onder
leiding van consul Sjoerd Riedstra de gelijknamige afdeling van Minjon resideerde. En ik herinner me nog als de

Er ontstaan zanggroepjes
met getalenteerde Minjonners, zoals de ‘Minjonairs’.

dag van gisteren de opwinding die van ons allen bezit nam,
toen na weken van hard ploeteren eindelijk honderden eiei i ekjes als professionele geluidswand alle muren hadden
bedekt. Een heuse radiostudio! De Groninger opmars naar
het Hilversuinse Walhalla kon beginnen. Sjoerd Riedstra
- zendamateur en compleet bezeten van radio - was al eer
der in de jaren \ ijlïig in de stad Groningen begonnen met
de ARON, een ziekenhuisomroep van vrijwilligers, die
meteen na de oprichting van de jeugdomroep lot kern van
de Minjonafdeling werd gebombardeerd. Het was onder
Sjoerd hard werken voor iedereen. Tegenspraak werd nau-

Afdeling Groningen voor
hel tuinhuisje waar het al
lemaal begon.
Achterste rij v.l.n.r. Bart
Hoving, Dick Smit, Kitty
Buiskool. Rein de Boer, Eef
Brouwers, Willie Tiddens
(later Riedstra), Bram Edskes, Bert ten Hoeve, Ba
rend Zwaagstra. Rob Smit.
Voorste rij v.l.n.r Roelof de
Haas. Sjoerd Riedstra,
Geert Kruize.
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uelijks geduld, kwaliteit stond voorop, en voor vriendelijke
wooiden en schouderklopjes was doorgaans pas ruimte als
iet piogramma naar tevredenheid van Sjoerd na hard en
ang zwoegen op de band stond. Maar eerlijk is eerlijk: hij
heeft ons veel geleerd en met de meeste jongens en meisjes van heti ceerste uur ...
is de band dan ook jaren goed gebleven. Totdat ieder zijn eigen weg
_o had
___ gevonden,
o_ _____ , die voor
sommigen inderdaad naar Hilversum leidde, en de contacten stilaan verflauwden.

Laat de naam Sjoerd Riedstra vallen tegenover een oudMinjonner uit Groningen en hij blijft vertellen. Vertellen
ovei een periode die hem of haar in zekere zin heeft gevoimd. Sjoerd en Minjon lilden mij bijvoorbeeld over mijn
diepe verlegenheid heen als ik in hei bijzijn van vreemden
iets moest zeggen. Zelf ben ik daar dankbaar voor, al be
twijfel ik of ieder die ik na mijn Min jont ijd heb gesproken
die dankbaarheid deelt...
Een enkele keer kom ik nog wel in Groningen en een
hoogst enkele keer rijd ik dan via de Kapteynlaan en de
Koiieweg naar het
het Bernouilliplein.
Bernouilliplein. Daar
Daar begon
begon het,
het, daar
daar

De onwillige ambtenaar9
Het is 11 april 1962. De jonge vader Wim Veenstra meldt zich
aan het loket van de burgerlijke stand in Den Helder. Trots komt
hij zijn pasgeboren dochter aangeven.
En hoe moet ze heten?' vraagt de ambtenaar routinematig.
Minjon, straalt Wim, ‘we noemen haar Minjon'. De ambte
naar duikt in zijn naslagwerken en schudt hel 'hoofd.
Het spijt me, maar Minjon is geen goedgekeurde meisjesnaam.
Komt nergens in de boeken voor dus. ..helaas'. Wim /.$ hevig te
leurgesteld, maar met de ambtenaar valt niet te discussiëren.
Doe dan maar Marjon', zegt Wim en bedenkt onderweg hoe hij
het zijn vrouw Henny zal vertellen.
Vele jaren later vertellen Wim en Henny hun dochter vol pas
sie over de mooie tijd die ze bij Minjon hadden. En de inmid
dels jonge vrouw stelt een voor de hand liggende vraag: Als hel
zo belangrijk voor jullie was, waarom hebben jullie mij dan
geen Minjon genoemd in plaats van Marjon?' Volgt het ver
haal van de onwillige ambtenaar...
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begon het echte leven. In een tuinhuisje dat studio was ge
worden../
Ook afdelingen als Den Helder, Utrecht, Den Haag, Leiden,
Arnhem, Hilversum, Bergen NH en Hengelo hoorden hun
programma's geregeld terug in 'Op de Jonge Golf' en werden
vaak bekroond. Zie voor een volledige lijst van de Programma's
van de maand en van het jaar de Bijlagen.

In de lijsten met consuls en programmaleiders zijn de
namen van veel vooraanstaande Minjonners terug te vin
den, alsook in de lijst ‘Minjonners die in het vak gingen’.
Zie hiervoor de Bijlagen.

Afdeling Winterswijk

Er waren ook afdelingen die met veel plezier hun radio
hobby bedreven, maar zelden of nooit tot een uitzending in
‘Op de Jonge Golf’ kwamen. Winterswijk bijvoorbeeld.
Betsy Hengeveld - actief lid van deze afdeling - bewaart
desondanks goede herinneringen aan haar Minjon tijd:
‘Hoe vaak hebben we niet geoefend op quatre-mains, sa
menspel piano/viool enz. Hele constructies werden ge
maakt, met aan en uit flitsende lampjes boven de piano om
de opname zo perfect mogelijk te maken. Meestal barstten
we in lachen uit als een lampje aanflitste en moest opnieuw
begonnen worden. Eindeloos. Ik herinner mij voorname-

Nog even alles doornemen.
V.l.n.r. Dirk Seip, Rudi
Bos, Hans Jonges, Gerrit
den Braber, Bouke Poelstra
en, in hel midden, Henny
Spijker.
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Sfc
Paul Haenen, afdeling
Randstad, en Chris van
Hoorn.

lijk het plezier. Regelmatig werden bandjes opgestuurd,
die nooit werden uitgezonden. Herman Broekhuizen heeft
een keer een bezoek aan onze afdeling gebracht. Ook heb
ik deelgenomen aan een zomerkamp in Maarn. Ik droeg
toen een Achterhoeks gedicht voor: ‘Dominee zól gaön
preken...’. Het is toen op de radio uitgezonden.’

Andere namen
Minjon had zelfs een afdeling in het buitenland: in Mechelen
(België) met als consuls René Herijgers en later onder anderen
Jozef Corbeel.

Ook met de jeugdomroep op Curagao werden gedurende
enkele jaren nauwe banden onderhouden. Deze samen
werking leidde tot een aantal uitwisselingsprogramma’s.
Afdelingen kwamen, afdelingen gingen. Soms verander
den de namen. Achter Perroenstad verschuilde zich een af
deling in Maastricht en omstreken; Delft werd Prinsenstad;
in Haarlem zetelde de afdeling Spaarnestad; Hilversum
werd afdeling Studio en Nijmegen Keizer Karelstad.
Eind 1967 wordt in Huizen nog een nieuwe Minjonafdeling
opgericht - Transito - bestaande uit leerlingen van het Koninklijk
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Blindeninstituut. Vraag in de Micro Avrobode: 'Wie leest eens per
veertien dagen voor hen ons programmablad voor op een
bandje...?'

Bas Ba ren dregt over het korte bestaan van zijn afdeling:
‘Niet dal we in die lijd zoveel hebben bijgedragen aan het
wel en wee van Minjon, maar we hebben met groot en
klein heel veel plezier gehad en voortdurend studio’s ge
bouwd. We moesten om de haverklap verkassen, maar kre
gen van de directeur wel steeds een nieuwe ruimte
toegewezen. I Ier man Broekhuizen - door ons ‘Oom Her
man’ genoemd - heeft op het instituut eens een beatkelder
geopend. In zijn openingswoord vertelde hij daar geen
biet verstand van te hebben...’

'Slunterplurk’

In ‘Op de Jonge Golf* worden zo nu en dan ook program
ma’s uitgezonden van fictieve afdelingen als Slunterplurk,
Dielerwaard en SlappenhiL Consul van de afdeling Slunter-

Hzn« Veenstra (voorop) en
Ruud Bos (Rudi in die
lijd) van afdeling Slunter
plurk: ‘We vonden het alle
maal wel erg braaf*.
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plurk was Rudolf Boomverzameling, alias Ruud Bos. ‘We
vonden wal werd uitgezonden vaak wat erg braaf. Met onze
denkbeeldige afdeling verzorgden we kolderieke program
ma’s. Parodistisch, ironisch, kwajongensachtig. Een rebelse
afdeling dus. Met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen
dat het wat leek op de latere Kool en Bie en Jiskefet.’ aldus
Bos, die als pianist en componist in Minjon de basis legde
voor zijn latere carrière bij de om roep en in het theater.

Feesten

Na de twee Zomerkampen van 1954 en 1955, ontmoetten
Minjonners elkaar op hel jaarlijkse feesi dat werd georga
niseerd ter gelegenheid van de verjaardag van de jeugdomroep, begin oktober. Het tweejarig bestaan werd
gevierd in Hilversum; een jaar later reisden de Minjonners
naar Leiden en in 1957 naar Krasnapolsky in Amsterdam.
Daar werd voor het eerst ook een Micro Songfestival ge
houden. Gezien het grote succes kreeg dit een vervolg op
het eerste lustrumfeest van Minjon - op 9 oktober 1958 in
Rotterdam - en op het jaarfeest in Bergen NH van 1959.
Ook in de jaren erna wordt Minjons verjaardag uitbundig
gevierd in achtereenvolgens Utrecht, Hilversum, Arnhem
(opnieuw met een Songfestival), Hilversum, Amersfoort,
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Maastricht en Hilversum. In oktober 1967 wordt voor het
eerst in Hilversum een Algemene Ledenvergadering ge
houden, die druk wordt bezocht. Het 15-jarig bestaan
wordt in 1968 gevierd in Utrecht. Een jaar later vindt de
opheffingsvergadering van Minjon plaats.

'Minjonner voor het leven'

De afdelingen van Minjon waren bij hun activiteiten tamelijk in
zichzelf gekeerd Samenwerking met andere afdelingen was er
niet of nauwelijks, zelfs niet binnen een stad of regio. De 'harde
kern’ kwam elkaar met een zekere regelmaat tegen op de
verjaardagen van de jeugdomroep, maar de meerderheid liet dit
soort evenementen aan zich voorbij gaan.
Toch bestond er tussen de Minjonners een sterke band. Ze
voelden zich via hun lidmaatschap van de jeugdomroep met
elkaar verbonden. Ze kenden eikaars namen, luisterden naar
eikaars programma's in 'Op de Jonge Golf', leverden er zonodig
gepeperde kritiek op en volgden eikaars wederwaardigheden in
het programmablad, dat een bindende factor was.
Die onzichtbare, moeilijk te omschrijven band tussen Minjonners
is altijd gebleven. Tot ver na de opheffing van de jeugdomroep.
Velen van hen erkennen ruiterlijk - ook na veertig, vijftig jaardat zij eigenlijk hun leven lang Minjonner zijn gebleven...

Nog wal laatste verande
ringen en dan ‘de lucht
in’...

V.l.n.r. Gerril den Braber,
‘zo groot als Goliath'. Donald de Marcas, Thea van
der List, Pety Zwaard, hel
‘dwaallichtje’ Lily Jl'vmenga, Joop Stokkennans.
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Lily Wymenga: een dwaallichtje...
'Geluk was heel gewoon9
'Daar stond hij... zo groot als Goliath. Midden in de studio om me met wijd uitgespreide
armen te verwelkomen. Als 17-jarig meisje was ik, stijf van de zenuwen, met mijn gitaar
onder de arm de bijna Koninklijke Oprit van het A VRO-gebouw opgestrompeld en meldde
ik me samen met Theo van Veen bij de receptie. ‘Voor wie komen jullie?’ vroeg een keurig
nette meneer. ‘Voor Gerrit den Braber,’ antwoordde Theo.
Theo van Veen had me bij mijn oom Gas Quispel eigen liedjes horen zingen en me verteld,
dat er een jeugdomroep - Minjon - bij de A VRO was opgericht.
‘Trap op, aan het eind
van de gang laatste
deur rechts,’ hoorde ik
de meneer van de re
ceptie zeggen. Met een
air op mijn gezicht of
ik niet anders gewend
was dan kasteelachtige
trappen met rode lo
pers betreden, steeg ik
omhoog. Aan het eind,
van de gang zag ik
boven een dikke dub
bele deur een wit
lampje branden. Theo
wist wat dat betekende: Lily Wymenga als een van de 'Peperklippers'. l'.l.n.r. Li/y Wymenga, Donald
we konden naar bin de Marcas, Thea van der List, Pely Zwaard.
nen. Met onzekere tred
betrad ik hel walhalla
van de radio. Achter een zuil zalen twee mannen. ‘Dat zijn de technici’, fluisterde Theo.
Tussen de muziekstandaards en de microfoons door baande Gerrit den Braber zich een
weg naar ons toe en gaf me een warme hand. ‘Dus jij zingt eigen liedjes?’, zei Gerrit. Ja,
antwoordde ik verlegen. ‘Laat ze maar eens horen.'
Gerrit sleepte een hoge kruk naar me toe, en verdween samen met Theo en de technici ach
ter de ruit. Uit het niets hoorde ik zeggen: ‘Lily, begin maar.’
Voor hel eerst van mijn leven zong ik voor een echte microfoon. Na twee liedjes vroeg ik:
‘Is hel zo genoeg?' Zonder antwoord te krijgen op mijn vraag stormde Gerrit met zevenmijlsslappen de studio binnen, keek me doordringend aan, legde een kolenschop van een
hand op mijn schouder en zei: ‘Volgende week is de eerste opname. Ik heb nu weinig tijd.
Geej me je telefoonnummer dan zal ik je bellen en zeggen wanneer je komen moet voor de
opname. Dag!'

54

fflfc
Verbijsterd stopte ik mijn gitaar in de hoes, gaf de technici een hand en daalde niet Theo de
keizerlijke trap weer af. Bij de receptie drong het pas goed lot me door. Hel was waar. Ik was
aangenomen bij Minjon! Dansend van vreugde hoorde ik Theo zeggen, dat ik nu een ‘dwaal
licht’ was. Ik hoorde niet bij een afdeling, maar mocht als buitenstaander meedoen.
De volgende dag belde Gerril.
Na enkele u itzendingen met eigen werk mocht ik ook liedjes zingen die door Gerrit zelf en
door Chris van Hoorn geschreven waren en allemaal op muziek gezet en begeleid door de
fenomenale pianisten Ruud Bos en Joop Stokkermans. Wal een voorrecht!
Gerrit leerde me nuances aan te brengen in mijn stem, de ‘ennen’weg te laten die ik aan
het eind van de woorden altijd uitsprak en gevoel te leggen in de liedjes.
Samen met Donald de Marcas, Bram van Erkel, Theo van Veen, Folgert Zwaving, Loes
Vos, Annie Lindeboom, Dallea Burleigh en vele anderen zong ik cabaretliedjes in ‘Op de
Jonge Golf’, de ‘Kandidaatjes’, de ‘Peperklip’, de ‘Minjonairs’, ‘Pauzenissen’ enz.
Op een avond, -meestal van zeven lot half twaalf, moesten we twee tol vier nieuwe liedjes in
studeren. Af en toe werd het pianospel van Joop en Ruud ritmisch begeleid door Eddy Esser
op gitaar en slagwerker Gildo del Mislro en zong ik helemaal de sterren van de hemel.
Nog steeds bewonder ik Gerril den Braber om zijn grote talent om met mensen om te gaan
en hen op hun gemak te stellen. Voor mij was Gerril niet alleen figuurlijk, maar ook let
terlijk zo groot als Goliath. Mede door hem was bij Minjon ‘geluk ook heel gewoon’.
Minjon gaf zelfvertrouwen. Na die ellendige oorlogsjaren merkten we opeens, dat er ook nog
een andere wereld in het heelal bestond, een wereld die bol stond, van vrolijkheid. Minjon zette
de sluisdeuren wagenwijd voor ons open, zodat we kansen kregen om onze talenten te ont
plooien. Onder leiding van Herman Broekhuizen, Gerrit den Braber en Keesde Wolf gaf
Minjon ons vleugels
waarmee we naar de
toekomst konden vlie
gen. Ik ben vast niet
de enige Minjonner
die deze Grote Drie
daar heel erg dank
baar voor is. ’

Lily Wymenga

Lily Wymenga mei Bram
van Eikel in het televisiebrogram ma voor jongeren:
'Rooster'.
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'Tof waren ze!"
De Zomerkampen in 1954 en 1955 heb ik beide meegemaakt.
Hier is een mix van mijn herinneringen aan die kampen. De
groep bestond uit ongeveer 35 meisjes. Van afdeling Rotterdam
waren we met zijn vijven, onder wie Mary Knöps en Damma Ros,
die ik beiden nog regelmatig zie. De 6-persoons slaaptenten en de
gemeenschappelijke grote tent stonden in een prachtige, bosrijke
omgeving. We maakten gezamenlijk radioprogramma's, die door
een technicus uit Hilversum met een NRU-wagen werden opge
nomen. Later werden ze dan uitgezonden. Ook gingen we alle
maal op de fiets naar de AVRO-studio in Hilversum, waar we
feestelijk onthaald werden.
Dit alles onder de bezielende leiding van Herman Broekhuizen,
Kees de Wolf en Gerrit den Braber, die overigens hun komische
talent toonden in een act van fietsacrohaten tijdens de bonte
avond in de grote tent van ons kamp.
De hoorspelacteurs Eva Janssen en Emile Kellenaers kwamen
een workshop geven. Dat was spannend en leerzaam. Als her
innering aan deze ontmoeting heb ik hun handtekening ge
vraagd en die altijd bewaard. Eva Janssen was beroemd om
haar rol van Ina, de vrouw van Paul Vlaanderen, gespeeld door
Jan van Ees. Ik hoor
hem nog zijn steeds
weerkerende liefdevolle
'Ina, kindje' zeggen.
Deze kampen waren
kenmerkend voor de
vijftiger jaren. De
AVRO was nog behou
dend. Als het aan Her
man Broekhuizen had
gelegen, waren ze vast
gemengd geweest. Maar
tof waren ze!'

Mimi Sluijter,
afdeling Rotterdam
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De Zomerkampen

7w de bossen van Maarn krijgen namen ineens een gezicht...9
In het begin van de jaren vijftig is het voor jongeren vrij
gebruikelijk op kamp te gaan. Elke zichzelf respecterende
vereniging organiseert voor haar leden wel een dergelijk
evenement. Ook de AVRO als omroepvereniging blijft hierin niet
achter. Met de komst van Minjon acht ze de tijd rijp voor een
groot zomerkamp voor jonge radiohobbyisten op een mooi plekje
ergens in Nederland.
Wie een Minjon Zomerkamp heeft meegemaakt, spreekt er ook
jaren later nog met enthousiasme en warmte over. De kampen
hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten. Minjonners die je
tot dan alleen van naam kende, kregen ineens een gezicht.
Ervaringen werden uitgewisseld, ideeën opgedaan, gezamenlijk
programma's gemaakt.

In de allereerste uitgave van de Micro Radiobode (nog als
een pagina in de ‘grote’ Radiobode van de AVRO) nodigt
Herman Broekhuizen de jongens en meisjes van Minjon
uit om in de zomer van 1954 met elkaar op kamp te gaan.
Wel gescheiden, naar de geest van de tijd.
Het enthousiasme voor een Minjon Zomerkamp is direct
groot. De eerste twee kampweken zijn gepland van 17 tot
24 juli en van 24 tot 31 juli, alleen bestemd voor jongens.
De meisjes moeten het met één week doen van 31 juli tot
7 augustus. De kosten: ƒ20,— per persoon per week.

Eerste Zomerkamp

Als het juli is, reizen Minjonners uit Middelburg, Gronin
gen, Vught, Amsterdam, Den Haag en nog tientallen an
dere plaatsen per trein, per bus en zelfs met de fiets naar
het kampeerterrein in de Maarnse bossen, niet ver van
Woudenberg.
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De eerste week komt de regen met bakken uil de lucht. De
weken erna zijn wat het weer betreft niet veel beter. De
sfeer is desondanks bijzonder goed, zo getuigen Minjonners die er toen bij waren. Kampvader Marx heeft de
touwtjes strak in handen. Zijn vrouw verzorgt de maaltij
den, samen met haar assistente Betsy. Chauffeur Speels
doet met een AVRO-auto de boodschappen.

Het programma

Geen kampweek zonder een programma. Voor de eerste
avond is dat een officiële opening en een halfuurtje Her
sengymnastiek. Er volgt een vossenjacht op zondagmid
dag. De maandag wordt Hoorspeldag en de dinsdag
Reportagedag. Een reportagewagen van de Nederlandsche
Radio Unie komt die dag naar het kamp voor een demon
stratie en het maken van opnamen. De woensdagmorgen is
gereserveerd voor sportieve bezigheden en in de middag
wordt onder leiding van ANP-nieuwslezer Bob Korpers-
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hoek een Micro Krant voorbereid, die ’s avonds wordt op
genomen.
Op donderdag is er gelegenheid de sluitingsavond voor te
bereiden en zullen diverse experimenten plaatsvinden.
Vi ijdag is een sludiodag met een rondleiding bij de AVRO
in Hilversum in de ochtend en ’s middags een opname.
Een bonte avond en een nabespreking vormen het sluit
stuk van de week. Op zaterdag vertrekt iedereen weer.
Herman Broekhuizen, terugblikkend op dit eerste Zomerkamp:
'Het was heerlijk een hele week een stel mensen om je heen te
hebben die ook vervuld zijn van de radiohobby. Wij hebben die
weken veel geleerd. Wij van de Minjonners, de Minjonners van
ons. Talrijke problemen werden aangesneden, ervaringen werden
uitgewisseld, verschillende mogelijkheden onderzocht en allerlei
nieuwe ideeën door middel van proefopnamen op hun
bruikbaarheid getest.

Ervaren radiomensen van toen, zoals de NRU-technici
Kees Henni en Ered Bosman en AVRO-coryfeeën als Tom

HET SPARREBOS

Een machtig door de zon beschenen orgel
Gespeeld
Door xuind en dier
De kronen van de bomen
Wiegelen dromend mee in dit gespeel.

Een fuga hier.
Maar plots wordt deze muziek verscheurd
Door hel jankend zeurgeronk
Van de techniek
De sparren slokken stil,
De dieren vluchten heen;
Hun paradijs sloeg stuk.
Alleen de xuind huivert nog door de bomen.

Dick Seip
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Boven: Deelnemers aan hel
Minjonkamp op excursie
naar Hilversum voor een
rondleiding door de studio
onder leiding van Herman
Broekhuizen. Vanaf die lijd
is hij voor veel Minjonners
'Oom Herman'.

Rechts: Hilariteit bij de
ontgroening van Gerrit den
Braber.
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fc
MINJONS KAMPLIED
7 Minjonkamp op de heide
is een plekje, vol jeugdig plezier,
dal is ’t Minjonkamp op de heide.
Een machtig plekje, vol radioverlier!
In Wonde nbergse dreven
voelt Minjon zich de aelherpionier!
’l Minjonkamp op de heide
is een plekje vol van radioverlier!

De gezellige avond. 1.7. n. r.
Ruud Bos, piano, Herman
Broekh uizen. accordeon,
Wim l'eenstra, gitaar, ??
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Rechts: Acrobatiek in de
feesttent. V.l.n.r. Kees de
W olf Herman Broekhui
zen, Gerrit den Braber

Onder: De gezamenlijke
maaltijd in het kamp.
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Nieuwenhuijsen, Jan van Herpen en Henk van den Berg
waren er om over hun vak te praten. Er heerste drie weken
lang een echte, onvervalste en opgewekte sfeer. Een gewel
dige en onvergelelijke ervaring voor elke Minjonner die
het kamp heeft meegemaakt.’

Op herhaling

In 1955 is er op dezelfde locatie weer een Zomerkamp.
Ook dit duurt drie weken. Het programma ligt minder vast
dan hel jaar daarvoor, omdat er tijdens de kamp weken al
lerlei voorstellen komen, die als ze leuk zijn meteen wor
den uitgevoerd. Het weer is gelukkig beter dan het jaar
ervoor. Alle nieuwkomers in hel kamp - onder wie het
nieuwe Triolid Gerrit den Braber - worden ontgroend.
In de Micro Radiobode van 14 augustus 1955 blikt Den
Braber terug onder het kopje ‘Voorbij...’: ‘We hebben het
weer gehad. We hebben nog een zielige blik achterom ge
worpen, toen we zaterdag 6 augustus het stukje Woudenbergse grond waar Minjon drie weken lang geleefd heelt,
de rug toekeerden. Daar stonden ze: de trotse dennen, die
drie weken lang de stille getuigen zijn geweest van Minjonvreugde en -activiteit. Daar staat nog de grote recreatie-

‘Kampkoerier’
Tijdens het kamp wordt
ook een 'Minjon-KampKoerier' gemaakt, die
verschijnt op die mo
menten dat je het niet
verwacht’. De redactie
(in de tweede week van
1954) bestaat uit: Max
van Buren (hoofdredac
teur) en de redactieleden
Fred Dukker en Hans
Engelman. Ook in an
dere weken en in 1955
worden dergelijke kamp
kranten gemaakt.

Uit: Aan de deelnemers van het A.V.R.O.Minjonkamp’
'Hel is noodzakelijk dal de fiets wordt meegebracht, omdat er
natuurlijk ook fietstochten op hel programma staan. Tevens moe
ten, behalve toiletbenodigdheden, onderstaande gebruiksvoor
werpen mede gebracht worden: vork, mes, lepel, bord, kroes,
deken(s), slaapzak, badpak/zwembroek.

De maaltijden vinden plaats te 8 uur, 1 uur en s avonds 6 uur
Voor de aanvang van iedere maaltijd wordt de bel geluid. Ieder
een wordt op lijd aan tafel verwacht.
Bedtijd voor deelnemers tot 15 jaar: 9.30 u ur of eerder
Bedtijd voor deelnemers van 15 jaar en ouder 11.00 uur of
eerder.
5 Morgens is er Appel om 7 uur
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Boven: Je vergapen aan
een echte reportagewagen.

Het kamplrio.
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tent, die drie weken heeft gedreund (voor zover een tent
dat kan) van Minjonhumor en -enthousiasme. Daar heb
ben we ze gezongen: ‘Marionneke’, ‘VVim van ’t Gym' (fa
voriet van de meisjes), ‘Het Minjon kamp op de heide’ en al
die andere kampschlagers.’
Den Braber besluit zijn terugblik met: ‘Nu zullen de hazen
en konijnen weer bezit nemen van het plekje grond, dat

drie weken lang Minjongrond is geweest. Nog horen we
de echo van een krachtig gezongen ‘Marionneke’, maar het
is voorbij. Misschien volgend jaar weer?’

Minjonweekend

Dat vervolg komt er niet, hel blijft bij deze twee Zomer
kampen. In 1956 wordt voorgesteld de Maarnse bossen te
verruilen voor een locatie dichter bij Hilversum, een kam
peerboerderij in ’s-Graveland. Deze keer wel gemengd.
Dat gewaagde plan wordt echter weer snel teruggedraaid.
Het zal opnieuw een meisjes- en een jongenskamp worden.
Door allerlei omstandigheden gaat clit Zomerkamp echter
niet door.
In 1957 wordt wel op 11 en 12 mei een Minjonweekend
gehouden in Jeugdherberg ‘Ockenburg’ in Looscluinen.
In november 1958 peilt Herman Broekhuizen via de Micro
Radiobode de animo voor een zomervakantie op het water, als
reactie op de vraag van diverse Minjonners: 'Wat doen we van de
zomer?' Broekhuizen stelt voor in de periode van 20 tot 25 juli
1959 een kampeer-boottocht door Nederland te maken met als
vertrek- en eindpunt Utrecht. Het schip kan die week worden
omgetoverd tot een soort drijvende studio en aanmeren op
willekeurige plaatsen. Daarbij kunnen misschien enkele afdelingen
worden aangedaan. Bij een deelname van minimaal 60
Minjonners bedragen de kosten f 32,50 per persoon per week.
De belangstelling voor de boottocht valt bitter tegen. De Micro
Radiobode van 28 december 1958 meldt: 'We varen niet. Het
aantal aanmeldingen is ver beneden de verwachtingen gebleven.'

De watervoorziening.

Het kamp van 1955. Ge
spannen luisteren naar de
gemaakte opname.

Links: Het ‘stilletje'.

Rechts: De Heer en
Mevrouw Marx - de
'M injonkamp-ouders'
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‘Draadjes aan elkaar solderen'

'Radio was voor ons tieners, in hel begin van de jaren vijftig,
een intrigerend medium. Televisie bestond nog niet en ons ka
rige zakgeld was ontoereikend om geregeld een bioscoopje te pak
ken. Op zondagavond zaten we gekluisterd aan de luidspreker
naar Paul Vlaanderen te luisteren en de hitparades van Radio
Luxemburg en AFN wa ren dagelijkse gespreksstof op het school
plein.
En toen was daar plotseling Minjon, de grote kans om zelf radio
te maken. Menigeen zag zichzelf al als omroeper of verslagge
ver. Zelf voelde ik me erg aangetrokkén tot de techniek. Verve
lend was, dat al mijn technische apparatuur bestond uit een
tweedehands platenspeler, die ik op een oude radio had aange
sloten. Daar kom je als aankomend geluidstechnicus niet ver
mee. Likkebaardend stond ik voor de etalage van een radiozaak
naar een mooie bandrecorder te kijken. Er hing een prijskaartje
aan vanf 880,—, in die tijd vier maal een modaal maandsa
laris. Met twee gulden zakgeld per week, plus een gulden voor
het schoonmaken van mijn vaders brommer, zou het wel heel
lang duren voor ik dat bij elkaar gespaard had...
Zoals veel andere Minjonners heb ook ik mijn vrouw aan de
jeugdomroep te danken. Dat kwam zo. Voor opnamen van de af
deling Bergen NH (met als consul Theo Waterman), waar ik al
gauw als lid werd ingelijfd, sleepte ik mijn apparatuur telkens
mee vanuit Den Helder. Dat moest dan meestal in de weekends
gebeuren, omdat Theo en ik onze militaire dienstplicht vervul
den. Op een zondagavond maakte ik - al in uniform - in Ber
gen een opname van een meisjeskoor. Ik weet nog precies dat het
1 december 1957 was en wal er toen gebeurde. Ze bleek Henny
te heten. Als inmiddels ervaren technicus wist ik de draadjes
goed aan elkaar te solderen en nu ben
ik nog steeds met haar getrouwd. ’

Wim Veenstra,
afdelingen
Den Helder en Bergen NH
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De

technici

- onmisbare

schakels in een

SOMS ONDANKBARE ROL

'Over soldeerbouten, slipmatjes, en behulpzame NRU-technici’
Omstreeks 1950 vindt een revolutie plaats in het opnemen van
geluid. Niet langer fungeren draad of plaat als geluidsdrager,
maar band. De oprichting van Minjon - in het najaar van 1953 valt hier nagenoeg mee samen. Of deze omwenteling in de
geluidsopnametechniek bij de lancering van de jeugdomroep een
beslissende rol heeft gespeeld? Zeker is, dat zonder de
taperecorder de start van de jeugdomroep veel minder succesvol
en wellicht zelfs onmogelijk zou zijn geweest.
In de beginjaren van Minjon is het - ondanks deze nieuwe en
eenvoudiger mogelijkheid van opnemen - in de meeste
afdelingen nog behelpen. Soms lukt het zelfs na lang zoeken en
veel advertenties in de plaatselijke nieuwsbladen niet om een
technicus met een bandopnameapparaat te vinden. In zo'n
bijzonder geval kan - als het programma er op papier tenminste
goed uitziet - door de afdeling een beroep worden gedaan op de
AVRO, die voor een keertje bijspringt door met
omroepapparatuur een proefopname te komen maken.

Hel grote probleem voor de jeugdige technicus: een recor
der kopen is duur. De ‘Firato’ - de radiobeurs en -tentoon
stelling die van 15 lot 20 oktober 1953 in Bellevue in
Amsterdam wordt gehouden - kondigt de taperecorder
aan als een van de populairste snufjes op radiogebied: ‘Het
is een Nederlandse firma die een keurig apparaat levert,
dat nog geen driehonderd gulden kost. Deze recorder gaat
uit van het dubbelspooi -principe en stelt u in slaat een op
name van een uur te maken met een 360 meter spoel.’
Bijna driehonderd gulden dus... Voor de meeste jongeren
een onmogelijke uitgave. Zelf'een recorder bouwen is ge
lukkig veel goedkoper. Maar ja, hoe pakte je dat aan?
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lil
De Fonolint-versterker

Technicus Wim Veenstra:
'Oh wonder, er kwam ge
luid uit de apparatuur'.

Wim Veenstra, technicus van afdeling Den Helder, had hel
geluk een vader te hebben die te hulp schoot. Die was net
zo enthousiast voor Minjon als zijn zoon. Een aannemer in
de bouw en een hbs’er, met geen van beiden enige elektro
nische kennis, wat moest dat worden?
Veenstra: ‘Het lukte. De plaatselijke radiohandelaar Jaap
van der Sande leverde ons een exemplaar van het maand
blad Radio Bulletin van uitgeversmaatschappij ‘Muiderkring’, met daarin een beschrijving van de Fonolintversterker en uiteraard de nodige onderdelen. Ik weet hel
nog exact: een buizen versterker mei een AZ 1, een EAF 42,
een EE 40 en als eindbuis een EL 41. We schaften ons twee
tangetjes en een soldeerbout aan en gingen aan de slag.
Terwijl mijn vader bezig was een plaat aluminium tot een
chassis te buigen, probeerde ik de betekenis van de kleur
codes op de weerstanden in m’n hoofd te stampen. Na
enige oefening bleek het solderen wonderwel te lukken en
na een paar weken zwoegen was het zover dal we de stek
ker in het stopcontact durfden te steken. En - oh wonder
- er kwam geluid uit het apparaat. De radiohandelaar ver
kocht ons een kant-en-klaar deck, waarvan de naam me

ontschoten is, of dat mogelijk helemaal geen naam had.
Toen alles klaar was en ingebouwd in een kast, bleek het
hele zaakje verschrikkelijk te brommen. Uiteindelijk heb
ben we de versterker en het deck op advies van diezelfde
Jaap van der Sande van elkaar gescheiden en met een ka
beltje verbonden. De brom bleek verdwenen. Pa kon voor
de tweede keer een mooi kastje bouwen.
De versterker had twee apart te regelen ingangen: één
voor de microfoon en één voor de platenspeler. Het ge
luidsniveau werd gecontroleerd met behulp van een groen
‘oog’. Toen ik - veel later - wat meer kennis van elektronica
had opgedaan, heb ik het geheel nog uitgebreid met een
extra mengpaneeltje en een hoofdtelefoonuitgang. Uit een
stuk linoleum sneed ik een ‘slipmat’ voor op mijn platen
speler, waardoor ik net als de professionele technici de pla
ten op het juiste punt kon starten. Het deck draaide met
een snelheid van 19 centimeter per seconde, waardoor
zweving redelijk binnen de perken bleef. Omdat de aandrijfrol en de koppen zonder afdekkapjes boven op het
deck bevestigd waren, was het mogelijk de rol draaiend op
de as te zetten, waardoor het geheel snel startte. Ook lukte
het hierdoor goed om met een schaar bij de band te komen
om op die manier te kunnen knippen en plakken.’

‘Ondankbare taak’
Een technicus vervulde in Minjon een onmisbare, maar ook een
soms ondankbare rol. Je kunt als afdeling de leukste programma's
bedenken, wanneer je ze niet kunt opnemen heb je weinig aan
het idee en is alle moeite voor niets geweest. Uiteindelijk moet er
wel een proefbandje met het in eigen studio (of huiskamer)
opgenomen programma ter beoordeling naar AVRO's
Jeugdafdeling in Hilversum worden gestuurd.

‘Brom9
‘In de uitzending van
afdeling Amsterdamoost van 14 februari zal
in de ingelaste stukjes
een beetje brom. Ik vond
dat als technicus zeer
vervelend, maar ik wist
dal het absoluut niet in
de apparatuur zal.
Waar zat het dan wel
in? Dit kwam pas de
volgende morgen bij mij
op. Het bleek, dat de tlbuizen van hel RAI-ge
bouw, waar wij onze
opnamen maakten, ons
parten hadden gespeeld.
De smoorspoel van de tlbuis bromt altijd, iels,
maar daar ons oor er
gewend aan is, horen
wij dat niet. Hiermede
wil ik al mijn collega's
van Minjon. waarschu
wen, dal ze geen opna
mes maken in ruimten
waar tl-verlichling is
aangebrachl. ’
(Micro Avrobode van
27 februari 1963)

Overigens: is dat gebeurd, dan begint het lange wachten,
hoewel dat in de praktijk nogal meeviel: meestal een week of
twee. Wat zullen ze ervan vinden? Bij een ja, leuk voor ‘Op
de Jonge Golf’ ‘vertrekken de ‘stemmen’ op de afgesproken
dag naar Hilversum. In een omroepstudio - meestal die van
de AVRO - wordt het programma opnieuw opgenomen,
maar dan op professionele apparatuur en onder regie van
een medewerker van AVRO’s Jeugdafdeling.
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Sneu voor een Minjontechnicus om zijn collega's rich
ting 't Gooi te zien
vertrekken.
V.l.n.r. Loes Vos, Hans
Geerlofs, Henny Dumoulin
(later Visser) en Jan Visser

Voor een afdelingstechnicus is het steeds weer sneu als hij
zijn collega’s richting ’t Gooi ziet vertrekken. De teleurstel
ling is echter minder groot als hij mee mag naar de op
name. Dan kan hij zich vergapen aan de professionele
apparatuur in de omroepstudio’s en aan de vakbekwaam
heid van de NRU-technici die ermee werken.

De NRU-technici

Technicus Ru van Wezel,
afdeling Hengelo.
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Het mooiste moment in hei leven van een Minjontechnicus
is, wanneer een door hem opgenomen programma door
‘Hilversum’ wordt uitgezonden. De kans daarop is - zeker
in de beginjaren van de jeugdomroep - vrijwel nihil. Bij
hoge uitzondering lukt het wel eens een reportage van een
uniek evenement uitgezonden te krijgen. Dat laat zich nu
eenmaal moeilijk in een Hilversumse omroepstudio her
halen. Een klein beetje brom of ruis wordt dan voor lief
genomen. Echt gelukkig is de technische leiding van de
Nederlandsche Radio Unie daar trouwens niet mee. De

omroeptechnici krijgen van hun bazen de strenge order
om - als het even kan - geen opnamen van ‘die amateurs’
uit te zenden.
Een aantal van deze technici draagt Minjon een warm hart toe.
De namen van Kees Henni, Fred Bosman, André Louwerse, Koos
Koolschijn, Henk Lokman en zeker die van Nol Gobits waren bij
alle Minjonners bekend. Deze technici verzorgden afwisselend de
meeste opnamen van Minjon in de omroepstudio's.

Opname in de sludio-aanhuis van de familie Veenslra. V.l.n.r. Wim Veenslra,
Agaath Denker, Ben Kreuger, Piel Heyblok. Aan de
muur hel Minjon logo.

Gobits herinnert zich, dat hij in zijn vrije tijd ook wel met
veel plezier naar afdelingen in het land ging voor het
geven van adviezen, bijvoorbeeld over akoestiek. ‘Ik
schreef ook veel instructieve artikelen in de Micro Radiobode. Het contact met de Minjontechnici vond ik over het
algemeen heel plezierig, hoewel er wel eens een eigenwijze
tussendoor liep, die het beter meende te weten dan ik.’
Wim Veenstra denkt nog steeds met dankbaarheid terug
aan de technici van de omroep: ‘Van hen heb ik heel wat
opgestoken. Ik stond er met mijn neus bovenop als een
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Gefascineerd door zoveel
technisch vernuft, l'l.n.r.
Hans Schat, Ben Lansink,
Corel Küthe van afdeling
Hengelo.

Minjonprogramma in Hilversum werd opgenomen. Nog
steeds heb ik de grootste bewondering voor het geduld en
de tijd die ze altijd weer wisten te vinden om je tijdens of
na een opname wat trucjes bij te brengen.’
Wim Nijssen - technicus van de afdeling Den Haag - deelt de
ervaringen van Veenstra. Ook hij had het wel eens moeilijk met
zijn bijzondere positie binnen de afdeling

Technicus Wim Nijssen van
afdeling Den Haag met
Henny Pfann en achter
haar Donald Popelier. He
lemaal rechts: Fred van der
Laken
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De voorgeschiedenis van de bandrecorder

In 1888 opperde de Engelsman Oberlin Smith het idee om een met ijzerpoeder behandelde
zijden of katoenen draad te magnetiseren. Het is nooit in praktijk gebracht.
Aan het eind van de negentiende eeuw ontwierp de Deen Valdemar Poulsen de ‘Telegraphori, een toestel dat leek op een draadrecorder Hij vroeg er in 1899 patent op aan. Het
apparaat bestond uil een koperen trommel met een spiraalvormige groef waarin een sta
len draad was aangebracht. Deze draad was 100 meter lang en 1 millimeter dik. Hij werd
afgetast door een langs de draad bewegende elektromagneet.
Hel apparaat werkte, maar had een groot bezwaar: de spreektijd was maar 45 seconden.
Later werden in Engeland en in de Verenigde Staten ‘Telegraphons’ ontwikkeld die een
spreektijd hadden van 30 tot 45 minuten. Het toestel was echter ongeschikt voor muziek
opnamen. Die werden pas mogelijk, toen er omstreeks 1920 versterking door middel van
triode- radiobuizen kwam.

Magnetophon
In die tijd werd ook geëxperimenteerd met een met magnetisch poeder bedekte band. Het
eerste apparaat dal met een dergelijke band werkte, was de ‘Magnetophon1 van AEG. De
demonstratie van dit apparaat in 1935 was een sensatie. Niet omdat de kwaliteit zo in
drukwekkend was, maar men had ook geëxperimenteerd met staalband en de band van de
'Magnetophon was bijna zeven keer zo goedkoop.
In 1940 was men praktisch achter de technische geheimen van hel opnameproces gekomen
door de ontdekking van de mogelijkheid om een laagfrequenl signaal te superponeren op
een hoogfrequent signaal.
Bij hel registreren werd eerst gebruik gemaakt van papieren band, daarna werd celluloseacetaal gebruikt; de moderne banden zijn van polyvinylchloride en mylar. De opname- en
uiee rga vek oppen we i de n ve rbete rd.
De verschillende opnamesystemen hebben nog lang naast elkaar beslaan. In de begintijd
van Minjon werden wel programma's ingezonden die op een draad waren opgenomen op
een zogenaamde ‘wirerecorder. Ook kwamen er in Hilversum wel opnames binnen, die op
papieren band waren opgenomen. Dal gaf uiteraard veel last door bandbreuk. Hel band
apparaat is dus niet zo'n nieuwe uitvinding als vaak wordt gedacht, al is de grote bloei
pas omstreeks 1950 begonnen.
fXrfPK in Micro Avrobode van 27 september en 11 oktober 1961)
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Richard de Wijs (links) en
Hans Engelman, afdeling
Den Haag.

‘Zodra het geen reportage was, moest ik accepteren - bij
voorbeeld bij een hoorspel - dat in IHilversum een omroeptechnicus het overnam. Maar er stond gelukkig ook veel
plezierigs tegenover. Hans Engelman was binnen onze af
deling een kei. Met hem en ook met Richard de Wijs heb
ik veel dingen samen gedaan. In 1958 kocht ik mijn eerste
Revox en uiteraard bouwde ook ik een eigen studio met
de bekende eierrekjes. Toen ik 26 werd, moest ik - te oud
- Minjon verlaten, maar achter de schermen heb ik nog
menig programma opgenomen, echter zonder naamsver
melding.’

'Avonturen met de bandrecorder'

De artikelen van NRU-technicus Nol Gobits in de Micro
Radio/Avrobode leidden tot het boekje ‘Avonturen met de
bandrecorder’, dat hij samen met Herman Broekhuizen
schreef. Het boekje behandelt een groot aantal praktische
zaken: hoe maak je een goede opname, hoe moet je mon
teren, hoe zitje voor de microfoon en dergelijke. Gobits
was in dit ’Handboek voor de Minjonner’ verantwoordelijk
voor de technische tips, Broekhuizen voor de programma
tische.
Menige afdelingstechnicus richtte zich ook per brief tot Go
bits met een probleem waarvoor hij geen oplossing wist.

ledereen kreeg altijd een persoonlijk antwoord met goede
raad. Vaak was zo’n vraag dan weer aanleiding tot een ar
tikeltje. ‘Hel zal vast wel een probleem zijn waar meer tech
nici van Minjon mee kampen,’ vermoedde Gobits.
In de beginjaren leren de afdelingstechnici ook veel tijdens de
Zomerkampen. Daar waren zij een groot deel van de dag bezig
met radio maken en konden zij hun opgedane kennis uitwisselen.

Wim Veenstra: ‘Daar ontmoette ik ook enthousiastelingen
uit andere afdelingen, zoals de broers Hans en Wim Alberts uit Hilversum, die veel meer van techniek afwisten
dan ik en die hun slaapkamer volgeplakt hadden met eier-
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rekjes voor de goede akoestiek. In mijn woonplaats Den
Helder maakten we soms muziekopnamen, die we naar de
twee broers stuurden. Hans speelde er dan in Hilversum
de baspartij bij. Zo vormden we toen al een orkestje van
mensen die elkaar weinig of nooit zagen.’

Minjontechnicus als 'deskundige'

Het bezit van bandopnameappai aluui was in de jaren vijf
tig iets bijzonders. Veenstra verbaast zich er nog over, dat
hij als zeventienjarige vaak als een ‘deskundige’ werd ge
zien: ‘We hielpen bij het opzetten van een gemeentelijk geluidsarchief en ook ziekenhuizen hebben ons nog wel eens
gevraagd om tijdens een feestdag opnamen te maken. Zelfs
is het een keer voorgekomen, dat een beroep op Minjon
werd gedaan om voor militairen in het toenmalige NieuwGuinea groeten van het thuisfront op te nemen. De jaar
lijkse traditie om militairen in het buitenland een
grammofoonplaatje met de stemmen van thuis te sturen,
dreigde dat jaar niet door te gaan wegens ziekte van de
eigen technici van Defensie.’
Naarmate Minjon langer bestaat, wordt de opnameappara
tuur beter, eenvoudiger te bedienen en goedkoper. Ook de
vaardigheid van de Minjontechnici neemt toe. Hoewel...
In zijn hoofdartikel in de Micro Avrobode van 19 septem
ber 1962 verzucht Herman Broekhuizen: ‘In de afgelopen
negen Minjonjaren is de ontwikkeling van de recorder
stormachtig geweest en op het ogenblik is het zó, dat je met
de meeste amateur-apparaten die in de handel zijn, ver
antwoorde resultaten kunt bereiken. Kunt bereiken zeg ik.
want de Minjonpraktijk leert, dat er nog altijd veel lieden
zijn die zelfs met prima apparatuur nog brommende, sis
sende, pruttelende of ruisende opnamen weten te versie
ren.’
Die constatering is voor Broekhuizen aanleiding om weer
een nieuwe technische rubriek in de Micro Avrobode te
starten, verzorgd door NRU-technicus Nol Gobits. Die
zelfde Gobits gaat bovendien een keer in de veertien dagen
in het programma ‘Eigen Weg’ via de microfoon les geven
in eenvoudige recordertechniek.
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Studiobouw in afdeling
Arnhem. V.l.n.r Henri de
Graaf Gerl-Wim Boxem,
Hans Kaspersen, Rudy
Geesink, Carla Reens.

Het zou niet de laatste keer zijn dat Broekhuizen de
Minjontechnici vermanend moet toespreken. Met steeds nieuwe
lichtingen Minjonners die zich met techniek bezig gaan houden,
kan dit ook bijna niet anders. Beginnersfouten blijven ze maken,
ondanks het feit dat de apparatuur steeds gebruiksvriendelijker is
geworden.

Een technicus uil hel plaatsje Groet
Die vaak de Ochtendwijding doet,
Deed onlangs de ontboezeming:
Ik voel me nel een zendeling.

Zijn vriend die bij de KRO
Steevast de Hoogmis heeft en zo
Beweerde toen:
Wanneer dal waar is,
Ben ik toch minstens missionaris!

Een pater zei toen - naar verluidt Het maakt technisch bitter weinig uil...
(Micro Avrobode van 21 juli 1965)

81

'Vaak zat er nog een gat’

‘Tot aan mijn vertrek bij de afdeling Jeugduitzendingen - dat
was in 1963 — heb ik gefungeerd als redacteur van de Micro
Radiobode, later de Micro Avrobode. Om tijd te besparen voor
andere zaken, moest je daarbij wel een beetje slim zijn.
Ik had een dummy van vellen papier op het formaat van de
Micro Radiobode gemaakt en wist precies hoeveel regels er ge
drukt nodig waren. Ik telde alles zorgvuldig uit. Het begon al
tijd met het hoofdarlikel van Herman Broekhuizen en eindigde
met de programmagegevens.
Het viel niet altijd mee om het blad op tijd vol te krijgen. Als ik
mij wel herinner, was maandag twaalf uur de deadline, dan
moest hel naar de drukker in Amsterdam. Vaak zal er nog een
gat en dan riep ik om half twaalf dat ik vóór twaalf uur nog
twintig regels nodig had. Gerril den Braber wist altijd wel een
vieze limerick, maar die kon natuurlijk niet. Dus ging Herman
zuchtend achter zijn schrijfmachine zitten om die laatste twin
tig regels op papier te zetten. Dat lukte hem altijd.
In het begin was hel ook moeilijk om illustraties te krijgen. Ik ge
bruikte tekeningen uil een Amerikaans blad dal op de fles was
gegaan - Collier s heette het geloof ik - en daar verzon ik dan
toepasselijke teksten bij. Ik vertaalde ook moppen uit dal blad.
Zo ging dat toen. Later kwamen er echte tekenaars, zoals Hans
Jonges en Nico van den Berg.'
Kees de Wolf

Het programmablad,
BELANGRIJK 'BINDMIDDEL'

‘Over goede raad, ontboezemingen en ongezouten kritiek’
Als Minjon op 1 oktober 1953 met uitzenden begint, is er niet
meteen een eigen programmablad. De eerste weken krijgen de
Minjonners hun informatie door middel van een pagina in de
Radiobode van de 'Algemeene Vereeniging Radio Omroep' A.V.R.O. - toen nog geschreven met puntjes tussen de letters. De
eerste jaargang nummer 1 is gedateerd ‘4 october 1953' en
draagt als titel: Micro Radiobode, programmablad van Minjon,
Miniatuur Jeugdomroep Nederland. Tussen Micro en Radiobode
staat het logo van de AVRO.
Herman Broekhuizen schrijft - ondertekend met H.B. - zijn
allereerste hoofdartikel, waarin hij nog eens uitvoerig stilstaat bij
het doel van Minjon. Onder de kop 'De gang van zaken' wordt
door hem uit de doeken gedaan wat de centrale en de plaatselijke
programmastaf inhoudt, en of er belangstelling is voor een
Minjon Zomerkamp.
Net als de AVRO dient ook de jeugdomroep volgens Broekhuizen
over een eigen embleem te beschikken. Hij roept de tekenaars
onder de Minjonners op een ontwerp te maken. Ook in deze
eerste editie ontbreekt - met uitroeptekens! - de goede raad niet:
'Bewaar deze pagina! Je kunt er later plezier van hebben!'
De pagina in de Radiobode heeft een praktisch bezwaar: niet alle
Minjonners (of beter: hun ouders) zijn lid van de AVRO.

Nog voor Minjons eigen programmablad verschijnt, is de
beslissing over het embleem al genomen. De keuze valt op
het ontwerp van Coen Smit Jr. uit Koog aan de Zaan. Op
de zevende Min jon pagina in de Radiobode - er is dan geen
datering meer - is het logo van de AVRO vervangen door
dat van de jeugdomroep.
De eerste Micro Radiobode verschijnt op 29 november
1953: acht pagina’s in zwart-wit op A5-formaat. De toen-
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Kopij in de maak.

Rechts: Na acht maal te
zijn verschenen als onder
deel van de Radiobode van
de A VRO verschijnt op 29
november 1953 de /Micro
Radiobode als afzonderlijk
blad.
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inalige directeur van de AVRO, de heer I). Repko, schrijft
in zijn ‘Ten Geleide’ onder meer: ‘Het stemt tot grote vol
doening, dat reeds (hans, nog slechts enkele weken na de
oprichting van Minjon, het eerste nummer van onze Micro
Radiobode kan verschijnen als afzonderlijk blad.’
Herman Broekhuizen bekent in zijn hoofdartikel: ‘Hel
klinkt misschien een beetje dwaas, maar ik voel me op i
ogenblik net een goudvis, die een tijdlang in een benauwd
viskommetje zijn rondjes heeft gezwommen en nu ineens
wordt losgelaten in een knots van een aquarium in Artis.
Van één pagina Radiobode naar een zelfstandig program
mablad van acht pagina’s - dat is een overgang, waarbij je
even naar adem moet snakken.’
Theo Stibbe treedt voorlopig op als redacteur van de Micro
Radiobode.

'Adel verplicht'

Broekhuizen pepert zijn Minjonners direct in, dat een
eigen programmablad natuurlijk prachtig is, maar ook ver
plichtingen schept: ‘Evenals de jeugduitzendingen gaan
steunen op de activiteit van de Minjonners, zo zal ook de
Micro Radiobode volgeschreven en ‘volgetekend moeten

IE JAARGANG NO 9

29 N0VEMBER

1953

MICRJWRADIOBODE
PROGRAMMABLAD VAN DE MINIATUUR

JEUGDOMROEP

NEDERLAND

In dit nummer wordt de nieuwe uitgave van ons blad begroet; we hebben
een verlanglijstje, krijgen een goede raad en weten nu "waar we het
soeken moeten". Ons motto van de week: wie heeft er ti*s en ideeën?
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‘Het is goed idealen te
bezitten. De A.V.R.O.
heeft idealen en een
ervan is: een groot Zo
merkamp
voor de
jeugd, ergens op een
mooi plekje in Neder
land. Stel je voor welke
mogelijkheden er in
zo 'n ech t rad ioka mp
zouden kunnen schui
len! Je zou er zeker wel
voor voelen mee te doen
aan zo'n kamp? Wel,
die gelegenheid is er. Je
kunt jouw plaats in hel
kamp verdienen! Dat
gaal op de volgende
manier: voor elke pres
tatie welke je levert ten
opzichte van Minjon,
krijg je een punt toege
wezen. De jongelui die
aan het eind van het
seizoen de meeste pun
ten hebben behaald,
mogen gratis deelnemen
aan A.V.R.O.'s Zomer
kamp.'
(Micro Radiobode van
3 oktober 1953)

worden dooi jullie. Want, adel verplicht’.
Die wens gaat voorlopig niet in vervulling. Voldoende kopij
van de Minjonners zal trouwens een geregeld terugkerend
probleem blijven. Het overgrote deel van de teksten komt
voor rekening van Broekhuizen zelf en van Kees de Wolf,
die de taak van redacteur op zich heeft genomen. Frans
Mulders en A. Houtgraaf zijn de eersten die voor illustra
ties zorgen in de Micro Radiobode. Voor het eerst wordt ook
onder de titel ‘Waar moet ik het zoeken’ een lijst gepubli
ceerd met de namen van de consuls en de programmalei
ders van de afdelingen in het land. Er zullen er in de loop
van de jaren nog vele volgen, want de mutaties zijn talrijk.

7 september 1957

4e joorgang no. 50

RADIOBODE

MICRO
PROGRAMMABLAD
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Getekend door Nico van
den Berg.

JEUGOOMROEP NEDERLAND
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TECHNICUS VAN WEZEL HEEFT HET TOCH AARDIG VOOR ELKAARl

Getekend door Nico van
den Berg.

'Bindmiddel'
Het eigen programmablad bewijst zijn nut en fungeert als
een belangrijk en onmisbaar ‘bindmiddel’ tussen ‘Hilver
sum’ en de afdelingen in het land, en tussen de Minjon
ners onderling. De inhoud is gevarieerd. Er is ruim plaats
voor vermanende, bemoedigende en enthousiasmerende
woorden vanuit ‘Hilversum’; voor puzzels waarmee kilo
meters te verdienen zijn; voor aankondigingen van Minjonhuwelijken (de jeugdomroep blijkt een uitstekende
huwelijksmarkt!) en andere personalia; nieuws uit de af
delingen; ‘Op bezoek bij...’ (interviews met radiocoryfeeën,
voornamelijk die van de AVRO); de - gescheiden - Zomer
kampen en voor een langlopende instructieve serie van
Henri Kad (pseudoniem van programmatechnicus Fred
Bosman van de NRLJ) en anderen over hoe je een goed
programma kunt maken: ‘Minjonners ABC’.
Later nemen ervaren Minjonners dit over. De Rotterdam
mer Dick Seip bijvoorbeeld geeft richtlijnen voor het suc
cesvol vervaardigen van een klankbeeld. Sjoerd Riedstra
van de afdeling Groningen produceert een reeks artikelen
over vraaggesprekken en reportages.
Een belangrijk en steeds terugkerend element in het
programmablad is de kritiek van Minjonners op de eigen
programma's. Aanvankelijk heet de rubriek 'Luisterpost', maar na

‘Bent u het niet mij eens,
dat de Hoorspelafdeling
met over de dertig mede
werkers gesplitst moet
worden en. dat dit ge
beurt door afdeling Den
Haag in wijken te ver
delen, wat het grote
voordeel heeft dat de
vergaderplaatsen dich ter bij de leden komen te
liggen?’
(Micro Radiobode van
6 december 1953)
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Hoe komt de Micro Avrobode tot stand?
De afdelingJeugduitzendingen maakt programma's en stelt ook
de M.A. samen. In dit ook schuilt hel minieme verschil tussen
deze twee (aangename) taken: de radio gaal voor! Dat wil niet
zeggen, dat ons blad in een hoekje gedrukt wordt. Maar om een
beetje armslag te hebben, hebben we vastgesteld dal kopij veer
tien dagen vóór de verschijningsdatum binnen moet zijn. In de
praktijk komt dat neer op 11/ (lag, want we hebben de deadline
gesteld op vrijdagmiddag twaalf uur Daarna kan met hel sa
menstellen van de M.A. worden begonnen.
De kopij gaat dan zaterdagsmorgens naar de redactie van de
grote AVRObode, die er nog even haar licht over laat schijnen.
Op maandagochtend gaal de kopij dan naar de drukker, die ook
niet altijd in staat is om er meteen aan te beginnen. De oplage
van het blad is jammer genoeg niet zo groot, dal de drukker
niets anders hoeft te doen, om aan de kost te komen. Gemiddeld
zal de drukker dus drie tot vier dagen nodig hebben om de M.A.
af te leveren. Dan is het al bijna donderdag.
De stapels M.A. gaan nu naar de Keizersgracht in Amsterdam.
Waar ze niet in geworpen worden, maar brave krachten ze be
zorgen op nummer 107. Alwaar de adresstroken er omheen
gaan en de Micro Avrobodes ten behoeve van de P van PTT ge
bundeld worden. Dit moet gebeuren naast het normale werk van
ons personeel.
Alles bij elkaar zijn weer zo’n dag of drie nodig, voordat ons
blad van de drukker via de Keizersgracht naar hel postkantoor
gaat, alwaar Tante Pos zich persoonlijk belast met het bezorgen.
Tante begint daar waarschijnlijk op maandag mee. De M.A.
zou dan dinsdagsmorgens bij je in de bus kunnen glijden. Ik
krijg ons orgaan pas op woensdagmorgen. Waar die ene dag
verschil in zit, weel ik heus niet. Dat zal eeuwig een PTT-geheim blijven.
(Kees de Wolf in de Micro Avrobode van 22 maart 1961)

verloop van tijd wordt gekozen voor ‘Kritikofoon’, een naam die
beter de lading dekt. De kritiek is soms ongezouten en niet altijd
even terecht. Dat leidt dan ogenblikkelijk tot een reactie, die vaak
weer een tegenreactie uitlokt. Dat kan lang doorgaan, tot
'Hilversum' ingrijpt.
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Meestal zijn cle critici wat lang van stof. Een korte kritiek
werd geschreven door Koos Postema uit Rotterdam in de
Micro Avrobode van 6 september 1959 op het programma
‘Eigen Weg, Urk’: ‘Tekst sprak zich hier en daar een beetje
tegen. Meer Urkers erin, was misschien wel moeilijker,
maar beter en mooier geweest. Toch, het luisteren abso
luut waard. Aardige spreekstemmen.’
Om continuïteit te houden in de ‘Kritikofoon’ worden re
gelmatig schema’s opgenomen met de namen van afdelin
gen die kritiek op een bepaalde uitzending van ‘Op de
jonge Golf’ moeten leveren. Ondanks die fraaie lijsten
loopt het toch nog wel eens mis en komen er geen bijdra
gen van de betrokken afdelingen op de redactie in Hilver
sum binnen. Dal leidt dan weer - onder het kopje
‘SCHANDPAAL’ - tot een vermanende tekst als: ‘Noch uit
Ede, noch uit Hengelo en Den Haag bereikten ons brie
ven met kritiek op de uitzending van 8 oktober. Op z’n

•JA, U HEBT HET GOED VERSTAAN, DAARONDER NOG DE LETTERS H.B.*

De Rotterdamse afde
ling draad reeds op volle
toeren. Er waren dus
geen moeilijkheden op te
lossen op de algemene
ledenvergadering die
zaterdagavond jl. in
zaal 8 van hel Groolhandelsgebouw gehou
den werd. De heer K. de
Wolf was speciaal uit
A mslerdam gekomen om
vragen over het Minjonwerk te beantwoor
den. De Rotterdammers
dankten hun mentor met
een hartelijk applaus.’
(Micro Radiobode van
28februari 1954)

Getekend door
Hans Jonges.
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‘In de Micro Radiobode
van 16 Mei 1954 schre
ven wij enthousiast over
het eerste Minjon-huwelijk in Almelo. ConsulJ.
de Goey trouwde hel
hoorspelkemlid R. Ste
geman.
Maar intussen is geble
ken, dat al eerder twee
Minjon-leden in het hu
welijksbootje zijn ge
stapt: mej. F. Gerritsen
en H. Bijvanck in En
schede. Dal gebeurde op
30 Januari.
Overigens - al is het wat
laat - nog onze aller
beste wensen voor beide
Minjon-paartjes. ’
(Micro Radiobode van
30 mei 1954)

Getekend door
Frans Mulders.
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zachtst uitgedrukt vinden we dit niet fijn.' (Micro Avrobode
van 28 oktober 1959).

Veel technische tips

Richtlijnen voor technici zijn een veel voorkomend onder
deel van Minjons programmablad. Vermaard zijn de arti
kelen van NRU-technicus Nol Gobits, maar ook anderen
laten zich niet onbetuigd. NRU-technici als Kees Henni,
Fred Bosman, Joop Raasveld, Koos Koolschijn en And ré
Louwerse geven eveneens vele nuttige adviezen. Ru van
Wezel, een alom gerespecteerde technicus van de afdeling
Hengelo, verzorgt in 1959 een tiendelige technische ru
briek, waarvan de laatste aflevering verschijnt in de Micro
Avrobode van 11 november 1959. Dezelfde Van Wezel
neemt ook in ‘Eigen Weg’ onder de titel ‘Opname’ een pro-

Tech tl Steilst «doet inkopen.

H.B.
7n ons lijfblad, de Micro Radiobode, plegen wij meestal zeer
aandachlig het hoofdartikel van H.B. te lezen. Dat zuordt meer
gedaan. Dit blijkt namelijk uit de gesprekken, die we nogal eens
met Minjonners hebben. Op een van deze vergaderingen werd
ook de Micro Radiobode besproken. Verschillende, regelmatig
lerugkerende rubrieken, passeerden de revue. De meningen lie
pen nogal uiteen. Over een onderdeel was iedereen het bijzon
der eens: de hoofdartikelen van H.B. waren boven alle lof
verheven. fa', onderstreepte een der sprekers zijn betoog, ‘die
artikels van Het Bestuur, die zijn zeer lezenswaard.' Er is be
hoorlijk gelachen en na deze vergadering weet deze spreker heus
wel, waar de letters H.B. een afkorting van zijn...‘
(Micro Radiobode van 5 juni 1955)

grammaonderdeel voor zijn rekening, in het bijzonder be
stemd voor geluidsjagers.
Wat evenmin in het programmablad ontbreekt, zijn: versla
gen van vergaderingen, ontboezemingen over de meest
uiteenlopende zaken, geactualiseerde lijsten met consuls
en afdelingen, foto’s van belangrijke Minjonmomenten en
veel tekeningen van onder anderen Hans Jonges en Nico
van den Berg.

En ook: programma’s van de maand en van hetjaar, openingen van studio’s, tips voor het maken van geluidsimitaties voor hoorspelen en uiteraard wekelijks de gegevens

Hallo! Hallo!
Boeren, burgers en buitenlui!
Kees de Wolf heeft een beste bui!
Hij werd vader van een zoon,
Zeven pond en wonderschoon!
Mensen, juicht en heft het glas
Op het kleine jongetje Bas.
Zegt het voort, zegt het voort,
Zodat heel Minjon het hoort!
(Micro Radiobode van 11 januari 1959)
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Moet dat nu echt zo?
‘De laatste lijd komt hel steeds veelvuldige)’ voor, dat de Kriti
kofoon ontaardt in een brouwsel, dal door degenen voor wie het
bestemd is totaal geen waarde heeft. (...)
Neem nu eens de kritiek van Heleen van Herk en Theo Strengers jr in de Micro Avrobode van 15 juni jl. betreffende een
programma dat onze afdeling (na drie maanden ingespannen
repeteren!!) beloond heeft gezien met een uitzending op 26 mei,
Hemelvaartsdag. Juist omdat dit programma ons zo'n enorme
voorbereiding heeft gekost, waren wij bijzonder nieuwsgierig
naar de Kritikofoon. En wat krijg je dan woensdagmorgen
onder je neus? ‘Waardeloze bladvulling!’
Waren jullie zo moe van het ‘dauwlrappen’, dal er voor onze
afdeling alleen maar een ‘dauw’ en een ‘trap’ af kon... ? Waren
jullie zo moe, dat je in ons programma geen positieve kanten
hebt kunnen ontdekken... ?
Was jij echter niet zo MOE, Theo, dat je meende deze 'Kritiko
foon’ (?) te moeten vervolmaken met de opmerking, dal onze
consul een lief meisje is? (EIad liever geschreven hoe ze zong!)
Het is trouwens wel het ENIGE, waarin ik het niet je eens ben,
maar ik vind het in dit verband een misplaatste opmerking,
omdat hel NIETS met de beoordeling van ons programma heeft
te maken, een beoordeling waarnaar wij juist met zoveel span
ning hebben uitgekeken en waarvan wij het ten zeerste betreu
ren, dat deze niet door een ANDERE afdeling is geschreven.
‘Kritikofoon is een schone zaak en geeft sommige Minjonners
veel vermaak’.
Jammer, dat dit vermaak er een van een ongezonde soort gaat
worden!’
(H. Oosterlaar, afdeling Deventer, in de Micro Avrobode van 29
juni 1960)

van de komende ’Op de Jonge Golf’ en andere aan Min
jon gelieerde programma’s.
De opsomming kan moeiteloos worden aangevuld, want
rubrieken worden met het grootste gemak na korte tijd weer
ingewisseld voor andere. Ook toen leefde de behoefte aan
telkens iets nieuws kennelijk heel sterk.
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De laatste jaargangen

In een hoofdartikel in de Micro Avrobode van 24 novem
ber 1965 luidt Herman Broekhuizen de noodklok. Hij op
pert het idee de wekelijkse frequentie te veranderen in een
maandelijkse en tussentijdse, noodzakelijke, mededelingen
via stencils te verstrekken. De huidige redacteur (Wim Jan
sen, die Kees de Wolf in deze functie was opgevolgd) ont
ving weer eens te weinig kopij voor een regelmatige vulling
van het blad en zag wegens zijn andere werkzaamheden
voor de Jeugdafdeling geen mogelijkheid het blad in zijn
eentje vol te schrijven.
Het artikel doet veel stof opwaaien. Velen reageren ont
stemd. Teneur van de reacties: ‘Dit mag nooit gebeuren!’
Broekhuizen trekt zijn plan in. De Micro Avrobode blijft
wekelijks verschijnen en de M injon ners bezweren voor vol
doende kopij te zullen zorgen.
De praktijk blijkt anders. In 1966 is de omvang van de
Micro Avrobode diverse keren geen acht maar vier pagi
na’s wegens... gebrek aan kopij.
Op 18 januari 1967 (14e jaargang, nummer 14) verschijnt het
programmablad voor het laatst op het bekende A5-formaat en
gaat over op oblong (rechthoekig, met de langste zijde in de
breedte, liggend). De wekelijkse frequentie wordt omgezet in een
veertiendaagse. Dat geeft onder meer een flinke besparing op de
verzendkosten.

Micro Radio/Avrohode
Toen de ‘grote’ Radiobode van naarn veranderde en A VRObode
werd, moest de Micro Radiobode in het vervolg ook Micro Avrobode worden genoemd. Die verandering ging in met de editie
van 7 juni 1959, zesde jaargang, nummer 36. Reden voor deze
naamswijziging: de radio raakte steeds meer ondergeschikt aan
de televisie. Voor Minjon was hel eigenlijk niet nodig de naam
aan te passen, omdat de jeugdomroep zich tot radio bleef beper
ken. In het kader van dit boek wordt gemakshalve wel eens ge
sproken van Micro Radio/Avrobode, wanneer de gehele
verschijningsperiode van het programmablad van Minjon
wordt bedoeld.
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‘Onze zoon is gelukkig ook lid van Minjon en uil hoofde daar
van is het bij ons dringen om hel eerst de Micro Radiobode in
handen te krijgen. In een der laatste nummers las ik dat een groep
jongelui in een bepaalde afdeling moeite had met hel vinden van
een ruimte voor repetities of opnamen . Ik vind hel onbegrijpelijk
dat deze jongens geen ouderen bereid vonden hen te helpen. Bij
ons thuis hebben we regelmatig soms wel drie avonden achter el
kaar repetities, stemproeven enz. Onze kamers worden dan com
plete studio’s.’
(Micro Radiobode van 3 januari 1954)

Minjon bestaat nu al zo lang, dat het tijd wordt voor cle
nieuwe rubriek ‘Babbelen met een oud-Minjonner'. Dat
zijn er intussen velen, die werk hebben gevonden bij radio
of televisie.
Door de lagere frequentie komen de programma-aankondigingen van de wekelijkse uitzendingen te vervallen. De
redactie over het blad wordt gevoerd door telkens wisse
lende teams van Minjon ners.

De allerlaatste

Ondanks alle goede bedoelingen blijken de creatieve jaren,
ook wat het programmablad betreft, definitief voorbij. In
1969 verschijnt de Micro Avrobode zelfs een tijdlang niet.
Herman Broekhuizen trekt ‘Met gepaste excuses’ hel boe
tekleed aan: ‘Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen - de na
sleep van vakantieperikelen o.a. - maar de belangrijkste is
toch wel de situatie op de Jeugdafdeling, die in een nogal
kritiek stadium kwam, toen Gert van Drimmelen vertrok
naar de Wereldomroep en alle lasten van de afdeling kwa
men te rusten op Lily Huizen, Karei van de Graaf en mij.
Met kunst en vliegwerk is de zaak draaiende gebleven, met
uitzondering van dit schone tijdschrift, dat als sluitpost fun
geerde, waarvoor onze welgemeende excuses. Hier is dus
nu weer een aflevering en hoewel we er met veel enthou
siasme aan hebben gewerkt, stemt het toch wat weemoe
dig, dat de algemene situatie bij Minjon zodanig is, dat wij
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in Hilversum deze aflevering van de M.A.B. geheel hebben moeten vullen.’

Het onregelmatig verschijnen van de Micro Avrobode
blijkt ook een voorbode te zijn van het naderende einde
van de jeugdomroep. Toon en spelling worden nog wel
aangepast aan de nieuwe tijd: Mikro Avrobode, Minjons
Kontaktblad, maar ook dat mag niet baten.
De allerlaatste uitgave is gedateerd: Januari 1970, 17e jaargang,
nummer laatst. Deze keer heet het blad weer formeel: 'Micro
Avrobode, uitgave van de AVRO'. De zwarte letter is vervangen
door een hemelsblauwe. De inhoud staat in het teken van de
herinnering aan hoe mooi het ooit was en natuurlijk van de
Algemene Ledenvergadering van 15 november 1969, waarop
officieel tot opheffing van Minjon werd besloten: 'Een historische
gebeurtenis'. Voor Herman Broekhuizen betekent dit: 'Even
omkijken...'
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'Het ultieme hoogtepunt"
Minjon kende in de loop van elk jaar wel een paar hoogtepun
ten: de verkiezing van het programma van hel jaar, hel jaarfeest
en aanvankelijk ook hel zomerkamp. Maar hel ultieme hoogte
punt was volgens mij toch wel de Jeugddag.
De eerste keer vond deze bijzondere gebeurtenis plaats in 1959.
Voor de organisatie was een programmaslaf gevormd, precies
volgens het model van de 'grote' omroep. Minjon bestond toen
ruim vijfjaar en had voldoende specialisten opgeleverd om het
mogelijk te maken voor elke programmacalegorie een 'hoofd van
dienst' aan le wijzen. Naast de namen van de Minjonners ston
den die van de personen die bij de A VRO hoofd waren van de
dienovereenkomstige afdeling. Deze hoofden stelden zich be
schikbaar voor adviezen. Dat ze met hun voornamen worden
aangeduid, wil niet zeggen, dat wij ze ook tutoyeerden. Ik zou er
als 'algemeen programmaleider voor één dag niet over hebben
gepiekerd om mijn tegenvoeter Henk de Wolf anders dan eerbie
dig met 'mijnheer
De Wolf' aan le
spreken.
Die eerste dag was
zo geslaagd, dat er
in latere ja ren nog
menige Jeugddag
volgde. De organi
satie werd een jaar
later al eenvoudi
ger: niet meer een
complete imilalieprogrammastaf. Er
sloop op den duur
ook wel een beetje
routine in. Juist
daarom bewaar ik
mijn beste herinne
ringen aan die eer
ste Jeugddag in
1959.'

Wilco Meijer
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De Jeugddagen

'Zelfs de AVRO-omroepers staan die dag hun plaats af...1
Na vijf jaar voornamelijk programma’s maken voor de
donderdagse uitzendingen van 'Op de Jonge Golf' vinden veel
Minjonners dat ze langzamerhand toe zijn aan iets nieuws, iets
spectaculairs. Het is het najaar van 1958 en de jeugdomroep viert
zijn eerste lustrum. Zou het niet geweldig zijn eens een hele dag
radio te kunnen maken? Sommigen willen zelfs nog een stap
verder gaan en bepleiten een hele week.
Dat leidt tot heftige discussies tussen de twee kampen. Als de
kruitdamp is opgetrokken, blijkt een krappe meerderheid voor
een week lang radio te zijn.
Maar dat gaat Herman Broekhuizen, Kees de Wolf en Gerrit den
Braber - het dan fungerende Trio van AVRO's Jeugdafdeling - te
ver. Ze beschouwen deze uiting van jeugdige overmoed als 'een
niet-beslissend referendum'. En bij nader inzien maar goed ook,
want een dag lang radio maken blijkt al een enorme belasting te
zijn voor de medewerkers van de Jeugdafdeling en voor de
Minjonners in het land.
'Hoe durven jullie?' wordt bij herhaling aan het Trio gevraagd. Ja,
die vraag hadden ze zichzelf ook gesteld. Maar een weg terug is
er niet, want het bestuur en de directie van de AVRO zijn zo
enthousiast over het idee een Jeugddag op de radio te
organiseren, dat er voor het Trio niet meer aan te ontkomen valt.

De Grote Dag waarop het gaat gebeuren is dinsdag 19 mei
1959, de dag na Pinksteren. I Iet blijkt uiteindelijk toch niet
om een complete radiodag te gaan. Elke omroep heeft wel
iswaar wekelijks enkele volledige uitzenddagen tot zijn be
schikking, maar die worden af en toe onderbroken door
zogenaamde ‘Gezamenlijke Programma’s’, zoals de
Nieuwsberichten van het Algemeen Nederlands Persbu
reau AN P.
De Minjonners zijn overmoedig genoeg om ook die
nieuwsvoorziening wel voor hun rekening te willen nemen,
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liet dienstdoende Trio tij
dens de Jeugddag 1963.
l'l.n.r. WintJansen, Her
man Broekhuizen, Chris
van Hoorn.

maar dat is de andere om roepen te gortig. Dergelijke seri
euze zaken laat je niet over aan ‘goedw illende amateurtjes’.
Ook de ‘Ochtendgymnastiek’, de ‘Mededelingen ten be
hoeve van Land- en Tuinbouw’, ‘Beursplein 5’ en ‘Stem
mingen en Koersen van Wallstreet’ zijn niet van hun plaats
te krijgen. En dan is er natuurlijk nog van 07.50 tot 08.00
uur de ‘Dagopening’ van de VPRO. Ook daar valt in de
jaren vijftig niet aan te tornen.

Niet alleen Minjon

Alles bij elkaar blijft er na aftrek van alle verplichte nummers zo’n
vijftien uur over voor de jeugd. Inderdaad, voor de jeugd, dus niet
alleen voor Minjon. Andere jeugdprogramma's van de AVRO,
zoals 'Kleutertje Luister', de 'Tovercirkel' en 'Het Klokje van Zeven
Uur', gaan gewoon door. Ook het Nationaal Jeugdorkest onder
leiding van Nico Hermans verzorgt in de avond een populair
concert van drie kwartier.

Hans Jonges verving op de
jeugddag van 1939 Jan
van Herpen, l'oor één dag
hoofd afdeling Gesproken
Woord.
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Voor deze vijftien uur radio worden door de Minjonners
tal van voorstellen ingediend.
Wilco Meijer - die voor de Jeugddag namens Minjon als
programmaleider fungeerde - herinnert zich dat het er
heel veel waren: ‘Volgens mijn archief 182, variërend van
alleen maar een programmatitel tot een compleet schema
voor de hele dag. Na veel en lang vergaderen bleven er ten
slotte zo’n dertig programma’s over. De meeste werden op-

Jeugddag 1959.

De programma staf voor de Jeugddag van 1959:

Programmaleider
Ernstige Muziek
Lichte Muziek
Gesproken Woord
Gevarieerde Programma’s
Hoorspelen
Klankbeelden
Cabaret
Omroepdienst
Reportagedienst
Jeugduitzendingen
Redactie Radiobode
Persdienst

MINJON
Wilco Meijer
Joop Stokkermans
Ruud Bos
Hans Jon ges
Dick Seip
Sjoerd Riedstra
Jan de Wilde
Jan Visser
Elly Visser
Wim Zwerus
Bram van Er kei
Chris van Geilen
Maarten Hoogerwerf

AVRO
Henk de Wolf
Hans van Overvest
Gijsbert Nieuwland
Jan van Herpen
Karei Prior
Kommer Kleijn
Wim Ruth
Flip van der Schalie
Jan Boots
'lom N ieuwenhuijsen
Herman Broekhuizen
Zus Vogt
Hans Reinhardt
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Chris van Geffen, afdeling
Rotterdam, bracht hel of) de
jeugddag van 1959 lot re
dacteur van de Radiobode.
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genomen. Naarmate de 19e mei naderde, zag je steeds
vaker Minjonners in Hilversum. Maar enkele programma’s
gingen rechtstreeks de lucht in. Daar hoorden ook de om
roepdiensten bij. Persoonlijk vond ik dat het aantrekkelijk
ste onderdeel van de hele Jeugddag. Ik keek dan ook met
enige afgunst naar de dames Thea Roelofsen, Henny Spij
ker en Elly Visser die mochten omroepen. Maar op het
laatste moment was Ferd Berger, die als enige man ook een
omroepdienst had gekregen, verhinderd en mocht ik zijn
plaats innemen.
Nou, dat was me wat! Niet gewoon vanuit studio 4, waar
vandaan vaak ‘Op de Jonge Golf’ werd uitgezonden, maar

vanuit de echte, ronde, omroepcel, aan de overkant van de
gang, naast de HCK (hoofdcontrolekamer), waar normali
ter de in mijn ogen halfgoden Jan Boots, Ilse Wessel, Henk
van den Berg, Lex Braamhorst en Emile Kellenaers hun
aankondigingen deden. Ik voel weer die heerlijke span
ning als ik er aan terugdenk.’

Jeugddag 16 mei 1967.
Hel programma 'Muziek
uil l vuistje'. Vooraan Her
man Broekhuizen en om
roepsier Els van Roon van
afdeling Vlaa rdingen

Latere Jeugddagen

De reacties van het luisterend publiek - jong en veel ‘oud'
-op de eerste Jeugddag zijn onverdeeld gunstig, l iet blijft
daarom niet bij die ene dag radio. Een jaar later al komt er
weer een. Broekhuizen, De Wolf en Den Braber beseffen
dal het nu wel anders moet dan in 1959. Het element van
verrassing dal aan die eerste Jeugddag een zekere charme
had gegeven, zou minder zijn. De nadruk moest meer gaan
liggen op de kwaliteit van de geboden programma’s.
Ook in 1960 staat nog veel op band. Slechts een beperkt
aantal programma's gaat rechtstreeks de lucht in. Eén
daarvan is ‘Dagrapport’, dat aansluitend op het nieuws van
18.00 uur wordt uitgezonden als ‘een haastige visie op het

q. r
Bram van Erkel van afde
ling Rotterdam werd gedu
rende één dag benoemd lol
hoofd afdeling Jeugduit
zendingen
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nieuws in lied, scène en commentaar’. Snelschrijvers:
Henny Hamhuis, Dick Seip jr. en Gerard Zeldenrust.
Om praktische redenen wordt ook afgezien van de jeugclprogrammastaf van een jaar eerder. Ditmaal stelt een
kleine commissie van ervaren Minjonners het programma
samen, op basis van ideeën van afdelingen in het land.

Traditie

Joop Stokkerinans van af
deling Leiden werd voor
één dag hoofd van dc afde
ling Ernstige Muziek

‘Na 19 mei 1959 kwam
19 april 1960 en de
tweede AVRO-RADIOJeugddag. Vorig jaar
was de toevoeging
AVRO nog niet noodza
kelijk, maar een omroep
vereniging die buiten
gewoon sterk is in imite
ren, heeft in hel begin
van het jaar ook een
Jeugddag in de radio
georganiseerd en sinds
dien spreken we dan
maar over AVRO’s
Jeugddag. Om misver
standen te voorkomen,
begrijp je?’
(Micro Avrobode van 4
mei 1960)
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Ook in de jaren ’62, ’63, ’65, ’66, ’67 en ’68 worden Jeugd
dagen gehouden. Een traditie is geboren. Alleen 1961 en
1964 ontbreken in dit rijtje. In 1961 is het Trio geredu
ceerd tot een Duo. De televisie jeugdafdeling is nog zo
nieuw, dat de AVRO de ontwikkeling hiervan wil afwach
ten. Radioplannen moeten even in de ijskast. Maar in 1962
wordt de Jeugddag op de radio weer in ere hersteld.
In 1964 vindt ‘Hilversum’ dat het tijd is voor verfrissing
van de Jeugddag. Het plan om de dag te combineren met
het Hartenwensfestival in Haarlem gaat echter niet door.
Wel is er in dit jaar een TV Jeugdavoncl.
De Jeugddag van 1967 verschilt hemelsbreed met die van 1959.
Toen werden vrijwel alle programma's op band opgenomen. Op
deze Jeugddag worden maar liefst tien programma's rechtstreeks
uitgezonden.
Wie in de AVRObode van dinsdag 16 mei 1967 de lijst van
medewerkers aan de Jeugddag bekijkt, komt de namen
tegen van tal van latere radio- en televisiecoryfeeën. Zelfs
de ‘Gezamenlijke Programma’s’ hebben intussen al-zij het
naamloos-een Minjontintje gekregen. Het nieuws van het
ANP bijvoorbeeld wordt tijdens deze en voorgaande
Jeugddagen gelezen door onder anderen twee oud-Minjonners: Jan de Kreek en Chiel de Kruijf.
De allerlaatste Jeugddag van Minjon in 1968 is in vele op
zichten een experiment. Op Hemelvaartsdag, 23 mei, ligt
het accent nog meer dan in het voorgaande jaar op hel ‘livekarakter’, op de spontaniteit en de mogelijkheid het pro
gramma aan te passen aan wat zich op de dag zelf voordoet.
Dit kan, omdat de professionaliteit van de Minjonners in
de loop van de jaren dermate is toegenomen, dat de angst
bij de leiding van de AVRO voor kapitale blunders niet
meer zo groot is.

OMROEPROOSTER JEUGDDAG 16 APRIL 1963.

7.00

Het rooster van de omroepers-van-diensl tijdens de
Jeugddag van 1963.
Wegens een. verbouwing bij
de A VRO werd voor deze
keer omgeroepen vanuit de
VARA-studio.

10.00 uur Dallea Stokkermans-Burleigh.
Aanwezig; 6.45 uur in de VARA-studio.

10.00 - 12.20 uur Lonneke Hoogland.
Aanwezig: 9.45 uur in de VARA-studio.
12.20

14.00 uur Hans Hering.
Aanwezig: 12.00 uur in de VARA-studio.

14.00

18.00 uur Joeki van Tongeren.
Aanwezig: 13.45 uur in de VARA-studio.

18.00 - 20.00 uur Audrey v.d. Jagt.
17.45 uur in de VARA-studio.
Aanwez

Toen wij in de Micro AVRObode van enkele weken geleden schreven dat de KRO de
Jeugddag-idee had overgenomen, zagen wij één ding over hel hoofd. De KRO maakte ons
er namelijk op attent, dat deze omroep al in 1953 een Jeugddag had georganiseerd. De
KRO-gids van 4 januari '53 gaf inderdaad een Jeugdzondag aan. We wisten dit niet en
erkennen dus de gemaakte vergissing.
Maar...het karakter van deze KRO-jeugddag verschilde wel hemelsbreed met dal van
onze beide Jeugddagen. Gingen wij er va n u it dat alles door de jeugd moest worden voor
bereid en uitgevoerd — bij de KRO was het vooral een programma VOOR de jeugd, uit
gevoerd door volwassenen.
Intussen zijn ook wij een tijdje teruggegaan in de radiohtslorie. En wat ontdekten we?
Dat de AVRO in 1949 een RADIOJEUGDWEEK heeft georganiseerd, geheel volgens
hel principe dat de KRO in 1953 zou volgen bij de Jeugddag! Een klankbeeld 'Hel ver
haal van jantje Nederland', een bijzondere kleuteruitzending, een programma van Lichte
Muziek, een ‘Noledopje’ voor de jeugd, een jeugdconcert door het Omroepkamerorkest, een
uitzending onder de titel 'Maak je eigen programma' en 'Evolutie in de dansmuziek', een
uitzending met The Skymasters van Pi Scheffer.
Zo zie je: ook in de radio geldt: THistoire se répèle'.
(H.B. in Micro Avrobode van 29 juni 1960)
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6Het ging niet meer9
Hoewel mijn band met Minjon aan hel eind van de jaren zestig al wat losser was gewor
den door een andere taakverdeling binnen de Jeugdafdeling, was ik als hoofd van deze af
deling uiteraard nauw betrokken bij de opheffing. 15 november 1969 was de historische
datum, waarop het besluit viel om met Minjon te stoppen.
Ik had in 1953 aan de wieg van de jeugdomroep gestaan en nu dus aan hel sterfbed.
Zoiets doet natuurlijk pijn, maar hel ging niet meer. De lerugval van Minjon was niet te
stuiten, de jeugdomroep had zichzelf overleefd. Ik stond dan ook volkomen achter de be
slissing om ‘de stekker er uil te trekken', zoals Karei van de Graaf hel noemde. Aan hem
had ik de samenstelling van de Minjonprogramma’s gedelegeerd na hel vertrek van Gerda
Ketelaar, eind maart 1969.
Daarmee kwam formeel een einde aan een boeiende periode van zeventien jaar intensief
en plezierig werk. Ik heb vaak gezegd — en ik ben het blijven zeggen — Minjon is een be
langrijk stuk van mijn leven geweest, waarvoor ik nog altijd dankbaar ben.
Maar als de ene deur sluit, gaat vaak een andere open. Want, toen kwam daar in diezelfde
periode ineens dat verzoek van de NOS om als cursusleider radio naar de afdeling Oplei
dingen van de omroep te gaan. Na rijp beraad heb ik die stap gewaagd en ging ik jonge
mensen opleiden tot radioprogrammamaker Ik heb van die keuze — hoewel ze leidde tot mijn
vertrek bij de AVRO - nooit spijt gehad. Het heeft mij nog vele plezierige jaren bezorgd,
tot aan mijn VUT bij de omroep.
Het was bij mijn vertrek naar de NOS indertijd ook een geruststellende gedachte, dal mijn
opvolging bij AVRO’s Jeugdafdeling met Boudewijn Klap in goede handen was. Samen
met Piet Geelhoed ontwierp hij in korte tijd allerlei nieuwe jeugdprogramma's, waardoor
er weer leven kwam in de afdeling.'
Herman Broekhuizen

Herman Broekhuizen: Achteraf
gezien had de jeugdomroep zich
zelf overleefd'.
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De

laatste jaren, het einde

‘De maatschappijkritiek van de jaren zestig vond je niet bij
Minjon terug...9
Wanneer de medewerkers van AVRO's Jeugdafdeling elkaar aan
het begin van 1969 een Gelukkig Nieuwjaar wensen, heeft dit
een wrange bijsmaak. Het ziet er al een tijdje somber uit voor
Minjon, en ze weten: 1969 wordt voor de jeugdomroep een
moeilijk en waarschijnlijk beslissend jaar. De afnemende interesse
voor Minjon lijkt niet te stuiten. Het enthousiasme, de
bevlogenheid van de jaren vijftig en begin jaren zestig is voorbij.
De activiteit van de Minjonafdelingen in het land verslapt, er
komen steeds minder bandjes binnen. En zonder de bijdragen uit
het land valt het fundament weg onder de uitzendingen van 'Op
de Jonge Golf' Ook opdrachten of suggesties vanuit Hilversum
helpen niet meer. Minjons eigen programmablad, de Micro
Avrobode, verschijnt steeds onregelmatiger.
Het mag gerust een wonder worden genoemd, dat er elke
donderdagmiddag toch nog programma's te beluisteren zijn. Dat
is volgens Herman Broekhuizen te danken aan de professionele
bezetting van de Jeugdafdeling in dat jaar: Gerda Ketelaar, Gert
van Drimmelen (als opvolger van Ad 's-Gravesande), Jan
Ravensteijn en vooral Karei van de Graaf. Gerda Ketelaar neemt
overigens op zondag 30 maart 1969 afscheid van de
Jeugdafdeling tijdens de algemene Minjonvergadering in het
AVRO-restaurant.
Herman Broekhuizen zelf onderneemt nog wel een poging om
met een nieuw programma - 'O - een rondje radio’ - het tij te
keren. Maar ook dit programma blijkt geen lang leven beschoren.

De belangstelling voor de radio in het algemeen loopt in de
jaren zestig sterk terug. Grote boosdoener is de televisie,
die aan een onstuitbare opmars bezig is. Maar er is meer
dat de teloorgang van Min jon in de hand werkt. Neder
land is de jaren zestig maatschappelijk ingrijpend veran
derd. Er is geen voedingsbodem meer voor de ouderwetse
jeugdbeweging. De padvinderij kent zorgelijke tijden, de
AJC - de Arbeiders Jeugd Centrale - is al ter ziele. Voor tal
van andere organisaties - groot en klein - geldt hetzelfde.
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Ad 's-Gravesande, afdeling
Maastricht, was halfjaren
'60 korte lijd Triolid.

Tegen de tijdgeest in heeft Minjon nog lang het hoofd boven
water kunnen houden, vermoedelijk ook omdat de
verenigingsvorm van de jeugdomroep nooit star is geweest en
alle ruimte liet voor improvisatie en eigen initiatief.
£

Minjon, hoe verder?

De vraag ‘hoe-het-nu-verder-moet-met-de-jeugdomroep ’
heeft elke Minjonner zich wel eens gesteld. Enige bezorgd
heid over de toekomst van de jeugdomroep is er altijd ge
weest. Wie de Micro Radio/Avrobode door de jaren heen
leest, komt bij herhaling klaagzangen tegen van consuls
over het reilen en zeilen van hun afdeling en de pogingen
die worden ondernomen het anders en beter te gaan doen.
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Vaak zijn het golfbewegingen. Actieve leden vertrekken te oud voor de jeugdomroep, militaire dienst, studie bij
voorbeeld - en nieuwe, talentvolle hebben zich nog niet
aangediend.
Ook de leiding van de Jeugdafdeling in Hilversum houdt
zich intensief met de toekomst van Min jon bezig. Stilstand
is achteruitgang. Afdelingen die in de problemen zitten,
worden bijgestaan.
In programmatische zin wordt steeds geprobeerd ‘bij de
lijd’ te blijven. Naast de reguliere uitzendingen van ‘Op de
Jonge Golf ’ ontstaan andere programma’s, verzorgd door
ervaren Minjonners die vaak al op de drempel staan van
een professionele carrière bij de omroep. Hel aanvanke
lijke principe om geen honoraria te verstrekken wordt gedeeltelijk 1 os gelaten. In het najaar van 1962 krijgt Minjon
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Karei van de Graaf: 'Minjonners waren wel erg aan
de brave kant'.
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een uur zendtijd, bestaande uil muziek met bijdragen van
de afdelingen. Vijf jaar later is de verandering nog veel
groter: op zondagavond wordt het programma ‘Rits’ uitge
zonden en ‘Op de Jonge Golf’ krijgt een veertiendaagse
frequentie. Een seizoen later is het echter al weer terugge
draaid tot een wekelijkse.

Televisie niet haalbaar

1953

In november 1968 (16e jaargang, nr. 3) verschijnt een speciale
aflevering van de Micro Avrobode. Ze wordt geheel verzorgd
door de oud-Trioleden Chris van Hoorn, Kees de Wolf, Gerrit den
Braber en Wim Jansen, en door Wilco Meijer, een Minjonner van
het eerste uur, wiens idee het ook was. Hoewel ieder voor zich
erkent dat de gouden tijden voorbij zijn, overheerst toch het
geloof in een toekomst voor de jeugdomroep 'omdat', zoals
Meijer het formuleert, ‘Minjon kan evolueren met de jeugd zelf
en in steeds andere gedaanten een plezierig trefpunt kan zijn voor
allen, voor wie de omroep een boeiend medium is.'
Ook het bestuur en de directie van de AVRO onderkennen eind
jaren zestig dat de tijden veranderd zijn. Bekeken wordt of het
mogelijk is Minjontelevisie te realiseren. Gerrit den Braber inmiddels hoofd van de afdeling Jeugdtelevisie - doet een
serieuze poging om het van de grond te krijgen. Een
televisievariant van Minjon blijkt echter om een aantal redenen
niet haalbaar.

litL
Andere taakverdeling

&
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108

De taakverdeling op AVRO’s Jeugdafdeling is in die laatste
periode gaandeweg veranderd. Herman Broekhuizen
keert terug naar zijn oude liefde, de kinderprogramma’s,
en delegeert de samenstelling en regie van Minjon- en an
dere programma’s voor de oudere jeugd aan collega’s.
Karei van de Graaf, die de leiding van Min jon overneemt
na het vertrek van Gerda Ketelaar, is erg jong en staat daar
door dichter bij de jeugd. Hij heeft weliswaar geen Minjonverleden, maar kent zijn leeftijdsgenoten en begrijpt de
tijdgeest.
Van de Graaf: ‘Ik denk, dat een aantal factoren een rol
heeft gespeeld bij de ondergang van Minjon. Er was vol-

Jaargang 17, nummer
laatst.

micro avroboi
té?

Ml
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gens mij best een mogelijkheid om met de jeugdomroep
door te gaan, maar dan op televisie. Daar was zeker belang
stelling voor, l iet grote probleem was alleen, dat er toen
geen betaalbare opnameapparatuur beschikbaar was.
Bovendien moet mij ook van het hart: de nog actieve Minjonners
waren wel erg aan de brave kant. Inhoudelijk kwamen zij niet met
de voorhoede mee. De maatschappijkritiek, waarvan het land als
het ware uit zijn voegen barstte, vond je niet in Minjon terug.

Bij omroepen als de VARA en de VPRO werden in die ver
anderende tijd programma’s gemaakt die veel meer aan
sloegen bij de jeugd van toen. Dat lag overigens niet zozeer
aan de AVRO, die wilde wel. Maar het waren vooral de over
gebleven Minjonners zeil die nog braaf hun reportages
maakten, terwijl bij de VARA Koos Zwart de prijs van de hasj
zat voor te lezen. Ook de commerciële omroepen spraken
op hun manier de jeugd meer aan. De luisterende jeugd
herkende zich niet meer in onze Minjonprogramma’s.’
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Op 15 november 1969 valt
definitief het doek voor
Minjon. Na ruim zestien
enerverende jaren kunnen
jas en pet... aan de kapstok.

Jo

!
Historische gebeurtenis

i

Op de Algemene Ledenvergadei ing van 15 november
1969 - waarvoor toch nog 45 Minjonners waren komen op
draven - valt definitie! het doek. De Micro Avrobode van
januari 1970 - zeventiende jaargang nummer laatst - doet
uitgebreid verslag van deze historische gebeurtenis. Het
blad ademt een In-Memoriam-sfeer, waarbij veel wordt te
ruggeblikt. Een kleine bloemlezing: Herman Broekhuizen

I
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memoreert in ‘Even omkijken’ alle collega’s op de Jeugd
afdeling. die Minjon in de loop van dejaren mede tot een
succes hebben gemaakt. Broekhuizen zelf zegt de AVRO
ook vaarwel. Per l januari 1970 treedt hij in dienst van de
NOS als cursusleider van de radio-opleiding.
Boudewijn Klap - zijn opvolger als hoofd van de Jeugdaf
deling - constateert, dat het de eerste en tevens de laatste
keer is dat hij in de Micro Avrobode schrijft. Zijn motto:
‘Dag Minjon - rust verder in vrede’.
In een open brie! aan de ‘lieve Minjonleden’, gedateerd 31
december 1969, schrijft Karei van de Graaf onder meer:
‘Om u allen de waarheid te zeggen: Ik schrijf deze brief in
de hoop, dat het met Minjon net zo zal gaan als met al onze
oude schilders. Ik hoop, dal Minjon, haar oprichter, haar
leden en alle andere mensen die in de loop der tijden met
haar lot begaan waren, na het overlijden de waardering en
de dank van onze ganse samenleving mogen ontvangen,
die hen allen tijdens het bestaan van ons aller jeugdomroep, zozeer ontbraken.’

En daarmee is na ruim zestien jaar het boek
van Minjon definitief gesloten. Wat blijft, is de
herinnering.
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'Over tijdgeest en beleid"

'Het begon voor mij of) de dag waarop Chris van Hoorn vroeg
of ik zin had om een auditie te doen. Nee, ik hoefde niet zelf op
te treden. Ik zou jonge mensen moeten beoordelen op hun al dan
niet aanwezige talent om radio- en televisieprogramma s te
maken. Toen ik ja had gezegd, was ik voor de rest van mijn
A VRO-jaren verloren.
Natuurlijk wist ik wat Minjon was. Ik had van collega s ge
hoord, dat de AVRO een herstart had gegeven aan het aloude
instituut dal zulke schuierende oniroeplalenlen had opgeleverd,
maar dat aan het eind van de jaren zestig een stille dood was ge
storven toen de televisie de wereld stormenderhand had ver
overd.
Maar helaas, ook dit Minjon ontkwam op een bepaald moment
niet aan de tijdgeest en aan een verandering in beleid bij de
AVRO. Zieltogend is een klein clubje Minjonners nog even
doorgegaan, lol ze definitief van buis en luidspreker werden
verdreven. Van hen is ook een flink aanlal in het vak terecht ge
komen en daar ben ik nog trots op.
Die allerlaatste periode heb ik persoonlijk niet meer meegemaakt.
De VUT maakte voor mij een einde aan een lijd die - vooral in
die allerlaatste periode — een waar feest was. Een ideale afslui
ting van een reeks prachtige jaren in een vakgebied, dat voor
mij nog altijd een van de mooiste ter wereld is.'
Frans van Houtert,
eindredacteur Minjon ’85

Frans van Houtert:
‘Ik was voor de rest van
mijn A VRO-jaren verlo
ren.’
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Minjon '85 -

een nieuwe poging

10

'Of: hoe de historie zich herhaalt'
Voor Herman Broekhuizen is 15 mei 1984 om meer dan één
reden een bijzondere dag. Na een langjarige omroepcarrière
verlaat hij wegens het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd
het NOS Opleidingsinstituut Santbergen, waar hij vanaf 1970
cursusleider radio is geweest. Veel collega’s en (oud-)cursisten
nemen die dag afscheid van hem.
Maar er is nog iets wat die 15e mei zo bijzonder maakt. Voor
velen is het ook de dag waarop zij afscheid kunnen nemen van de
man, die in 1953 aan de wieg stond van Minjon, AVRO's
Miniatuur Jeugdomroep Nederland.
Chris van Hoorn, manager Speciale Projecten van de AVRO, is er
die dag vanzelfsprekend ook. Hij is oud-Minjonner en begon zijn
omroepcarrière op de Jeugdafdeling van de AVRO, met Herman
Broekhuizen als hoofd.
Met zoveel oud-Minjonners in de buurt is het voor Van Hoorn
een mooie gelegenheid de vraag op te werpen of het afscheid
van Herman Broekhuizen geen geschikt moment is om een nieuw
Minjon te beginnen. Aangepast uiteraard aan de eisen van de
jaren tachtig, en nu niet alleen voor radio-, maar ook voor
televisietalent. Het enthousiasme onder de aanwezige oudMmjonners voor het idee is groot. Dat sterkt Van Hoorn in zijn
plannen.
Eerder heeft hij zijn AVRO-collega's al gepolst over een herstart
voor Minjon en de nodige bijval gekregen. Bovendien - en niet
onbelangrijk - voelt AVRO-voorzitter Gerard Wallis de Vries veel
voor een nieuwe jeugdomroep. Hij enthousiasmeert de overige
bestuursleden en de directie - Wibo van de Linde is net
omroepdirecteur geworden - voor het plan. Als alle lichten op
groen staan, krijgt Van Hoorn de opdracht zijn ideeën verder uit
te werken.

De wervende fase start in 1985. In de omroepbladen van
de AVRO worden per advertentie jonge mensen tussen de
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vijftien en vijfentwintig jaar, die menen over voldoende
omroeptalent te beschikken, opgeroepen mee te doen aan
een auditie. Het aantal reacties is verbluffend groot. Tien
tallen tot de rand toe gevulde postzakken worden in de
AVRO-studio aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum be
zorgd. Vele honderden inzenders woi den geselecteerd en
uitgenodigd voor een auditie in een aantal steden, ver
spreid over het land. Voor deze audities worden uit alle
delen van het AVRO-bedrijf collega’s opgetrommeld om te
oordelen over echte of vermeende geschiktheid voor radio
of televisie.
Eén van hen is Frans van Houtert: ‘Ik was één van die pro
grammamakers die het wel leuk vond om het listige door
Chris van Hoorn samengestelde vragenlijstje in de prak
tijk te toetsen. En daar zat ik dus op een zaterdagochtend
in de bovenzaal van een plaatselijk etablissement als een
soort examinator bloednerveuze jongens en meisjes te tes
ten. Die gesprekken maakten veel indruk op me. Ik raakte
ongelooflijk geboeid door de gedrevenheid en de pure
aanleg die ik tegenkwam. Eigenlijk wilde ik nog maar één
ding: zelf aan de slag bij Minjon. Ik had dan ook geen mi
nuut bedenktijd nodig toen Van Hoorn mij kort daarna
vroeg of ik eindredacteur van Minjon wilde worden. Rou
tiniers alsjos Aarnoudse, Karin de Vries, Albert Bek, Jaap
Poelgeest, Janny van Word ragen, en later Cas Brugman en
Trucly van Dijk zaten in de begeleidingscommissie, die de
jonge talenten vertelde hoe programma’s moesten worden
gemaakt.’

Fascinerend begin

Van de ongeveer achthonderd door Van Houtert en zijn collega's
geselecteerde jongens en meisjes blijven er uiteindelijk een
honderd over die aan het werk gaan. Zij kunnen alleen of in zelf
samengestelde groepjes een idee lanceren en - na goedkeuring
door de eindredactie - aan de slag gaan, begeleid door een
ervaren omroepkracht. De Minjonners moeten alles zelf doen, de
begeleiders blijven op de achtergrond.

Begonnen wordt met radio, wekelijks een paar uur. Daarna
volgt - vooral in de zomermaanden - ook televisie. Alles
komt aan de orde: interviews, muziek, documentaires, bal
let, toneel, mode, godsdienst, abstracte kunst. Er wordt to114
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taaltheater gemaakt voor de televisie, met eigen teksten en
muziek in zelfgebouwde decors. Maar ook reportages over
parachutespringen, over psychische problemen van Libanon-veteranen en zeer eigentijds kritisch cabaret.
In principe kan alles. Van Houten: ‘Er kwamen wel eens
voorstellen die eigenlijk niet konden. Maar een Minjonner
moest het wel erg bont maken als zijn of haar programma
de zender niet haalde. Uiteindelijk was er natuurlijk wel
een programmadirecteur die een veto kon uitspreken.
Want de AVRO bleef natuurlijk wel de AVRO. Het was
haar zendtijd.’

Minjon '85 in AVRO-studio 1.

Het eerste radioprogramma

Op de eerste zaterdag van oktober 1985 wordt het aller
eerste radioprogramma uitgezonden via Radio 2. Hel pro
gramma ‘Crossen op een omafiets’ - dat een verbinding wil
maken tussen jong en oud - heeft een magazineachtige for
mule met als presentator Mare van Hal, die zich ook als
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eerste voor Minjon ’85 had aangemeld.
Volgens Karin de Vries, die zich hoofdzakelijk met radio
bezig hield, liep het vanafhel begin vrijwel direct op rolle
tjes. ‘Er waren poules met verslaggevers, schrijvers, diskjockeys, technici. Ons eenjarig bestaan werd in 1986 gevierd
met een cruise naar Londen. We mochten zelfs van Kees
Buurman via Radio 3 elk uur tien minuten uitzenden. Er
waren ook nachtprogramma’s. Nieuwe Minjonners kon
den oefenen als diskjockey. Dit heeft echter maar kort ge
duurd.’

Andere tijdgeest

Voor Van Houten volgen bij de televisie boeiende jaren:
‘Er komt echt talent boven drijven, er worden voortreffe
lijke ideeën gelanceerd, prachtige programma’s gemaakt.
Het is heerlijk werken met tot op het bot gemotiveerde
jonge mensen en met collega’s op de eindredactie die alles
geven om het jonge talent te koesteren.’
Na een paar jaar volgt echter de ommekeer. Van Houtert: 'Helaas
ontkwam ook het tweede Minjon op een bepaald moment niet
aan de tijdgeest. Het groepje echte programmamakers slonk
zienderogen. Van de oorspronkelijke achthonderd bleef slechts
een handjevol over. Een nieuwe hobby diende zich aan,
gemakzucht kwam in de plaats van gedrevenheid en de wil om in
het vak te slagen, bleek bij velen niet sterk genoeg. Wat in andere
geledingen van de maatschappij gebeurde, speelde zich ook bij
Minjon '85 af: veel jongeren waren niet meer in beweging te
krijgen, ze hoefden niet zo hard te knokken om iets te bereiken.
Het werd hen op veel terreinen gewoon te gemakkelijk gemaakt
De kweekvijver van jong talent droogde uit tot een kleine poel,
gelukkig wel met kristalhelder water. Want een kleine groep die
het tegenovergestelde was van de grote massa, wilde wel keihard
werken en deed en liet er alles voor om toch maar in het vak te
slagen.'
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'Een smal straaltje'

De AVRO heeft in de beginperiode veel tijd, geld en man
kracht in Minjon '85 geïnvesteerd. Verandering in de lei
ding zorgt echter ook voor nieuwe inzichten. En daarin is
geen plaats meer voor Min jon, waardoor het pleit snel be
slecht is. De geldkraan wordt teruggedraaid tot een smal
straaltje. Dat luidt het einde van Minjon ’85 in. Van Hout
en maakt deze laatste periode niet meer mee, omdat hij
met de VUT gaat.
Dat geldt niet voor Karin de Vries. Zij blijft tot het laatst toe
bij Minjon ’85 betrokken. De Vries: ‘Wij hebben bij de
radio in de laatste fase meer programma’s kunnen maken
dan de televisiecollega’s. Voor ons bij de radio viel het doek
officieel op 6 oktober 1989 met de allerlaatste uitzending
van ‘Crossen op een omafiets’, het programma waar het
vier jaar eerder allemaal mee begon.’
Ook voor de televisie is het nu snel afgelopen. De directie
vindt de programma’s ‘te mager’.

Zoals het ‘oude’ Min jon een kweekvijver is geweest van veel
omroeptalent, geldt dit ook voor Minjon ’85. Van Houtert:
‘Wie de afkondiging van radioprogramma’s hoort of de ti
telrol van de publieke en de commerciële omroepen over
het beeldscherm ziet Hitsen, komt tientallen namen tegen
van mensen die eens bloednerveus en transpirerend van
de zenuwen in het bovenzaaltje van een plaatselijk etablis
sement moesten duidelijk maken over talent te beschik
ken.’
En ook daarin verschilt het Minjon van de jaren tachtig dus niet
van het 'oude' uit de jaren vijftig en zestig. De historie herhaalt
zich.
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Bijlage 1: Consullijst

In de Micro Radiobode van 29 november 1953, dus bijna
twee maanden na de oprichting, werd voor de eerste maal
een lijst gepubliceerd met de namen en adressen van de
Minjonners die de leiding hadden van de plaatselijke af
delingen: de ‘consuls’. Ook voor die naamgeving was ge
keken naar de ‘grote’ omroep. De AVRO kende namelijk
in elke provincie een ‘gewestelijk bestuur’ van vijf perso
nen en een van die vijf vertegenwoordigde het gewest in
het ‘algemeen bestuur’. Die vertegenwoordiger werd con
sul genoemd. De AVRO op haar beurt had die naam weer
ontleend aan de ANWB.
Die eerste lijst bevatte ook de namen van de ‘programma
leiders’. De tweede lijst (van 1 1 april 1954) vermeldde
eveneens consuls 4- programmaleiders, maar daarna werd
volstaan met een opsomming van de consuls. De organi
satie werd allengs minder strak en veel afdelingen had
den later niet eens meer een officiële programmaleider.
Soms was trouwens ook wel sprake van een assistent-consul, correspondent o.i.d.
Gemiddeld eens per jaar werd een nieuwe consullijst ge
publiceerd. Dat was ook wel nodig, want wisseling van de
wacht kwam veelvuldig voor. Ook tussen twee lijsten in
weiden vaak functiewisselingen in de Micro Radiobode
(later: Micro Avrobode) aangekondigd. Uit al die gege
vens is de volgende lijst samengesteld.
Niet alleen consuls kwamen en gingen, ook afdelingen
ontstonden en verdwenen weer, soms binnen een jaar. Als
bij een afdeling in de lijst weinig namen zijn vermeld, be
tekent dit meestal dat zo’n groep niet veel jaren stand
hield.
Dal het enthousiasme voor de jeugdomroep de laatste
jaren minder werd, is ook uit het aantal afdelingen af te
leiden. In 1953 werd begonnen met 31 groepen. Het
maximum werd bereikt in 1957: 73 afdelingen. En de laat
ste lijst (oktober 1968) vermeldt er nog maar 24.
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Hans van der Burg
Gerrit-Jan Nijland
Lenie van der Burg
Rudi Guldemond
Dick Ploos van Amstel
Hanny Lammen
Jan Ploeger
Theo Uittenbogaard

Amsterdam-west
Piet Koning
Jan Blaauw
Bert Hartman
Jan Kok
F. Molenaar
J. Nietvek
Nico Blokzijl
Ben Vuyk
Joyce Mannheim
Dick Heyn
Jilles Spannet
Gerrit Kleyn

Achterhoek
Bert Witteveen

Amsterdam

Amsterdam-zuid

Wim Brink

Agglo-Lichtstad

Amsterdam-centrum

Gerard Hidskes
Frits Schetsken

Peter Maljers
Jan Ploeger

Alkmaar

Amsterdam-noord
R. Smit

Han van den Berg
Bob Leefkens
W.F. J. Tennissen van Manen
Tom Hendriks
Erik Monshouwer
Jan Selter
Kees Boomkens
Reinier Heidemann
Michiel van der Kwartel
Bob Wildeboer
Evert Bosman
Paul Keet

05900 (Groningen)

Amstelstad

Sjoerd Punter

Bert Talbo
Jan Brouwer

Aalsmeer

A. Carels
N. Mantels
Piet Verbeek
Aalten

A. Vaags

Acht
Ton v.d. Buigt

J. Gaastra
Charles Leeuwenkamp
Wim Wansink
Ineke Broekman
Harry de Boer
Enno Neef
Wim Vermeys

Amstelveen

John van Lier
J. Krügers
Betsy Tijmes
Johan Grevelt
Dick Stout
Gerard Kapitein
Eddy Knaven

H.J. Bos

Almelo

Johan de Goeijen
L.J. Lunshof
Theo Eusterbrock
Hans Schuurman
Frits Visser
Amersfoort

P. v.d. Pol
D. Nijburg
J.M. Komper
J. ter Hegge
Teus v.d. Kuilen
Bard Bothe
Vera Rosenboom
Herman Buijtenhuijs
Ammerstol

W. Verwaal
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Apeldoorn
Hennie Duller

Amsterdam-oost
Wim Ort

Anton Huying
H. Plieger
Sel Vreeland
René Simonis
Els van Leuven
Rob Scheulderman
Hans Schuiner
Jan Verschoof

Ger Jansen
Loek de Leeuw
Kees Boomkens
Hans Hering
Carl Dittmer
Jan Hillert

C.H. Freeth
Wim Hontbraken
Carla Naber
Hanny ter Borg
Kees van Zutphen
Han Heuvelink
Bert Jan de Brnyne
Joop Litmaath
Willy Werkman
Kees Brons
Marjolijn v.d. Oord
Roland Heins

Arnhem

Borger

Doesburg

C.Th.W. Kriek
Dick Overduin
A.J.K. Saakink
H. van B rakel
Bart v.d. Brink
Rina Hasscls
Willy de Jonge
Wim Kruiderink
Mieke Blokker
Michael de Lugt
Carla Reens
Anneke Gijsberts
Gert-Jan Boxeni

W. Boneschansker
Greetje Koornstra
Hans Heyting

Dick Bakker
Karin Maiwald
Frans Trentelman
Rie B re voord
Kees van West hoven
Hilda Holtkamp

Assen

Get ril Melchers jr.
Jaap Timmer
Piel Fokkema
Ton Stob
Kees van Eijsden

Breda

Johan Vlezenbeek
Ad Maas
Gees Hopstaken
Gidi Wijnings
Joekie van Tongeren
Bussum

R. v.d. Velde
11. v.d. Bosch
Piel de Ridder
Ben Bronnet'
Rob Oosterman
Piet Zwikker

I lans Mariens
Ad Schenkhof

Bennekom

Gert-Jan Koster
Bergen
Theo Waterman
Menno Vellkamp
Dina van Berge
Jeanne Marieke la G range
Kees Pascha
René de Boet
Bergen op Zoom

J.W. van Santen
De Bilt/Bilthoven

Roel Hartsuiker
Mia Schouten

Bollenstreek
Bram Mi zee

Domstad

Culemborg

Baarn

Wim Veldhuysen
F. de Vries
Cokkie de Lange

Doetinchem

JanJaping
Cor Hüttner
W. Raven
F. Poll
Get ril Lubberding
T Heezen
E. van Loo
W. Masselink

Delft
Ad van Tongeren
Peter Fock
Joop Giesselbach
Jacques van Mierlo
Cees van Drongelen
Hans Lutz
Harokl Rengelink
Hans Brouwers

Dordrecht
Levinius Aarens
Cor Heidetna
Marijke Ploeg
Wim Berendes
Wim Zwerus
Jan Wiersma
Corry Visser
Cor Karreman
Ton van Dongen
Hanny van Leeuwen

Deventer

Drachten

W. Verwey
DJ. Hendriks
Jan de Kreek jr.
H. van Hunen jr.
B. Waanders
G.A. Baas
Cor Berend
Jan Kuper
Chris Hermsen
Joke Kiezebrink
Ali Goldenbeld

Sjoerd Osin ga

Ede/Wageningen
Robert Samkalden
Truus van der Kolk
Berber Honing
Maarten Hoogerwerf
Arnoud van Deelen
Mat ion Hubscher
Joop Berendsen

Dieverbrug

Bart Hoedt
Bolsward/Sneek

Roel de Haan
Wijt ze Franzen
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Eindhoven

Groesbeek

H. Handofsky
Jaap Haantjes
G. Handofsky
Eddy Bijl
Phocas Kroon
Louis van Raak
Marjan van Ditzhuysen

Hans Driessen

Heerlen
Jack Smit

Groningen

Ardie Koetsier
Jack Bruning

Emmen

Jaap ter Poorten
D.H. Stronck
Wim Guise
Piet Schuthof
Dick Bouwmeester
Enschede

Henk Bijvanck
L.J. Olsman
H. Moes
Anneke Bijvanck
Dries Ringenier
Even Bosman
Nynke Anema
Frans Janssen

Sjoerd Riedstra
L. Hielkema
Sietzo Dijkhuizen
Henk van der Meer
Arnoud van Deelen
Auke van Hal
Rob v.d. Waal
Den Haag

Tom van Ossane
Anneke Dekker
Hans van Waveren
Rob lekke
Dick Bourgonjen
Henny te Boekhorst
Jan Kuper
Donald Popelier
Henny Pfann
Hans Engelman
René van Eijden
Wik Hom

Eurostad (Rotterdam)

Den Haag-west

Mathieu de Groodl

Heleen v.d. Reijden

J.J. Oudman
L.P. Trouw
Ad Sagius
Dick Bourgonjen

Goes

Haarlem

Jan Bartelse

J.A. Keiler
Bep Assie
Joop van Zijl
Ernst van Hilten
Gré de Vries
Pieter Leemans
Cor Boos

Friso (Leeuwarden)

Den Helder

Teun de Jong Boers jr.
Wim Veenstra
Piet l leyblok
Helmond

Eefke Moes
Ad v.d. Rijt
Hans Kuypers
Inge Lous

Hengelo
Ru van Wezel
Nico van den Berg
Hans Versteegh
Hans Schat
's-Hertogenbosch
Th. van Overdijk
J. van Doremalen
H. van Diesen
Peter Peperkamp
Bert v.d. Steenhoven
Herman van Stroe
Hertogstad (’s-Hertogenbosch)

Hidde Dijk

Gorinchem

L. den Tek
Gerrie Vendenbos
Anthonie Quakernaat
Gorredijk

Douwe Wijnstra

Hardinxveld-Giessendam

Gouda

Jan Verdonk
Bas Visser

Louis Oats
G. Flux
Graafschap
Eddy Pardijs
Rita Hoek
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Heerenveen
Nico Zoel

Hillegersberg (Rotterdam)
Anny Dille

Leo van Lent
Chris van Hoorn
Kees Vick
Hilversum

Karei Blazer
Winny Woudstra
Frank l lakkenberg v. Gaasbeek
Henny Rey
Wim Alberts
Wilco Meijer
Frits Ham
Joop Berendsen
Jack Hollemans
Paul 1 immer

Hoogezand-Sappemeer

Leiden

A. Westerhof

Joop Stokkermans
Dick Pander
Maarten Hoogerwerf
Annemarie Rietbergen
Nel de Jong
Rien de Reede
Victor Hayes
Slanneke Balt
Bert Tiddens
Joop Mulder
Rund den Dopper
Robert Briel

G. Visser
Hoorn

Chris Holman
Huizen

Ralph v.d. Waart van Gulik
Kampen

Rudi ter Haar
Harry Westerhuys
Hans Kamphuis
Kees de Jong

Mechelen (België)
René Herijgers
Edwin Peten
Jozef Corbeel
Eddy Seve
Meierij

Loesewies Krugers Dagneaux
Ans Quaadvliet
Ferd Berger
Meppel

Harrie Muller

Roel Merk
Frans Ebbeling
Rudi Brouwer
Wiebrand v.d. Beid

Karei van Bennekom

Lichtstad

Middelburg

Kijkduin

And ré van Dongen
Andy Wijzenbeek

C.A. Kunst
Jo den Hollander
Tonny van Verre
Peter Bulthuis
Piet Luyendijk
Wil Surink

Leiden-zuid

Keizer Karelstad

Hans ten Brink
Loosdrecht

Klazienaveen (Joko)
Henny Haveman

Hanny Rey
Loosduinen

Krabbendijke
Jan Vader

Rinus Molenaar
Gerard Koks

Naarden
R Röschlan

C. Koppenol

Nijmegen

Laren

Almar Tjepkema
Henk van Veen
Coen Rombach
Rob Majoor

Maasstad

Theo Stokkink
Harry Télènes van Gelder
Maastricht

Leeuwarden
Harry Dijkstra
Ch.F.Julius
J. Schaafsma
R. Scipio
Rob Nord
Thea Roelofsen
Arie van der Vlis
Piet Barends
Jaap Koopmans
Piet de Haan

J. Jansen
Charles Mélolte
E. Hoeberechts
Pop Plasberg
Hans Aussems
Joan Helen Zéguers
Ad ’s-Gravesande
René Brounts

Dick Jacobs
Ben van Eek
Thom Beek
René Herijgers
Lia Gen etsen
Bert Klerken
Rudi Bakkers
Noordwijk

Hans Duindam
Perroenstad (Maastricht)
Joan Helen Zéguers
Mar ie Thérèse van Rooy

Martinistad (Groningen)

Peter Prak
Dick Prak

Prinsenstad

Hans Brouwers
Pieter Vlek
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Purmerend

Schiedam

Utrecht

Gijs Boon
Kees Bakker
Dick Rijswijk
Picter Gouwenhoven

Ger Tupker jr.
Huib van Harmelen
Daan Smits
Henk Flier

Randstad

Sleutelstad

Martin Hartog
Hugo Lonnee

Yvonne Dernison

Hans van Baren
Rudi Kcinner
Iet Wouda
Mieke Olman
Henk van Hoorn
Henk Bekking
Joop Raasveld

Soest

Utrecht-noord

Residentie

Ton Bueno Bibaz

W. van Holst

Antonie Scheiïelaar
Conny van der Laken
Peter 1’Ami
Bart de Leeuw

J. Melles

Soestdijk

Jan Willem ten Broeke

Valkenswaard

Jan van Gerwen
Soesterberg

Rijssen

Gerard ten Brinke
Roely Haan
Gerrit Nijland
Gerrit Lammers

Edward Boeziek
Spaarnestad

Rob Pollack

Veendam

Elias Nauta
W. Veendorp
Roelf Wollerich
Theo Wolda
Jurrieneke Pinkster
Kees van Duuren
Joop v.d. Ploeg
Hanno van Veen

Hans Engelman

Steenwijk
Bram Moraal
Dick Timmerman

Roermond

Studio (Hilversum)

Peter v.d. Beid
Sip Swierstra

Yvonne Barnasconi

Veenendaal

T.R.A. (Amsterdam)

Piet Burgstede
Nico v.d. Veen
N. Hoogenboom

Rijswijk

Roermond (Wimapajoma)

Menno Mendera

Matt Geenen
Hub Tonnaer
Wim Berger

Ter Apel

Steph Berghuis
Anila Hofstra-van Ooi

Veghel
Th. Linterman

Henk Branderhorsl

Roosendaal

Chis Nyquist

Tilburg
Johan Daems

Rotterdam

Leo Schoenmakers
Henry Hopp
Wim Westernm
Wim Markus
Peter Gons
Jos v.d. Heuvel
Els Schellekens

Ger Tupker jr.
Jan Visser
Dick Seip jr.
Piet Kaashoek
Chris van GefTen
Marga van Arnhem
Wim Entrop
Hans van Hoorn
René Solleveld
Hugo van Rhijn

Transito (Huizen)
Bas Barendregt

Twente

Harry Bijkerk
Gerrit Busschers
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Velp

Dick Overduin
Bart van den Brink
Veluwe

Kees Brons
Vlaardingen
Wil Drop

Henk Jeronimus
Leny Schilder
Chiel de Kruijf
Mar Giphart
Rob Klaasman
Martien de Wit

Vlissingen

Winterswijk

Zeeuws-Vlaanderen

Ariantje Sanders
Eddy Francissen
Ad But

11. Oening
Henk Kots
B. de Hoogh
Jan Willink
Gerrit Lubberding
Frits van Eekelen
Jochem Voorink

Willy de GrolF
Waker Zwartelé

Voorburg

Tiny Mol
Frils van der Horst
Rob van der Leeden
T. Mol
Henny ie Boekhorst
Bert Brommer
Eugènie Herlaar
Henk Zorn
Piel l’Amy
Voorschoten

Frank van Suchtelen

Woerden

Ton van den Elzen
Jan van Kleef
Wolphaartsdijk
F. Giezen

Wolvega
Auke Oosten

Zeist

Fred Dukker
Roelof Oldeman
E. Klaren
Han de Vries
D. Kleynjr
Jo Tierolf

Gerard Ansink
Hanny Brugman
Egon Harting
Peter van Wermeskerken
Ineke Richard
Zierikzee

Jacques van der Ploeg
Vught

IJmuiden

Loesewies Krugers Dagneaux
Ferd Berger
Peter van den Akker

Wim Serlie

Thomas Breitbarth

Zaandam
J.M. Baaijens
Henk Spijkerman
Fred Kamst

Winschoten

Zandvoort

Klaas de Vos
J. Emmens
Wouter Tetrode
Gerard de Winter jr.
Reinder Repko
Gerrit van den Breinen
Herman Vos

Lucky Bal

Wassenaar

Zuilen

Henny Schermij
H.T van der Biezen
H.E Eisendoorn
P.G. van Holst
Zutphen

Charles van der Horst
Zwolle

Zee-arend (Rotterdam)
H. Melis

Zeekant (Noordwijk)
Jacobine Hazenooi

Henk Massier
W. Schlaepfer
Wim Gerritsen
Miep van Eijsselsteijn
Peter Craghs
Hetty 1 lenneke
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Bijlage 2: Programma's

van de maand en van het jaar

In het navolgende overzicht van ‘Programma’s van de maand’ zijn de bijdragen
die het predikaat ‘Programma van het jaar’ verwierven, vet gedrukt. Welk pro
gramma voor dit predikaat in aanmerking kwam, werd beoordeeld per programmaseizoen, niet per kalenderjaar.
1954
okt
nov
dec

1955
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
1956
jan
feb

mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Den Helder
Baarn
Leiden

Den Helder Marinestad (klankbeeld)
De Japanse Steenhouwer (hoorspel)
De Consulaire Nachtmerrie (hoorspel)

Am s le rel a m - z n i cl
Den Haag
Rotterdam
Voorbu rg
Rijswijk

Frans-getint kwartiertje
Klankbeeld over Annie de Reuver
Muziek van Poulenc
Vraaggesprek met Joop Schrier
Voorjaarscabaret

Rotterdam
Rotterdam
Delft
Leiden
Zierikzee
Rotterdam

Ja Wij

Rotterdam
Delft +
Leiden
Hengelo
Leiden
Groningen
Schouwen-Duiveland
Groningen
Arnhem
Delft
Alkmaar
Leiden
Rotterdam

Min jon per Dozijn

Jeugd in Toga
Jong zijn is fijn
Totaal program ma
Regen
Kerst prenten

Herfst
Paasprogramma
Hobby’s
Unesco
Jonge Mensen en liefde
Draadloos kontakt
Amerikaanse bosbrandweer
Een bezoek aan Delft
Ik zou zo graag ...
Morgen word ik twintig
Het meisje met de zwavelstokken
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1957
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
1958
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
1959
jan
feb
mrt
apr
mei
jun

aug

sep
okt
nov
dec
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Rotterdam

Doedelzak

Middelburg
Den Haag
Rotterdam
Amsterdam-zuid
Rotterdam
Leiden

Klankbeeld Veere
Kostuumverzameling
Poezzieplaatjes
Paris sera toujours Paris
Ik wou dat ik iemand wist (klankbeeld)
Het boekencabaret

Hengelo
Bergen
Hengelo

Jeugd bestrijdt kindervel lamming (reportage)
Kranten perikelen
Jagers op geluid

Groningen
Hengelo
Rotterdam
Amsterdam-zuid
Hilversum
Rotterdam
Leiden
Hilversum
Leiden
Groningen
Rotterdam
Leiden

Kanaal 3700
Reportage feestavond
Zes maal Zes
Lezende vingers
Vakje bouwen
Internationaal geofysisch cabaret
Schotse Ruilen
Zomeravond over het dorp
Gamelanprogramma
Tussen Bell en kiesschijf
Les Routiers
Totaalprogramma

Zwolle
Amsterdam-zuid
Hilversum
Leiden
Groningen
Deventer
Hillegersberg
Leiden

Klankbeeld Carillon
Bakvissenpraat
Atoombommetje spelen
Ik wurg hem (mini-opera; bijdrage 9x9)
Onderwatervoetbal
Helalia
Bloemlezing (cabaret)
Op bezoek bij mevrouw Zwaantje ZonnehuisLhintering
Schoolallerlei
Herfst
Jongens in het Blauw (klankbeeld)

Deventer
Hilversum
Heerlen
Hillegersberg +
Hilversum

Jaartekening

1960
jan
feb
mrt

Am s te rd a m - z u i cl
Rotterdam
Amsterdam-zuid

apr
mei
jun
jul
aug

Amsterdam-oost
Zwolle
Am s te r cl a m -ce n t r u m
Den Haag
Amsterdam-zuid

sep
okt
nov
dec

Amsterdam-oost
Amsterdam-zuid
Rotterdam
Am s te r d a m - z u i cl

Haasje Over (cabaret)
Driesprong (cabaret)
Kolderprogramma ‘Het programma van het
jaar’
De weg terug (klankbeeld)
Jeugd in eigen huis (klankbeeld)
Soms regent het
Hemd uitje broek
Pseudoreportage op Schiphol ‘Afscheid van
Holland’
Klankbeeld over skeltering
Tussen Kaas en Wittebrood (hoorspel)
Je kunt alle kanten op (totaalprogramma)
Kleuterklassenstrijd (cabaret)

1961
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Hilversum
Rotterdam
Rotterdam
Hilversum
Rotterdam
Amsterdam-oost
Nijmegen
Amsterdam-zuid
Rotterdam
Amstelveen
Maasstad
Leiden

Carbolina (gedeelde eerste plaats)
Bloedloogzout
Mystieke rook (gedeelde eerste plaats)
Lente in Lente
Je kunt alle kanten op (4)
Overgang
Vierdaagse
Zit daar muziek in!
Tagore
Winkeltje spelen (klankbeeld)
Mijn vriend Jonathan (stemmenspel)
Naklazen (cabaret)

1962
jan
feb

Hilversum
Amsterdam-oost

mrt
apr

Utrecht
Amsterdam-oost

mei
ju n
jul
aug
sep
okt

Meppel
Heerlen
Breda
Amsterdam-zuid
Am s te r d a m - z u i cl
Den Haag

De Schoolkrantenkiosk
Klankbeeld over de Vrouwelijke
Verkeersassistenten
Klankbeeld over de Utrechtse Sterrewacht
De Koning van het Heelal (ruimtevaartimpressie)
Interview Jan Brusse
Zuidelijke ernstige muziek
Missen-cabaret
Stereotype (cabaret)
Hokjesmensen (klankbeeld)
Mi kroniek
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nov
dec
1963
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

1964
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

1965
jan

feb
mrt
apr
mei
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Amsterdam-oost
Hilversum

Tot de roem van Rome (hoorspel)
Een merkwaardige verjaardag

Utrecht
Heerlen
Rotterdam
Amsterdam-zuid
Amsterdam-oost
Amsterdam-zuid
Dordrecht
Utrecht
Maasstad
Maasstad
Utrecht
Amsterdam-oost
Maasstad +
Utrecht

De Eeuwigheid is wit (hoorspel)
Carnavalsprogramma
Hoorspel
Eens zullen zij luisteren (hoorspel)
Programma over Rita Reys
Nacht
Bijdragen vanuit studio Dordrecht +
Kermis (reportage en hoorspel)
Eventjes alleen
Schoolkrantenkiosk
Paardenspel (hoorspel)
Sadako wil leven (reportage)

Eindhoven
Heerlen
Amsterd a m -oost
Maasstad
Utrecht
Heerlen
Amsterdam-zuid
Utrecht
Den Haag
Maasstad +
Utrecht
Amsterdam-zuid
Groningen

Filmcongres (reportage)
Carnavalsprogramma
Zaalshow
Schoolkrantenkiosk
Gerda van Dijk
Intermezzo
Anti-alcohol (klankbeeld)
Het Grietje (voordracht)
Jeugd en Muziek (reportage)

Utrecht
Mechelen +
Vlaardingen
Tilburg
Roermond
Randstad
Vlaardingen
Spaarnestad

Kerstprogramma

Een grap van de tijd (hoorspel)
Mensen van morgen
G.B.Shaw

Toneelschool voor amateurs +

Het Noordnederlandse boek in Vlaanderen
Camera Obscura +
Karnaval
Eurovisie Songfestival
Cabaret
Herfst in de lente (hoorspel)

jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

1966
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Amsterdam-zuid
Amsterdam-zuid
Randstad
Utrecht
Rotterdam
Maastricht
Utrecht
Randstad

Jeugd ‘65 (reportage)
Los Antillianos
The Rhythm Singers
Science Fiction
Katten-tentoonstelli ng
Visie van een schemering (gedicht)
Sjorsklanten +
Honny McPonny

Studio
Maastricht
Den Haag
Randstad
Randstad
Rotterdam
Leiden
Randstad
Rotterdam
Vlaardingen
Randstad
Zeist
Utrecht

Dub-program ma
Scapino-ballet (reportage)
Studio Fado
Dartel Martel Quiz
Interview met Mej. Barendonk +
Artiestenbeurs
Teach-in
Schoolkrantenkiosk
Beat, dans, ballet
Programma rond Martine Bijl
School krantenkiosk
Het ego van de liefde (gedicht)
Wat moet ik weten

1967
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Spaarnestad
Groningen
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

H arte wensfesti val
Kabaret door Groningse studenten
Kleuterdromen
De Geboorten
Reportage Anton Geesink
Reportage Bodegraven

Utrecht
Apeldoorn
Spaarnestad

Zendamateurs
Oude van dagen
Toon Hermans

1968
jan
feb
mrt
apr

Utrecht
Apeldoorn
Utrecht
Apeldoorn

Kis
Padvinderij
Minjon in stereo
Interview met Rijks Prikkebeen
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mei
jun
jul
aug

sep
okt
nov
dec

Apeldoorn
Utrecht
Utrecht
Almelo +
Utrecht
Almelo
Amstelstad
Agglo-Lichtstad
Amstelstad

Aktie Precedent
Interview met Servaas van Rooijen
Pantomime
Gesprek met Jan Wolkers
Antikerstgebeuren

1969
jan
feb
mrt
apr

Almelo
Utrecht
Amstelstad
Amstelstad

School kranten kiosk
Ik spuug en daarna ga ik dood (hoorspel)
ICC-Concours
De herkomst van het ‘potje met vet’
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Persiflage op Minjonprogramma
N.B.B.S.
I8e eeuwse muziekinstrumenten

Bijlage 3: Minjon

in de

AVRO-jaarverslagen

In de jaarverslagen van de AVRO werd natuurlijk ook aandacht besteed aan Minjon. Hier
volgt een uittreksel van wal er over de jeugdomroep werd gerapporteerd.

1953
October 1953 was voor de afdeling Jeugduitzendingen’ een belangrijke maand. Voor het
eerst werd toen namelijk de naam Minjon (MINiatuur Jeugd Omroep Nederland) ge
noemd: A.V.R.O.’s Jeugdomroep. Na een bijzonder snelle start op l October 1953 bleek
Minjon al heel spoedig overal in den lande met vreugde te zijn begroet. Dag- en week
bladen publiceerden uitgebreide berichten omtrent het nieuwe plan en zelfs uit Duitsland
en Indonesië werden verzoeken om inlichtingen ontvangen.
lal van jongens en meisjes - velen georganiseerd in reeds bestaande jeugdomroepen gaven zich spontaan als Minjonlid op. zodat reeds na een week bleek, dat het gehele plan
kans van slagen had.
Een der eerste besluiten die werden genomen, was het vormen van een - geheel uit jon
geren bestaande - Centrale Programmastaf in Hilversum, voor de voorbereiding en de
uitvoering van het programma ‘Op de Jonge Golf’. Een redactiestaf, bestaande uit jonge
lui, hield zich bezig met het programmablad de Micro Radiobode.
Bijzondere zorg eiste de techniek. Vier technici van de N.R.U. boden spontaan belange
loos steun en daadwerkelijk advies. Zij bezochten de medewerkende jeugdomroepen en
brachten rapport uil over de technische mogelijkheden, welke de jeugdstudio’s oplever
den. Door de bemiddeling van hen kreeg Minjon bovendien de beschikking overeen grote
partij magnetofoonbanden, waardoor het mogelijk was, afdelingen die hieraan behoefte
hadden, dit materiaal toe te zenden, om hun programma’s voor Minjon vast te leggen Een
moeilijkheid vormde de grote verscheidenheid van bandapparaten. De apparatuur van de
N.R.U. was niet bruikbaar voor het afluisteren van alle soorten opnamen in verband met
snelheid en opnamerichting. Hierdoor moesten enkele afdelingen teleurgesteld worden.
Minjon telde na een weck ongeveer 450 leden, verspreid over het gehele land. Uiteraard
kwam de grootste aanmelding uit steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, doch
ook kleine plaatsen als Arnhem toonden reeds spoedig een verheugende activiteit.
Het aantal beschikbare bandopname-apparaten was bevredigend, al bleken vele kleinere
plaatsen hiervan verstoken te zijn.
Hei ledental groeide zeer snel, zodat eind December ruim 1200 leden waren geregistreerd
en 45 afdelingen waren gevormd. Zo spoedig mogelijk werd gestreefd naar persoonlijk
contact met de leden.
De indruk, welke men bij deze contacten kreeg, was dat de goede wil en het enthousiasme
in ruime mate aanwezig waren. Als contactorgaan voor Minjon diende aanvankelijk een pa
gina van de Radiobode. Hierin werden algemene mededelingen afgedrukt, raadgevingen
verstrekt en vragen beantwoord.
In de Micro Radiobode werd bekend gemaakt, dat Minjon behoefte had aan een eigen
embleem. De jeugdige tekenaars zonden na enige tijd circa 120 ontwerpen in. waaruit een
4-tal werd gekozen. Deze werden afgedrukt, waarna een stemming onder de Minjon leden
hel ontwerp van Coen Smit Jr. uit Kooga.d. Zaan aanwees als het beste. Dit embleem werd
aanvaard.
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Op 29 November kon de Micro Radiobode als afzonderlijk blad van 8 pagina’s verschijnen.
Het werd gratis toegezonden aan alle leden.
Toen Minjon op 1 October 1953 startte was er voorshands nog geen sprake van het uitzen
den van programma’s uil het land. De uitzending ‘Op de Jonge Golf’ werd daarom voor
lopig geheel in Hilversum voorbereid door de jongelui van de Centrale Programmastaf
onder leiding van de heren Broekhuizen en K. de Wolf.
Een Nieuwsdienst zorgde in elke uitzending voor de bekendmaking van nieuws uit de af
delingen. Voorts werden gesprekken gevoerd met verscheidene leidende figuren uil het
A.V.R.O.-bedrijf ter voorlichting van de afdelingen in het land. Zo hoorde men interviews
met de heren De Wolf, De Winter, Van Overvest, Boots, Kommer Kleijn en Schreurs.
Een veertiendaagse rubriek ‘Micro Krant', waaraan enkele jongelui meewerkten, belichtte
het wereldnieuws. Een serie ‘De lichte muziek belicht’, bracht muziekprogramma’s met
toelichting.
Aan het slot van elke uitzending sprak Dr. Portielje. Een jongen of meisje vervulde de rol
van omroeper(ster). Op 3 December presenteerde de RANO een uitstekend SinterklaasSinterklaas
programma in cabaretvorm.
Op 17 December werd een programma van ernstige muziek gebracht, verzorgd door jon
gelui. Piano-, viool- en fluitsoli werden afgewisseld door enkele gedichten. De Kerstuitzending van 24 December had als uitgangspunt: ‘Vrede op aarde’. Aan de Minjonleden
werd de vraag voorgelegd: ‘Geloofje in de Vrede?’ Hoewel de tijd van voorbereiding zeer
kort was, hadden de afdelingen Amsterdam, Apeldoorn, Zaandam en Hilversum toch kans
gezien een bijdrage te leveren. De jongelui kwamen op 20 December naar de studio te
Hilversum voor de opname. In dit programma werd tevens orgelspel ten gehore gebracht
van een 18-jarige organist uit Bussum.
Op 31 December werd een Oudejaarsprogramma uitgezonden, waaraan werd meegewerkt
door de afdelingen Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht, Almelo. Den Helder. Rotterdam en
Zaandam. Er werd bruiloft gevierd, de bruiloft van Kloris Min met Roosje Jon, de Minjon
leden uit hei land waren de bruiloftsgasten. Het werd een aantrekkelijk en zeer gevarieerd
programma, dat zeer gunstig werd ontvangen.
Over het algemeen kan men de uitzendingen wel waarderen. Minjon biedt hel grote voor
de wensen
deel, dat men in zeer nauw contact staal met de jonge luisteraars, zodat men de
wensen
nauwkeurig kan volgen.

1954
Voor de jeugd van 12-20jaar was de uitzending ‘Op de Jonge Golf’ bestemd. Deze vond
plaats iedere week op Donderdag van vijf tot kwart voor zes. Deze drie kwartier werden
geheel verzorgd door Minjon. Overal in het land werden afdelingen gesticht die geheel
naar het voorbeeld van de ‘grote Omroep’, de A.V.R.O. zijn georganiseerd.
Aan het Hoofd van deze afdelingen staan Consuls, die het contact met Hilversum onder
hielden. De programma’s, die de afdelingen maken, worden opgenomen op een tape-recorder. Het bandje wordt dan ter keuring opgezonden naar Hilversum. Nadat het
goedgekeurd is en eventueel verbeterd, wordt het programma in onze studio opgenomen.
Dat Minjon een succes is, moge blijken uit het aantal ingezonden banden. Van 1 Januari
tot 31 December ontvingen wij 367 banden! Hiervan zijn er 148 uitgezonden. De dagbla
den en de weekbladen gaven gunstige critieken.
Minjon verzorgde bovendien ook elke Donderdagavond een kwartier, nl. van kwart over
zes tot halfzeven. In dit kwartiertje werden programma’s uitgezonden, die voor de oudere
Minjonleden bestemd zijn.
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Het Minjonwerk vond dit jaar zijn bekroning in het zomerkamp, dat gehouden werd van
halfJuli tot en met de eerste week van Augustus. De eerste twee weken waren bestemd voor
de jongens en de laatste week werd het kamp bevolkt door vrouwelijke Minjonleden.
De Minjonleden konden een kampweek ‘verdienen’, voor iedere prestatie, die zij ten bate
van Minjon verrichtten, werd nl. een punt gegeven. De jongelui met de hoogste puntenaantallen kregen als beloning een gratis kampweek.
Minjon is niet alleen een moderne vrije-tijdsbesteding, maar tevens een opleiding tot
critiekbevoegde luisteraars. Ook als reservoir van toekomstige radiokrachten kan het die
nen, terwijl bovendien jonge talenten hier hun kans krijgen de sprong naar de radio te
maken.
De Minjonleden hebben in de korte lijd, dal Minjon bestaat blijk gegeven van een groei
end inzicht in de programmatische problemen van de radio. Dit kwam duidelijk tot uit
drukking in de programma’s die door de afdelingen werden ingezonden. Het peil waarop
deze programma’s staan werd steeds hoger.

!

1955
‘Op de Jonge Golf’
Minjon mocht zich gedurende 1955 in een steeds groeiende belangstelling verheugen. Het
aantal plaatselijke afdelingen nam toe en de kwaliteit van de door jongens en meisjes van
12-20 jaar uitgevoerde programma’s was vaak zeer verrassend.
Regelmatig werd, met hulp van de Minjonleden, het ‘programma van de maand’ aange
wezen. Goede prestaties leverden o.a. de afdelingen Amsterdam-zuid, Rotterdam, Leiden,
Haarlem, Hengelo, Den Haag, Delft, Eindhoven, Bergen, Rijswijk, Leeuwarden, Gronin
gen, Arnhem en Zierikzee.
Er werd een vervolghoorspel in 8 delen uitgezonden: ‘De vlucht van Max Diependaal’,
waarvan de tekst door verschillende afdelingen werd geschreven, er waren Jeugdconcerten (20 januari en 16 juni), waarbij Minjonsolisten optraden voor een jeugdig publiek, de
Minjonners traden enige keren op met een programma van liedjes met ritmische begelei
ding, er werden vele jeugdorkesten voor de microfoon gebracht, hoorspelen, reportages
en cabaretprogramma’s. Enkele afdelingen verzorgden totaalprogramma’s van drie kwar
tier (Leiden, Rotterdam en Hengelo), er werden microfoon-discussies gehouden en in de
rubriek ‘Aktueel Tafereel’ bekampten twee afdelingen elkaar bij het improviseren van scè
nes naar aanleiding van actuele krantenberichten. ‘De Schoolkrantenkiosk’ wijdde regel
matig besprekingen aan schoolbladen, waaruit de beste artikelen werden voorgelezen.
Op 9 november werd begonnen met een nieuwe Minjonrubriek: ‘Micro Agenda’. Deze
veertiendaagse uitzendingen (donderdags van 19.45-20.00 uur) brachten actualiteiten op
jeugd gebied, verzameld door Minjonafdelingen.
Op zaterdag 1 oktober 1955 werd het tweejarig beslaan van Minjon herdacht, in Hotel
Jans te Hilversum met een feestavond, bezocht door honderden Minjonners. Flitsen van
dit programma werden uitgezonden op 4 en 6 october.
Ook dit jaar werd een Minjon kamp georganiseerd op de heide bij Woudenberg. Van 16 juli
t/m 6 augustus kwamen de jongelui bijeen in een tentenkamp, waar werd gezongen, ge
musiceerd, gediscussieerd en uitzendingen werden voorbereid. Vele A.V.R.O.-artiesten be
zochten hei kamp en hielden een inleiding. Technici van de N.R.U. verzorgden een
technische voorlichting. Het kamp, dat door prachtig zomerweer werd begunstigd, slaagde
in alle opzichten.

135

1956

Op de Jonge Golf
Een uitzending voor de 16-20-jarigen. Deze wekelijkse uitzending (donderdag 17.00-17.45
uur) wordt geheel verzorgd door Minjon. In het derdejaar van haar bestaan heeft Min
jon nog niets van haar jeugdige frisheid verloren. Ongeveer 90 plaatselijke afdelingen zijn
druk in de weer met het schrijven van teksten, maken van reportages, klankbeelden en
hoorspelen. Deze programma’s worden opgenomen op een bandapparaat. Hel bandje
wordt opgestuurd naar Hilversum, waar het programma gekeurd wordt. Is het pro
gramma goed bevonden, dan komen de uitvoerende Minjonleden naar Hilversum, waar
in de studio het programma ‘echt’ opgenomen wordt.
Hoogtepunten in de uitzending ‘Op de Jonge Golf' zijn: Jeugdconcert’ en ‘Lichte Muziek
voor een jong publiek’. Deze uitzendingen worden meestal opgenomen in Studio I met een
groot Minjonpubliek in de zaal.
Iedere maand wordt het beste programma van de maand aangewezen door de Centrale
Programmastaf van Minjon. De afdeling, die hel beste programma van het jaar maakt,
ontvangt de wisselmicrofoon (die ook echt als microfoon te gebruiken is) en een cadeau,
dat meestal dient ter vervolmaking van de technische uitrusting van de winnende afdeling.
Het programma van het jaar werd in 1956 gemaakt door afdeling Rotterdam, het was een
programma over de moderne jeugd, getiteld: Jeugd in Toga’. Minjon is geboren uit de be
hoefte de jeugd zelf aan het woord te laten. Ter stimulering der zelfwerkzaamheid dus.
Op zaterdag 29 september werd het 3-jarig bestaan van Minjon herdacht. Dit jaar werd het
feest georganiseerd door afdeling Leiden in de Stadsgehoorzaal.
Dat Minjon niet alleen oppervlakkig vermaak schenkt moge afgeleid worden uit de ru
brieken ‘Opmaat’ (een reeks voorlichtende programma’s over muziek) en ‘Muzette’, waarin
de overige takken van kunst, zoals ballet, toneel, film, fotografie, schilderkunst en litera
tuur de revue passeren. Andere regelmatig weerkerende rubrieken zijn: ‘Krantententa
rnen’, een vorm van hersengymnastiek gebaseerd op actuele krantenberichten en ‘De
Schoolkrantenkiosk’, waarin artikelen uit schoolkranten voorgedragen worden.
Micro Agenda
Ook in 1956 bracht deze populaire veertiendaagse Minjonuitzending (donderdags van
19.45-20.00 uur) actualiteiten op jeugdgebied. Samenstelling en leiding: Gei rit den Braber.
Minjon
Op dinsdagavond om de veertien dagen worden er in het A.V.R.O.-programma 10 minu
ten vrijgehouden voor Minjonprogramma’s, die bestemd zijn voor de ‘oudere jongeren’.

1957
‘Op de Jonge Golf'
Minjon maakte gedurende het jaar 1957 een verheugende bloei mee. Het aantal afdelin
gen breidde zich uit en de kwaliteit van de door de jongelui van 15-25 jaar voorbereide en
uitgevoerde programma’s werd steeds beter. Regelmatig werd met hulp van de Minjonleden het ‘programma van de maand’ aangewezen. De volgende afdelingen wisten dii pre
dikaat te verwerven: Schouwen-Duiveland, Groningen, Arnhem, Delft, Alkmaar, Leiden,
Rotterdam, Middelburg, Den Haag, Hengelo, Amsterdam-zuid, Doesburg, Maastricht en
Bergen. De afdeling Rotterdam wist ook dit jaar de wisselmicrofoon voor het beste Minjonprogramma van het afgelopen jaar te behouden. Eenmaal per 6 weken vergaderde te
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Hilversum de Centrale Programmastaf, bestaande uit Minjonvertegenwoordigers uit di
verse afdelingen, en op zondag 17 februari werd een bijeenkomst belegd met alle consuls.
Er werden aardige voorstellen geopperd en de vergadering werd gekenmerkt door een
vriendschappelijke constructieve sfeer.
Op I 1 en 12 mei werd een Minjonweekend georganiseerd in de Jeugdherberg ‘Ockenburgh’ te Loosduinen, waar o.l.v. de heren Broekhuizen, De Wolf en Den Braber geoefend
werd in het maken van radioprogramma’s. Ook was er gelegenheid voor debat en samen
zang. In samenwerking met een twintigtal middelbare scholen in Nederland werd de wed
strijd ‘Operatie Parnassus’ georganiseerd. Scholieren droegen eigen werk voor en deze
gedichten en verhalen, benevens de voordracht daarvan werden beoordeeld door een jury
bestaande uit mevrouw A. Schuitema en de heren Henri Knap, drs. D.J. van Dijk en Jan
van 1 lerpen. De Gemeentelijke I l.B.S. uit Enschede won de hoofdprijs, bestaande uit een
bedrag van ƒ 250,- Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de A.V.R.O.-Studio op 22 mei
overhandigde jhr. Th. Roëll de prijzen aan de winnaars.
Inmiddels waren er reeds vele uitzendingen gewijd aan de prestaties van de scholieren.
Verscheidene keren organiseerde Minjon jeugdconcerten, tijdens welke de muzikale jon
gelui optraden voor een jeugdig publiek. Minjon was vertegenwoordigd tijdens het Inter
nationale Congres der ‘Jeunesses Musicales’ te Wenen van 5-15 juni. Drie Minjonners
maakten o.l.v. Herman Broekhuizen vele opnamen ter plaatse. De uitzending van 20 juni
bevatte een groot klankbeeld, gewijd aan Jeugd en Muziek in Wenen.
Minjon verzorgde een stand in de Huishoudbeurs te Amsterdam en mocht veel belangstel
ling ondervinden in de pers.
Minjons vierde verjaardag werd gevierd op 28 september in Krasnapolsky te Amsterdam.
Verscheidene Minjonensembles zorgden voor de dansmuziek en verder werd o.a. een Song
Festival georganiseerd, waaruit verscheidene aardige Nederlandse liedjes te voorschijn
kwamen.
Op zondag 3 november werd een propagandabijeenkomst belegd te Groningen, waar Min
jon opnamen maakte van een jeugdconcert, een cabaret program ma en het programma
Lichte Muziek voor een jong publiek, in de Harmonie te Groningen. De belangstelling
was zeer groot. Hel succes eveneens.
Een initiatief, dat blijkens veel reacties de aandacht heeft getrokken, was een persconferen
tie voor schoolkranten, welke Minjon organiseerde op 24 april in de AVRO-Studio. Enkele
honderden redacteuren en redactrices van diverse schoolkranten uil hel hele land kwamen
bijeen om iets te vernemen omtrent de doelstellingen van Minjon. Zij woonden de op
name bij van een Minjonprogramma en enkelen van hen vormden een forum, dat de pro
blemen van de schoolpers besprak. In de schoolblaadjes verschenen naderhand vele
artikelen over deze conferentie, welke zeker eens een herhaling verdient.

Micro Agenda
Een extra Minjonprogramma, dat na l oktober werd opgenomen in de middaguitzending
Op de Jonge Golf. Inhoud: actualiteiten op jeugdgebied in korte, flitsende vorm, verlucht
met liedjes en muziek.
1958

'Op de Jonge Golf'
Minjon verzorgde in 1958 elke donderdagmiddag een programma van drie kwartier. De
plaatselijke afdelingen leverden vele bijdragen. Over het algemeen mocht een verheu
gende kwaliteitsverbetering worden geconstateerd.
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Programma van de maand
Traditiegetrouw werd ook dit jaar iedere maand de beste Minjon bijdrage aangewezen. De
consul van de afdeling Groningen, Sjoerd Riedstra, mocht tijdens het lustrumfeest van
Minjon, dat in oktober te Rotterdam plaatsvond, de wissel microfoon uil handen vanjhr.
Th. Roëll ontvangen.
De Groningse bijdrage, die het predikaat ‘programma van het jaar’ verkreeg, was een
klankbeeld over het vele en goede werk, dat de zendamateurs verrichtten tijdens de ramp
dagen in 1953. Dit programma, ‘Kanaal 3700’, werd opgenomen in hel historisch archief
van de N.R.U. Een bewijs temeer voor de uitnemende kwaliteiten van dit klankbeeld, dat
geheel eigen werk was.
Tekstprijsvraag
In het voorjaar organiseerde Minjon een tekstprijsvraag voor jonge amateurs. De jury, be
staande uit Kommer Kleijn, Jan van Herpen, Flip van der Schalie en Herman Broekhui
zen, kon een keuze maken uit een groot aantal inzendingen. De prijzen (platenspelers)
vielen ten deel aan And ré Kuyten (Badhoevedorp), Jan Louwman (Rotterdam) en Jan Vis
ser (Rotterdam). De bekroonde teksten werden door Minjonners in een speciale uitzending
op 2 juni uitgevoerd.
Eerste lustrum
Op 9 oktober vierde Minjon haar vijfjarig bestaan te Rotterdam. Ter gelegenheid hiervan
organiseerden wij voor de tweede maal het ‘Micro Song Festival’, waarvoor zeer veel inzen
dingen, die op een hoog peil stonden, werden ontvangen. De laatste selectie (twaalf lied
jes) werd beoordeeld door een jury bestaande uil H. de Wolf, Gijsbert Nieuwland, Flip
van der Schalie, Bep Rowold en Herman Broekhuizen. De eerste prijs was voor Marijke
van Dalen (Amsterdam) en Joop Stokkermans (Leiden) voor hun liedje ‘Excentriek’. Als
tweede werd gekozen ‘Sliep uit' (tekst Jan Visser, muziek Rudi Bos) en als derde ‘Freule Eugène' (tekst Henny Hamhuis, muziek Peter Kok).
Ter gelegenheid van Minjons vijfde verjaardag organiseerde de afdeling Rotterdam een
feestelijke bijeenkomst in het Groothandelsgebouw, voorafgegaan door een voetbalwed
strijd tussen Minjonners van diverse afdelingen.
1959
Ook in het afgelopen jaar waren de programma’s, verzorgd door de afdeling Jeugduit
zendingen, er op gericht de jeugd niet alleen ontspanning te brengen en lot haar ontwik
keling bij te dragen, doch tevens haar te stimuleren tot zelfwerkzaamheid. Laatstgenoemd
streven leidde er zelfs toe, dat de A.V.R.O. op dinsdag 19 mei voor het eerst in de geschie
denis van de omroep in Nederland een ‘Radio-Jeugddag’ organiseerde. Deze dag, waarop
met uitzondering van enkele kleinere vaste rubrieken alle programma’s werden verzorgd
door jongeren van zestien tot dertig jaar, werd een dusdanig succes, dal werd besloten
hem tot een jaarlijks weerkerend gebeuren te maken.

‘Op de Jonge Golf'
Minjon verzorgde ook in 1959 iedere donderdagmiddag een programma van drie kwar
tier.
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Programma's van de maand
Der traditie getrouw werd iedere maand de beste Minjon bijdrage aangewezen.
Een jury onder voorzitterschap van Herman Broekhuizen en voorts bestaande uit me
vrouw I. Dubbelboer-Wessel en de heren J.J. van Herpen enJ.M. van Overvest kende de
afdeling Leiden voor het op 18 augustus uitgezonden, door haar verzorgde zangspel ‘Op
bezoek bij mevrouw Zwaantje Zonnehuis-Lhintering’ het predikaat ‘Programma van het
jaar’ loe. Consul Joop Stokkermans nam op het te Bergen gehouden lustrumfeest de wis
selmicrofoon in ontvangst.

Werkgroep voor tekstschrijvers
De Werkgroep voor Tekstschrijvers kreeg op 5 oktober met een eigen cabaretprogramma
een kans, die onder anderen werd gegrepen door Phia Baruch, Jan van Hoften en Her
man Romer. Wim Jansen componeerde de muziek voor deze uitzending.
Minjonjaa rf''est
Het traditionele jaarfeest van A.V.R.O.’s jeugdomroep werd op 26 september georgani
seerd door de afdeling Bergen.
De jaarlijkse liedjeswedstrijd (Minjons Song Festival) werd gewonnen door Marijke van
Dalen en Ruud Bos, die respectievelijk de tekst en de muziek schreven van het door Grite
Looyenga uitgevoerde liedje Janosja’. Tweede werd de combinatie Marijke van Dalen-Joop
Stokkermans-Rene Haeck met ‘Marie’ en derde het team Jan Visser-Wim Jansen-Theo van
Veen met ‘Silhouet’. De jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen twee elftallen van Minjon ein
digde in een gelijk spel (3-3).

Micro Avrobocle
Zoals gebruikelijk, werd wekelijks aan de leden van Minjon het programmablad, de Micro
Radiobode’, toegezonden. In september werd de naam van dit blad gewijzigd in ‘Micro
Avrobode’.

1960
‘O/j de Jonge Golf'
Elke donderdagmiddag werd een half uur gevuld met bijdragen van de ongeveer vijftig
plaatselijke afdelingen van Minjon. Zij werden als steeds met raad en daad bijgestaan door
Herman Broekhuizen, hoofd van de afdeling Jeugduitzendingen, Kees de Wolf en Gerrit
den Braber. Van dit driemanschap, bij de leden van A.V.R.O.’s jeugdomroep ‘Minjon’ be
kend als ‘het Trio’, ging Gerrit den Braber zich met ingang van het seizoen 1960-1961 wij
den aan televisieprogramma’s voor jeugdige kijkers.

Minjons jaarfeest
Minjons zevende verjaardag werd op zaterdag l oktober gevierd met een feest, voorbereid
door de Utrechtse Minjonners onder leiding van consul Iet Wouda. Op deze avond werd
bekendgemaakt, welke afdelingsbijdrage het predikaat ‘Programma van het jaar’ verwierf.
De jury, bestaande uit de heren Henk de Wolf, Flip van der Schalie en Jan Boots, had de
keuze uil de twaalf programma’s van de maand uil het seizoen 1959-1960. De afdeling
Hilversum werd winnaar met ‘Herfst’. De wisselmicrofoon werd overhandigd aan consul
Frits Ham.
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Tekst/)rijsvraag
In 1958 schreef de A.V.R.O. voor jonge tekstschrijvers een prijsvraag uit. Deze had zoveel
succes, dal in het najaar van 1960 opnieuw een wedstrijd werd georganiseerd. Zesenzes
tig hoorspelen, klankbeelden en cabaretprogramma’s werden ingezonden.
De jury bestaande uit dc heren Bert Dijkstra, Jan van Herpen, 1 lenri Kad, Herman Broek
huizen, Kees de Wolf en Gerrit den Braber, kon nog juist in het verslagjaar de uitslag be
kendmaken. De eerste prijs, waardebonnen tot een waarde van vijfhonderd gulden, kreeg
Imme Dros uit Amsterdam voor haar hoorspel ‘Blues march aan zee’. De tweede prijs,
waardebonnen tot een waarde van driehonderdvijftig gulden, ging naar Theo Strengers
jr. uit Laren voor zijn spel ‘Mannetje worden’. De derde prijs werd door dc jury verdeeld
in vijf aanmoedigingsprijzen van elk dertig gulden. Zij werden toegekend aan Fred van
Wijck uit Den Haag voor zijn stemmenspel ‘De grijze doden’, Peter Piscaer uit Breda voor
het hoorspel ‘De nacht sprak in hun ogen’, Bob Wildeboer uit Amsterdam voor hel caba
ret ‘Verkering’, Jos van Dijk uit Nijmegen voor zijn hoorspel ‘De man in het blauw’ en
LM. Oostburg uit Amsterdam voor het spel ‘Synopsis’.
‘Eigen weg’
De meer ervaren Minjonners hadden elke week een kwartier hun Eigen weg’. Bijdragen
voor deze rubriek werden gehonoreerd met vakantiebonnen, die in juli inwisselbaar wer
den gesteld voor rijksdaalders. Verscheidene jongelui hebben op deze wijze een deel van
hun vakantie zelf kunnen verdienen.
Er werd door veel afdelingen aandacht besteed aan de ‘Doe-open-actie’ van de Neder
landse Jeugd Gemeenschap. Deze sleuteltjesactie werd ondersteund door ons Sleutel-SongFestival: liedjes over deze activiteiten werden ingestuurd, de beste drie werden
uitgezonden. De luisteraars konden kiezen, welk lied zij het geslaagdst vonden.
Ook werden de luisteraars ingeschakeld bij de verkiezing van de ‘ideale jeugdspaarder’. De
afdeling Amsterdam-zuid van Minjon bracht een programma over ‘De Zilvervloot’, waarin
jongelui werden geïnterviewd, die geld naar een spaarbank brachten. Prijzen werden uit
geloofd door de Amsterdamse Spaarbank, de Nederlandse Reis-Vereniging en de A.V.R.O.

‘Radio-J eugddag’
Op dinsdag 19 april werden de A.V.R.O.-uitzendingen, op enkele vaste rubrieken na, ge
heel verzorgd door de jeugd. Ook de omroepcel werd op deze dag door jonge mensen in
beslag genomen.
Wij vermelden ‘Meer dan muziek’, jonge Nederlanders uitten hun voorkeur voor religi
euze liederen; een concert door het Nederlands Studentenorkest onder leiding van Jan
B russen; een optreden van het ‘Gooiland Sextet’ onder leiding van Ruud Bos; Jeugdig
over de drempel’, Minjonners, die van hun hobby hun beroep maakten, vertelden over
hun plannen; ‘In het dal van Olympia’, over oude en jonge winnaars van Olympisch goud;
‘De sprookjesleeuw’, een kindermusical met tekst van Henk Meyer jr. en muziek van Her
man Broekhuizen; en ‘Wat verdienen we?’, een klankbeeld door Dick Seip jr. Jeannelotte
Herzberger, Marietta Vogel, Heinz Friezen en Piet Honingh waren de jonge solisten in
een concert door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem van Otterloo.

1961
Ook in 1961 kwam in een groot gedeelte van de uitzendingen de jeugd zelf aan het woord,
bijgestaan door Herman Broekhuizen, hoofd van de afdeling Jeugduitzendingen, Keesde
Wolf en Chris van Hoorn.
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‘Weel je wal?'
lot en met mei werd wekelijks op donderdag van 18.15 tot 18.30 uur een jeugdpro
gramma uitgezonden, dat aanvankelijk de vorm had van een quiz naar aanleiding van de
uitzending van de nieuwsberichten van 18.00 uur. Er werden grammofoonplaten op ver
zoek gedraaid. Later werd hel kwartier meer beschouwd als een jeugdjournaal’, waaraan
ook Minjon meewerkte. Na de zomer werd besloten het kwartier te doen opgaan in een
groter programma, ‘Eigen weg’.
'Eigen weg'
Dit jeugdprogramma voor twintigers onder leiding van Herman Broekhuizen en Chris
van 1 loorn werd in hel afgelopen jaar eens per veertien dagen uitgezonden van 19.30 tot
20.00 uur, gedurende het zomerseizoen op de maandag en in de andere maanden op de
donderdag.
In de zomermaanden werd vooral aandacht besteed aan het doen en laten van de jeugdige
vakantiewei kers’. Er waren bijdragen van onder anderen Jan Donia (reisbrieven), Servi
van Maasstad (teksten) en Wim Jansen (muziek).
In hei winterseizoen stond de rubriek vooral open voor bijdragen van Minjon. Er kwa
men klankbeelden over de jeugd van Afrika, Rabindranath Tagore, de vijfdaagse werk
week en sexuele voorlichting. Verder stemmenspelen, zoals ‘Mystieke rook’, en diverse
wedstrijden tussen fanclubs.
In november werd een aan vang gemaakt met het uitzeilden van ‘zaalprogramma’s’. Ge
middeld eenmaal per maand wordt hel programma ‘Eigen weg’ ‘ergens in het land’ opge
nomen in een zaal mei jeugdig publiek (bij voorkeur in plaatsen, waar de afdeling van
Minjon aan een flink duwtje in de rug toe is). Het programma bestaat in doorsnee uit een
wedstrijd, samenzang (op moderne leest geschoeid), Micro-pasfoto (van een bekend stad
genoot), muziek (door het kwartet Joop Stokkermans) en dergelijke. Natuurlijk bieden we
ook aan plaatselijk jong talent de mogelijkheid om aan het programma mee te werken.
‘Op de Jonge Golf'
Wekelijks koersten de leden van Minjon op donderdag een half Uur lang, van 17.30 tot
18.00 uur, onder leiding van Kees de Wolf ‘Op de Jonge Golf’.
Vijftig afdelingen zorgden voor een stroom van programma’s, reportages, hoorspelen,
klankbeelden, cabaretjes, verschillende bandjes enzovoorts. Ook de ernstige muziek werd
niet vergelen. Zo presenteerde de afdeling Groningen bijvoorbeeld een optreden van de
pianist Jan Marisse Huizing, de winnaar van het Nationaal pianistenconcours 1961. geor
ganiseerd door Jeugd en muziek’.
Hoe voorspoedig hel Minjon in 1961 ook ging, toch was er een lichte weemoed. Dit jaar
moest er namelijk een aantal ‘hoogbejaarde’ Minjonners afscheid van onze jeugdomroep
nemen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Besloten is namelijk, dat Minjonners
van zesentwintig jaar en ouder de gelederen van de jeugdomroep moesten verlaten. Het
is begrijpelijk, dat juist vele werkers van het eerste uur afscheid moesten nemen. Jongelui,
die zich in de afgelopen acht jaar bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt, werden be
noemd tot erelid en ontvingen het daarbij behorende diploma.
Ook dit jaar werd de verjaardag van Minjon uitbundig gevierd. De afdeling Hilversum had
de voorbereiding van de achtste verjaardag op zich genomen. Op hel feest werd tevens
bekendgemaakt, welke afdeling het programma van het jaar had gemaakt. Dit jaar waren
het zelfs twee afdelingen. De jury, beslaande uil mevrouw I. Dubbelboer-Wessel en de heren
H. de Wolf, J.J. van 1 lerpen en B. Dijkstra, had namelijk een gelijke waardering voor het
programma ‘Mystieke rook’ van de afdeling Rotterdam en de Hilversumse bijdrage ‘Carbolina’. De laatste afdeling maakte ook verleden jaar het ‘Programma van het jaar’.
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Bij de aanvang van het nieuwe radioseizoen is in het programma ‘Op de Jonge Golf’
bekendgemaakt, dat de middelbare scholen eenmaal per maand een programma van eigen
samenstelling kunnen verzorgen. Tientallen scholen hebben zich hiervoor opgegeven.

1962
'Eigen weg’
Zoveel mogelijk werd een plaatsje ingeruimd voor Minjonbijdragen. Vooral de afdelingen
Heerlen, Amsterdam-oost en Amsterdam-zuid maakten van deze gelegenheid gebruik.
In het verslagjaar werd speciale aandacht besteed aan ‘bijzondere’ fanclubs (‘De Grote
Drie en dergelijke) en werden voorts zaken belicht als reacties van jongeren op het wereld
gebeuren, muziek bij het werk, fotografie en sport.
In het zomerseizoen werd in iedere uitzending een bepaalde manier van ‘op vakantie gaan’
uitgewerkt (varen, vliegen, fietsen, wandelen enzovoorts). Bob Wildeboer en Wim Jansen
zorgden in deze uitzendingen voor de liedjes.
Theo Strengers leverde voor iedere uitzending een ‘sfeertekening’ en Bob Wildeboer
zorgde samen met Wanda Haak voor de serie ‘Stap er eens in’ met tips voor thuisblijvers.
In hei najaar werd gestart met een nieuwe serie raadgevingen en wel ‘Tips voor bezitters
van bandrecorders’, samengesteld en gepresenteerd door N.R.U.-technicus Nol Gobits.
De heer Gobits leverde ook een serie artikeltjes voor de ‘AVRObode’. Deze serie werd ook
afgedrukt in de ‘Micro Avrobode’.
Theo Strengers maakte een aantal gesprekjes met bekende Nederlanders, zoals Constance
Wibaut, Willem Andriessen, Jan Col laar, Eppo Doeve, Bert Haanstra, Paul Hufjr., Erik de
Vries en Faas Wilkes.
Voor de presentatie, het maken van reportages en het uitvoeren van opdrachten werd een
beroep gedaan op ervaren Minjonners als Loes Hardenberg, Lonneke Hoogland, Piet Attema, Kees Boomkens, Cas Brugman, Hans Hering en Theo Strengers.

‘Op de Jonge Golf’
Van januari tot oktober werd het programma uitgezonden van half zes lot zes uur, daarna
van vijf uur tot zes uur. Werd het programma in voorgaande jaren steeds van tevoren op
genomen, met ingang van 15 november werd een oude traditie in ere hersteld, die van de
directe uitzending. Ook dit jaar stond ‘Op de Jonge Golf’ onder leiding van Kees de Wolf.
In de laatste uitzending, op 27 december, evenwel moesten de Minjonners afscheid van
hem nemen. Zijn opvolger, Wim Jansen, werd in hetzelfde programma aan de luisterende
Minjonschare voorgesteld.
Op zaterdag 29 september werd te Arnhem de negende verjaardag van Minjon gevierd.
De afdeling Arnhem zorgde voor de voorbereiding, de afdeling Amsterdam-zuid presen
teerde een cabaret. Hel Minjon Song Festival ontbrak ook dit jaar niet. Tijdens het feest
werd het programma van het jaar aangewezen. Een jury, bestaande uit de oud-Minjonners
Marga van Arnhem, Bram van Erkel en Donald de Marcas, wezen het ‘Tagore’-programma
van de afdeling Rotterdam aan als het best geslaagde van dit jaar. Dit programma werd ge
schreven door Jan Donia en uitgezonden op 21 september 1961 in ‘Eigen weg’. De afde
ling Rotterdam won voor de vierde maal de wisselmicrofoon, die tijdens het feest te
Arnhem door Kees de Wolf werd uitgereikt.
In het afgelopen jaar werd veel aandacht geschonken aan de acties ‘10x10’ en ‘Open het
Dorp’.
Zoals in de aanhef vermeld, kreeg Minjon er in oktober een hall uur zendtijd bij. Dit hall
uur werd speciaal benut voor muzikale bijdragen en platen. Wekelijks mocht een afdeling
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een aantal verzoekplaten aanvragen. Aan deze wensen werd zoveel mogelijk tegemoet ge
komen. Een aantal geselecteerde Minjonners riep het programma bij toerbeurt om.

Radio-Jeugddag’
Op dinsdag 12 juni organiseerde de A.V.R.O. haar derde ‘Radio-Jeugddag’. Hoogtepun
ten uit dit geheel door jongeren voorbereide en uitgevoerde programma waren: ‘Tijd is
geld’, een platenprogramma met improvisatie-opdrachten aan jonge mensen tijdens de
ochtenduren; ‘Een lied, een woord’, in welk programma jongeren van verschillende rich
tingen discussieerden over de geestelijke liederen, die hun voorkeur hebben; ‘Curom-Minjon’, hersengymnastiek per band tussen jongelui van de Curagaose Jeugdomroep en
Minjon; ‘M.I.’, in welk programma jonge mensen hun idealen bespraken; ‘Mannetje wor
den', een stemmenspel door Theo Strengers; ‘Liedjesfeest’, een programma met zelfge
maakte liedjes van kinderen, gezongen door meisjes en jongens en beoordeeld door een
kinderjury; ‘Tienerama, een ruime blik in Tienerland’, een programma met mede
werking van Anneke Grönloh en Herman van Keeken; ‘Dagrapport’, een actualiteiten 
programma; ‘Monique’, een radiozangspel van Chris van Hoorn en Ruud Bos; een concert
door het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Nico Hermans; ‘Blues march at sea’, het
bekroonde hoorspel van A.V.R.O.’s lekstprijsvraag 1960, geschreven door Imme Dros, en
‘Met woorden de avond voorbij’, een gedichten program ma.
1963

In hetjaar 1963 werden de radioprogramma ’s voor de jeugd geleid door Herman Broek
huizen, Chris van Hoorn en Wim Jansen. Laatstgenoemde kwam op 1 januari in dienst als
opvolger van de heet Kees de Wolf, die met ingang van dezelfde datum medewerker werd
op de afdeling Gevarieerde Programma’s.

‘Op de Jonge Golf'
Voor A.V.R.O.’s jeugdomroep was 1963 een feestjaar. Minjon bestond tien jaar en dit feit
werd uitbundig gevierd op zaterdag 21 september. In aanwezigheid van vele Minjonners
en genodigden traden een groot aantal artiesten, van wie velen hun eerste artistieke pres
taties aan Minjon hadden geleverd, voor het voetlicht in de studio van de A.V.R.O. De
heer H. de Wolf reikte op deze bijeenkomst de wisselmicrofoon uit aan de makers van het
beste programma van het jaar, het programma van de afdeling Utrecht, getiteld ‘Kermis’.
Bij het bepalen van het ‘programma van het jaar' werd ditmaal een gewijzigde procedure
gevolgd. Uit de twaalf‘programma’s van de maand’ koos een jury van zeven leden van
Minjon drie bijdragen. Een jury beslaande uit de heren J. Boots, Herman Broekhuizen,
J.J. van Herpen en T. Nieuwenhuijsen wees ten slotte de beste prestatie aan.
De luisteraars konden van de feestelijkheden oorgetuige zijn op dinsdag 1 oktober.
Ter gelegenheid van Minjons tienjarig jubileum werd een prijsvraag uitgeschreven, waar
aan twintig hoofdprijzen waren verbonden, elk beslaande uit een reis naar de B.B.C. te
Londen.
In februari werd begonnen met een ‘Liedjescompetitie’, een wekelijks rubriekje, waarin
nieuwe Nederlandse liedjes een eerste uitvoering kregen. De nieuwe composities werden
onder meer gezongen door Dorien Mijksenaar, Gerti Hoevenberg, Peli Zwaard, Donald de
Marcas en Rob de Nijs. Zij werden begeleid door een combo onder leiding van Joop Stokkermans. Op dit programma-onderdeel werden zeer veel reacties ontvangen. Het liedje
Trees werd door de luisteraars aangewezen als het winnende.
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'Radio-Jeugddag 1963’
Op 16 april stond de microfoon weer een hele dag wijd open voor jonge radio-enlhousiasten, die gedurende deze dag het programma verzorgden. De uitzendingen stonden op
deze Radio-Jeugddag in het teken van het motto ‘Helpen’. Theologische studenten van
zeer uiteenlopende religieuze groeperingen belichtten dit onderwerp vanuit hun geloofs
richting. Ook daadwerkelijk werd er deze dag geholpen. In samenwerking met het Neder
landse Jeugd Rode Kruis onder leiding van de heer D. van Kleef werd aan een aantal
jonge patiënten, van wie een groot deel al jaren het bed moest houden, een onvergelelijke
middag geboden in A.V.R.O.’s Studio 1. In een programma onder de titel ‘All in' werd
daar gemusiceerd door onder anderen Willeke Alberti, Louis van Dijk. Joop Stokkermans,
Los Amigos del Parana’ en het Utrechts Studenten-Oi kest onder leiding van Jaap Hillcn.
In de late avonduren gaf het orkest samen met hel Utrechts Studentenkoor een uitvoering
van de Kleine mis in F van Johann Sebastian Bach.
Voor een ander jeugdorkest werd aandacht gevraagd in hel middagprogramma ‘Muzette’.
Hel Hofstads Jeugdorkest vierde in 1963 zijn veertigjarig jubileum en uitte zijn feest
vreugde op muzikale wijze. Eveneens was in het programma ‘Muzette’ opgenomen hel
door Bob Wildeboer en Even Bosman geschreven cabaret ‘Helpen’.
Een aantal fanclubs kreeg de gelegenheid iets te vertellen over hun activiteiten en hun
idool.
De kleuters namen op deze dag het heft in eigen hand en zorgden voor tien minuten kleuterplezier.
Het programma ‘Dagrapport’ stond onder leiding van Gerrit den Braber. Naar aanleiding
van het nieuws klonken er in deze uitzending reportages, commentaren en liedjes. Enkele
oud-Minjonners verleenden hun medewerking, zoals Henny Spijker, Lil) Wymenga, Ruud
Bos, Hans Jonges en Wilco Meijer.
Theo Strengers jr. bezocht het Rode-Kruis-schip ‘Henri Dunant’ en bracht voor de patiën
ten een speciaal voor hen samengestelde geluidsband mee. Hierop spraken vele Neder
landse artiesten een groet uit voor de aan boord zijnde passagiers. Uil een aantal
vraaggesprekken bleek wel, dat dit bijzonder op prijs werd gesteld.
De diverse programma-onderdelen werden aangekondigd door zes jeugdige omroepers.
1964

Voor het elfde jaar werd op de donderdagmiddag tijd gereserveerd voor Min jon. Ook in
1964 kregen onze jongeren de beschikking over een vol uur zendtijd, waarvan vijftig pro
cent met muzikale bijdragen (soms op grammofoonplaten) werd gevuld. Behalve die met
meer ingewikkelde afdelingsbijdragen gingen de programma’s direct de lucht in. Onge
veer vijftig afdelingen zorgden in dit verslagjaar voor de ‘vulling’ van het programma,
waarbij vooral de afdelingen Amsterdam-zuid, Maasstad en Utrecht uitblonken.
Hel jaarlijkse Minjonfeest werd dit keer te Amersfoort gevierd en door de plaatselijke af
deling verzorgd. Het programma begon in de middag met een reportagewedstrijd, een
declamatiewedstrijd en een muzikale competitie, ’s Avonds was er een bal met attracties,
verzorgd door Minjonners.
De afdeling Utrecht ontving, evenals het vorige jaar, de wisselmicrofoon voor het beste
Minjonprogramma van het jaar (het hoorspel Paardenspel, geschreven door Herman Jordan), terwijl de afdeling Maasstad werd uitgeroepen tot de Afdeling van het jaar.
De Schoolkrantenkiosk werd ook nu weer maandelijks uitgezonden, dit jaar samengesteld
en voor de microfoon gebracht door Audrey van der Jagt en Theo Stokkink. Beide mede
werkers zijn inmiddels bij de ‘grote radio’ gekomen: Audrey bij de Omroepdienst van de
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A.V.R.O. en Theo op de afdeling Jeugduitzendingen van de K.R.O.
In samenwerking met de Padvinderij en de Nederlandse Schoolpers-Unie schreef Minjon
een wedstrijd uit voor schoolkranten en padvindersbladen. De wedstrijd werd gestart met
een grote ‘persconferentie’ in de A.V.R.O.-studio.
Een redactiestaf, gevormd door Minjonners uit het hele land, verzorgde wekelijks de Micro
Avrobode, waarin programma-aan kon digi ngen en Minjon-nieuws werd opgenomen. Bij
toerbeurt verzorgde een Minjon-afdeling de ‘kritikofoon’.
Ter gelegenheid van Minjons tienjarig bestaan in september 1963 werd een prijsvraag
uitgeschreven. De twintig prijswinnaars, van wie zeven Minjonners, waren vier dagen (van
zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 januari) de gast van de A.V.R.O. De jongelui logeerden de
eerste twee dagen in het vakantie-oord ‘De Berkenhoeve’. Deze dagen werden benut voor
een technische uiteenzetting in de A.V.R.O.-studio door de heer K. Koolschijn en lezingen
over radio en televisie door respectievelijk de heren T. Nieuwenhuijsen en G. Lugtenburg.
Er werd voorgedragen door Mary Michon en aan de piano geïmproviseerd door Joop
Stokkermans. Op de resterende dagen brachten de jongelui een bezoek aan de B.B.C. te
Londen, waar ze twee programma’s hebben bijgewoond, te weten de radioshow van
lommy Steele en het televisieprogramma ‘This is your life’.
In het voor- en najaar werden de traditionele consulvergaderingen van Minjon gehouden. Hei programma ‘Op de Jonge Golf’ werd bij toerbeurt samengesteld en geregisseerd
door Herman Broekhuizen, Chris van Hoorn en Wim Jansen.
1965
In dit verslagjaar werden A.V.R.O.’s Jeugdprogramma ’s geleid door Herman Broekhuizen,
Chris van Hoorn, Wim Jansen en Gerda Ketelaar, welke laatste vanaf 1 oktober belast werd
met de eindredactie van het programma ‘Op de Jonge Golf’.

'O/) de Jonge Golf'
Minjon heelt elke donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur één uur zendtijd ter beschikking.
De bijdragen in de vorm van reportages, hoorspelen en muziekprogramma’s, werden ver
zorgd door zo’n vijfenveertig onderafdelingen.
Een vast muzikaal onderdeel van het programma was ‘de Auditie Competitie’, waarin twee
gelijkwaardige bandjes, zangers of zangeressen tegen elkaar uitkwamen. De jeugdige luis
teraars konden hun voorkeur kenbaar maken, waarna de winnaar overging naar een vol
gende ronde.
In 1965 werd de twaalfde verjaardag van Minjon uitbundig gevierd in Maastricht. Het fes
tijn werd door de plaatselijke afdeling uitstekend georganiseerd. Een van de hoogtepun
ten was het uitreiken van onderscheidingen door de Jeugd-carnavalsvereniging aan
Mireille Bosch, die tol Minjonster van het Jaar werd gekozen, en aan de medewerkers van
de afdeling Jeugduitzendingen. Uit handen van A.V.R.O.’s voorzitter, mr. L.H. Slotemaker, ontving de afdeling Utrecht voor de derde maal de wisselmicrofoon voor het beste
programma van het jaar. Het was een hoorspel ‘De grap van de tijd’, geschreven door
Herman Jordan. De afdeling Leiden werd tot Afdeling van het Jaar uitgeroepen.

'Radio Jeugddag’
Op maandag 19 april - Tweede Paasdag - stond het radioprogramma geheel in het teken
van de jeugd. Op deze vijfde Radio Jeugddag klonken vanaf’s morgens 8.00 tot ’s avonds
24.00 uur speciaal op de jeugd afgestemde programma’s, die voor een groot deel door
jongeren werden verzorgd, door de ether. Zo kon men onder meer luisteren naar: ‘Start-
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blok’, opnamen van amateurmusici, een verkeerswedstrijd en een kleuterkwartiertje; lopperspil’ een wedstrijd voor discjockey’s; ‘Zing boem’, een songfestival voor padvinders;
‘Sportable’, sportberichten, veel muziek en reportages; ‘Een brief in de nacht , een kort
hoorspel van Michael Tophoff, uitgevoerd door amateurtoneelspelers; ‘A.V.R.O. s Radio
Jeugddagshow’, welke werd gebracht vanuit Blokker met medewerking van Die Geschwister Jacob, Edwin Rutten, Connie van Bergen. I lugues Aufray, Majoric Noël en l he Pretty
Things; en ‘Buitenbeentjes’, waarin jongeren hun eigen mening naar voren konden bren
gen.
A.V.R.O.’s Radio Jeugddag 1965 stond onder leiding van Herman Broekhuizen, Chris van
Hoorn en Wim Jansen.
1966
In 1966 vierde Minjon haar dertiende verjaardag. Dit werd uiteraard gevierd en wel in de
A.V.R.O.-studio te Hilversum. Overigens onderging het wekelijkse programma, dal door
de Minjonleden van de veertig onderafdelingen in ons land wordt samengesteld, een
naamsverandering. Op verzoek van de Minjonleden werd de naam ‘Op de Jonge Golf’
veranderd in ‘Minjon, A.V.R.O.’s jeugdomroep’. De uitzendingen werden gevuld met re
portages, interviews, hoorspelen en cabaret. Een vaste rubriek was ‘Het muzikale portre
tje’, dat tot stand kwam in samenwerking met de Nederlandse conservatoria. De
‘Schoolkrantenkiosk’ was eenmaal per maand te beluisteren.
Gerda Ketelaar, Wim Jansen en Ad ’s-Gravesande stelden de programma’s samen.
1967

In de bezetting van A.V.R.O.’s afdeling Jeugduitzendingen kwam op 1 februari 1967 een
wijziging, daar de medewerker Chris van Hoorn in ons bedrijf van functie veranderde.
Zijn plaats werd ingenomen door René In der Maur.
Minjon ging op 1 oktober 1967 haar vijftiende jaargang in. Het programma werd hoofd
zakelijk gevuld met reportages, afgewisseld met muziek en eens in de maand de rubriek
‘De schoolkrantenkiosk’. Een vast onderdeel van het programma vormden de ‘Muzikale
portretjes’, waarin leerlingen van het Amsterdams en Haags conservatorium musiceerden.
De Minjonbijdragen werden verzorgd door een dertigtal afdelingen in het land en door
individuele medewerkers.
In oktober werd voor de eerste maal een Algemene Ledenvergadering gehouden. Hier
voor was de belangstelling zo groot, dat het in de bedoeling ligt om er elk jaar een te or
ganiseren. Tijdens deze bijeenkomst ontving de afdeling Utrecht voor de vierde maal de
wisselmicrofoon voor het ‘Programma van het jaar’, getiteld: ‘Kleuterdromen’. De wisselmicrofoon werd dit jaar uitgereikt door de heer drs. W.N. Meijer, bestuurslid van de
A.V.R.O. en oud-Minjonner.
Het programma heefteen instructief karakter gekregen. Zo besprak N.R.U.-technicus Nol
Gobits in een veertiendaagse rubriek de technische kwaliteiten van ingezonden bandop
namen en voorts bevatte elk programma een opdracht voor jonge bandrecorderbezilters.
De beste inzending werd beloond met een prijs.
Een nieuw programma, ‘Toemaar’, bestemd voor middelbare scholieren, alterneerde op
donderdag eens per veertien dagen met Minjon. Het had als vaste onderdelen ‘Directiekeet’ en ‘De Schoolkrantenkiosk’.
Via Hilversum III werd elke woensdagmiddag een platenprogramma van een uur uitge-
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zonden, bij toerbeurt verzorgd door een medewerker van de afdeling Jeugduitzendingen.
Dit programma, ‘Toerbeurt’, werd per 1 oktober vervangen door ‘Poptopnonstop’. Leer
lingen van scholen, jeugdgroepen en Minjonafdelingen werden in de gelegenheid gesteld
platen aan te vragen. Zoals de titel aangeeft werden de platen zonder aankondiging ge
draaid.
Op 16 mei vond wederom de Radio Jeugddag plaats. Het programma van deze zevende
Radio Jeugddag werd, zoals gebruikelijk, voor een groot deel verzorgd door jonge men
sen. Zo kon men onder meer luisteren naar muziek, cabaret, discussies en reportages,
waaronder: ‘Zetsel’, een rechtstreekse uitzending vanuit de gebouwen van het Algemeen
Dagblad/De Nieuwe Rotterdamse Courant te Rotterdam; ‘De tafel van tien’, een pro
gramma over jonge mensen en oude geboden; ‘Topperspil’, een wedstrijd voor discjockeys; 'Muziek uit ’t vuistje’, waarin jonge amateurmusici improviseerden op een opgegeven
thema; ‘Transito’, een programma met veel muziek en een wedstrijd tussen de leerlingen
van het Koninklijk Blindeninstituut te Huizen en ‘Si. Henricus’ te Nijmegen; ‘Ontmoe
ting’, een pleidooi voor een betere benadering van de blinde medemens; en ‘Interscholaire’, waai in de winnaars optraden van de plaatselijke interscholaire wedstrijden voor
middelbare schooljeugd.
A.V.R.O.’s Radio Jeugddag 1967 stond onder leiding van Gerda Ketelaar, Herman Broekhuizen, Ad ’s-Gravesande en René In der Maur.
1968
De afdeling Jeugduitzendingen kreeg in 1968 te kampen met te kort aan mankracht, aan
gezien medewerker René In der Maur op 1 juni de A.V.R.O. verliet.
Minjon was met ingang van oktober weer wekelijks in de ether op donderdagmiddag van
17.30 lot 17.55 uur. Het programma, waarin de bijdragen werden verzorgd door een der
tigtal Minjonafdelingen en individuele medewerkers van de jeugdomroep, werd hoofdza
kelijk gevuld met reportages, hoorspelen en muziek. Gedurende de periode van oktober
1967 tol maart 1968 werd Minjon eens in de veertien dagen afgewisseld door een pro
gramma voor middelbare scholieren, getiteld ‘Toemaar’, waarin als vaste onderdelen 'De
Directiekeet’ en ‘De Schoolkrantenkiosk ’ waren opgenomen. Tijdens de zomermaanden
werden de Minjonprogramma’s goeddeels gevuld met folkmusic door jonge amateurs.
Op 2 en 3 november werd op grootscheepse wijze het vijftienjarig bestaan gevierd in het
Kasieno te Utrecht, waarbij ook een groot aantal belangstellende niet-Minjonners aanwe
zig was. Hel leest werd besloten met een algemene ledenvergadering, waarbij werd be
kend gemaakt dat de heer J. Raasveld van de afdeling Utrecht met een stereo-opname hel
‘Programma van het jaar’ had gemaakt. Aldus kwam de afdeling Utrecht voor de vijfde
maal in het bezit van de wisselmicrofoon.
Op Hemelvaartsdag, 23 mei, werd voor de achtste maal een Radio Jeugddag georgani
seerd. In grote lijn bestond het uit drie blokken, die onder de naam Tree kick’ voor een
groot deel direct werden uitgezonden. In Tree kick’ kon men luisteren naar muziekpro
gramma’s, meningen van jongeren, commentaar op het nieuws en gedurende de hele dag
kregen organisaties met een ideëel doel van de A.V.R.O. twintig seconden gelegenheid
hun boodschap uit te dragen. Een vijfentwintigtal organisaties maakten hiervan dankbaar
gebruik.
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1969
Minjon was in 1969 iedere weck op donderdag van 17.30 tot 18.00 uur in de ether, niet
bijdragen van de verschillende afdelingen in ons land. Niettemin viel al enige tijd een te
ruggang in de belangstelling van de leden en in de kwaliteit van de ingezonden produc
ties te bespeuren. Na overleg met de afdelingen besloot de leiding van hel Radiobedrijf
Minjon op te heffen. Inmiddels werd een nieuwe opzet gemaakt voor een jeugdpro
gramma, waarin de inspraak en het aandeel van jonge mensen gewaarborgd blijft.
In de bezetting van de afdeling Jeugduitzendingen vonden in het verslagjaar enige muta
ties plaats. Gerda Ketelaar vertrok eind maart naar Canada en Ad ’s-Gravesande trad bij
de Va ra in dienst als verslaggever. Gert van Drimmelen die sinds 1 januari deel uitmaakte
van deze afdeling, vertrok op 1 augustus naar de Wereldomroep. Nieuwe medewerkers
waren: Karei van de Graaf, Jan Ravensteijn en Boudewijn Klap.

1970

In de loop van het jaar 1970 zijn er, wat betreft de afdeling Jeugduitzendingen, nogal wat
programmawijzigingen geweest. Zo werden na het vertrek van Herman Broekhuizen, die
een functie aanvaardde bij de afdeling Opleidingen van de N.O.S., Arno Guldemond en
Joop Stokkermans aangetrokken, die samen met Lily Petersen iedere dinsdag, donderdag
en vrijdag hel programma ‘Kleutertje luister' verzorgden.
Ook A.V.R.O.'s Jeugdomroep Minjon, die vanaf 1953 bestond, werd opgeheven. In plaats
hiervan kwam het programma ‘O’, dat iedere donderdag van 17.30 lot 18.00 uur en om
de andere week op dinsdagavond van 22.00 tol 22.30 uur werd uitgezonden.
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Bijlage 4: Minjon '85

in de

AVRO-jaarverslagen

1985
In juni 1985 ging via de AVRO-radio het Minjon-Magazine van start. Op de zaterdag was
‘Crossen op een Oma-fiets’ te beluisteren via Hilversum 2. Met dit magazine hebben de
Minjonners gekozen voor een formule die uitgaat van de interessesfeer van zowel de jonge
als de oudere luisteraar, om aan de hand van bepaalde onderwerpen een platform te krij
gen waarop generaties elkaar zullen vinden. De Minjonners verleenden hun medewer
king aan de opbouw van de ‘Wordt Vervolgd Club’ en in december 1985 aan ‘Pas geverfd’.
Voor de begeleiding tekende Jos Aarnoudse.
Het Minjon Magazine-televisie startte in oktober. Het jonge talent van de AVRO bracht
eenmaal in de maand een editie met drie gefilmde items, gelardeerd met sketches en lied
jes. Hel televisie-magazine werd begeleid door Janny van Word ragen.

1986
De Minjon-redactie heeft zich in 1986 vooral gericht op versterking van de radio-uitzendingen (drie kwartier per week) en op training via Workshops van de honderden actieve
Minjon ners.
Van de vele radioprogramma’s vermelden we vooral een reportage over de ernstige psy
chische gevolgen voor Nederlandse militairen van hel Unifilbataljon, de Cabaret-Kerstshow en de reportage ter gelegenheid van 1 jaar Minjon terug in de lucht, gemaakt aan
boord van de veerboot ‘De Koningin Beatrix’, varend van Hoek van Holland naar Harwich.
Van de tv-producties viel de Soap Opera ‘Salad Days’ het meeste op.
Voorts werd dit jaar een begin gemaakt met het uitgeven van een eigen Minjon periodiek,
De Nieuwsbrief, en werden in de regio Groningen, Limburg en Twente zogenaamde
‘steunpunten’ opgericht, waardoor ook jongelui die wat verder van Hilversum af wonen
in de gelegenheid worden gesteld daadwerkelijk aan Minjon deel te nemen.

1987
1987 was voor Minjon het jaar waarin voor het eerst met eigen mobiele tv-apparatuur kon
worden gewerkt. In een aantal workshops werden Minjonners ‘opgeleid’ tot cameraman/vrouw, belichter of geluidstechnicus, mede dank zij de inspanningen van deskundigen van
de audio-visuele dienst van de gemeente Dordrecht, docenten van de Filmacademie en de
Academie voor de Kleinkunst. Met die kennis op zak kon worden begonnen aan de pro
ductie van de elf programma’s die in een wekelijkse frequentie voor de zomer van 1987
stonden gepland. Elf magazines met informatieve, culturele en amuserende inslag, afge
sloten met een zogenaamde ‘Theatershow’ die model kan staan voor het wezen van Min
jon, namelijk jeugdige zelfwerkzaamheid. Camerawerk, regie, montage, decors, styling,
belichting, teksten en muziek - alles eigen werk.
In het verslagjaar werden ook de eerste resultaten zichtbaar van wat wij noemen het
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‘kweekvijver-effect’. Een groot aantal Minjonners kon (in vast dienstverband of als free
lancer) doorstromen naar de professionele wereld van radio of televisie, zowel binnen als
buiten de AVRO, op die manier profiterend van de bij ons opgedane ervaring. Profijt van
Minjon werd ook getrokken door de Nederlandse Unifilmilitairen, zij het dan op een an
dere manier. De radiodocumentaire die door Minjonners werd gemaakt over de vaak
moeilijke situatie waarin ex-Unifillers verkeerden, leverde Kamervragen op aan de minis
ter van Defensie, met als resultaat een door de militairen gewenst onderzoek.
Op radio werd overigens 52 maal drie kwartier zendtijd op de vrijdag vooravond gevuld.
Vaak in magazine-vorm, afgewisseld met ‘specials’. Vooral in de zomerse magazines zat een
aantal spectaculaire live-reportages, onder meer over zweefvliegen en parachutespringen
Daarnaast noemen wij een aantal muziekprogramma’s met zeer sterk wisselende thema’s:
van Victoriaanse liederen tot de meest moderne vormen van popmuziek.
Onder eindredactie van Frans van Houten, werden de programma's gecoördineerd en
begeleid door Karin de Vries, Janny van Word ragen, Jaap Poelgeest en Albert Bek met
Trudy van Dijk als secretaresse.
1988

In 1988 heeft Minjon zich in hoofdzaak gemanifesteerd via de radio. Elke zaterdagmiddag
werd door de jonge programmamakers een uur gevuld op Radio 5. Het experiment werd
daarbij bepaald niet geschuwd: enkele speciaal daarvoor geselecteerde Minjonners kre
gen de kans in een reeks van vier aaneengesloten uitzendingen hun specifieke ideeën over
vernieuwing van het medium radio te etaleren. In tegenstelling tot vorig seizoen bestond
er, wat de televisie betreft, geen (wekelijkse) uitzendpïicht maar een uitzendrecht: er wer
den programma’s opgezet die pas na goedkeuring door de programmaleiding op hel
scherm konden komen. Dat leverde een verrassende kwaliteitsverbetering op tegen, uiter
aard, een kwantitatieve achteruitgang. Maar het drietal documentaires dat kon worden
uitgezonden voldeed dan ook in veel sterkere mate dan het jaar daarvoor het geval was aan
de kwaliteitsnorm die ook aan Minjonprogramma’s (al worden zij in wezen toch door ama
teurs gemaakt) moet worden gesteld. Het verslagjaar stond voorts in hel leken van de na
derende reorganisatie van Minjon. Het betreft hier een afslankingsprocedure die erop ge
richt is het tot niets verplichtende hobbybestand van Minjon af te stoten om door te kunnen
gaan met een kleine groep jongeren die heel bewust met radio en tv bezig is en daar ook
beroepsmatig in verder wil gaan.
In de personele bezetting van de centrale redactie van Minjon vonden enige wijzigingen
plaats. Albert Bek verliet op eigen verzoek de AVRO en zijn plaats werd ingenomen door
Cas Brugman. De secretaresse, Trudy van Dijk, promoveerde binnen het bedrijf. Haar
plaats werd ingenomen door Wieky Beens. Regisseur Jaap Poelgeest verliet de AVRO per
1 januari met de VUT.

1989
In 1989 werd elke zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur op radio 5 door de jonge programma
makers van Minjon met veel enthousiasme een uur gevuld. Een paar hoogtepunten: op 7
oktober werd door Michael Bakker en Yvette Valkenburg een sing- en songwritefestival ge
organiseerd. Juryleden Gerrit den Braber, Hans Schillers en Meta de Vries beoordeelden
de muziek, teksten en uitvoeringen van een twaalftal aankomende artiesten. Winnares
werd Elly Beurskens. ‘Ontmoeting der Muzen’ was een klassiek muziekprogramma naar
een idee van Casper Wintermans en Remco Meijer dat in een serie van zes afleveringen
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werd uitgezonden. De samenstellers lieten in deze serie horen hoe kunstenaars zich door
elkaar hebben laten inspireren. Voorts was er een erotisch getint programma van Erik van
Prooijen, Marcel Beijer, Emiel Stubbe en Jeroen Drogt, een aantal snelle, originele uitzen
dingen van de broers Richard en Hildo Lamb en een cabaretuitvoering van Joeri Prinsenberg. Kortom: Minjon-radio was in 1989 levendiger, professioneler en origineler dan ooit.
Voor televisie maakten de Minjonners onder meer ‘Examen voorspelling’, een documentaire
waarin vier jonge mensen die aan verschillende theaterinstituten studeerden, antwoord
gaven op vragen als: waarom jonge mensen voor het theatervak kiezen, of de opleiding vol
doet aan hun verwachtingen en hoe groot de kans is om echt op het toneel te komen. In
Just Friends’ wilden muzikale Minjonners duidelijk maken waarom zij in de muziek ver
der willen, welke opleiding daarvoor is vereist en wat zij ervoor moeten doen om hun ide
aal te realiseren. Over het verschijnsel dwangneurose vertelde een drietal patiënten in de
door Ellen Letsch samengestelde documentaire ‘Leven met dwangneurose’.

1990
Minjon was ook in 1990 actief. Wekelijks was er een bijdrage die in het speciaal gereser
veerde Minjonuur werd uitgezonden. Daarnaast werd er incidenteel meegewerkt aan de
programma’s Troubleshooter, 1008 KHZ en Vijf op 5.
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1

Bijlage 5:

minjonners die in het vak gingen

Onder bovenstaande titel verscheen in de Avrobode van 10 januai i 1970, dus op het moment dat de jeugdomroep net was op
geheven, een lange lijst namen van (oud-)Minjonners die min of
meer ‘in het vak’ waren terechtgekomen. Ook op andere plaat
sen kwamen dergelijke opsommingen tot stand. Uit al die gege
vens is onderstaande lijst samengesteld.
Een kritische blik leert dat van sommige personen het contact
met onze jeugdomroep wel summier is geweest. De meeste ge
noemden hebben echter wel enige tijd meegewerkt; een aantal
zelfs vele jaren en zeer intensief. En misschien hadden nog wel
meer mensen een plaatsje verdiend.
De vermelde functies hebben natuurlijk betrekking op het tijd
stip van bovengenoemde publicatie.
Velen hebben in latere jaren heel andere dingen gedaan.

Willeke Alberti
Hans Alberts
Marga van Arnhem

zangeres
bassist
NOS-journaal

Mireille Bekooy-Bosch
Maja Bendelei
Joop Berendsen
Ferd Berger
Peter Blanker
Anne-Wil Blankers
Frits Bloemink
Pieter Bollen
Kees Boomkens
Cor Boos
Ruud Bos
Gerrit den Braber
Jos Brink
Eef Brouwers
Cas Brugman
Vincent Brugman
Jack Bruning

omroepster TROS
zangeres
technicus NOS
medewerker RVD-uitzendingen
cabaretier
actrice
omroeper
tech nicus
regisseur KRO
illustrator
pianist, arrangeur, componist
programmaleider Phonogram
cabaretier
reporter AVRO
regisseur AVRO
tv-producer
discjockey Radio Luxemburg

Frits Cabout
John Collee
Ellen Cramer

NOS
so n gw ri te r, co p y w ri ter
zangeres

Sielzo Dijkhuizen
Ton van Dongen
Jan Donia

journalist
cineast
journalist

i
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Cees van Drongelen
lm me Dros
Anne van Egmond
Tonny Eyk
Janine van Elzakker
Hans Engelman
Bram van Ei kel

AVRO’s Televizier
tekstschrijfster Oebele
omroepster KRO
pianist, orkestleider
presentatrice IKON
reporter AVRO
dramaregisseur

Peter Fock

AVRO’s Televizier

Frank Garnier
Wim Gerritsen
Ad ’s-Gravesande

TROS Aktua
reporter RONO
reporter VARA

Paul Haenen
Henny Hamhuis
Flans Flering
Heleen van Herk
Eugènie Herlaar
Klaasjan Hindriks
Jack Holleman
Lonneke Hoogland
Chris van Hoorn
Henk van Hoorn
Wik Horn
Hermien van der Horst
Jan Huydts

freelancemedewerker
reclamebureau
omroeper AVRO
medewerkster AVRO
NOS-journaal
reporter AVRO
technicus NOS
tv-omroepster AVRO
producer AVRO-radio
reporter AVRO-radio
cabaretier
medewerkster Groenteman
musicus

Audrey van der Jagt
Wim Jansen
Hans Jonges
Herman Jordan

omroepster
reporter NCRV
producer Wereldomroep
toneelmeester tv

G reetje KaufTeld
Paul Keet
Freda Keuker
Frans Kilian
Rob Klaasman
Peter Kok
Inge Kortlang
Pim Korver
Jan de Kreek
Chiel de Kruijf
And ré Kuyten

zangeres
TROS Aktua
omroepster Veronica
omroeper NCRV
freelancemedewerker KRO, VARA
presentator
pianist
medewerkster AVRO
cameraman NOS
medewerker radionieuwsdienst
NOS-producer
auteur

Annet de Langen
Charles Leeuwenkamp
Oda Leidsman
Bora Lensky
Philip Lezer

muziekafdeling TROS
tv-regisseur
omroepster
tv-regisseuse
presentator

Jan Kok
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John van Lier
Jan van Lieshout
Corrie van der Linden

tv-journalist
Loko VARA
hoorspelkern NOS

Donald de Marcas
Bob Meijer
Wilco Meijer
Menno Mendera
Felix Meurders
Peter Meijers
Gildo del Mistro
Ada Monnikendam
Joop Mulder

hoorspeler, omroeper
nieuwslezer NOS-journaal
bestuurslid AVRO
radiotechnicus
discjockey NOS
TROS
musicus
nieuwslezeres
omroeper KRO

Edvard Niessing

omroeper

Hans van Oeveren
Frans Oudhoff
Rob Out
Cees van Oyen

zanger
pianist
Veronica
cabaretier

Bouke Poelstra
Koos Postema

redacteur Tele Vizier
Achter het Nieuws VARA

Joop Raasveld
Jan Ravensteijn
Marion Reuvecamp
Hu go van Rhijn
Sjoerd Riedstra
Thea Roelofsen
Maarten van Rooijen
Hans Rozenkrans
Klaas Rusticus

radiotech nicus
jeugdafdeling AVRO
omroepster TROS
reporter NCRV
medewerker RONO
omroepster
cineast
Peter Blom, NCRV
omroeper

Ad Schenkhof
Dick Seip
Will Simon
Imre Somogyi
Joop Span
Henny Spijker
Joop Stokkermans
Theo Stokkink
Theo Strengers

Ad Roland, discjockey
journalist
regisseur AVRO
programmadienst NOS
freelanceregisseur
scriptgirl, tekstlezeres
pianist, componist
jeugdafdeling KRO
tekstschrijver, producer

Bert Tiddens
Almar Tjepkema
George Tor
Krijn Torringa
Leo Touw
Peter Tuinman

journalist, reporter
tv-regisseur
medewerker KRO
discjockey, producer AVRO
journalist
acteur

I

!

i
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Theo Uittenbogaard

freelancemedewerker

Wim Veldhuysen
Tonny van Verre
Jan Visser
Skip Voogd
Loes Vos
Jan de Vries

reclamebureau
cabaretier VARA
dichter
muziekproducer NCRV
cabaretière
beeld technicus NOS

Paul van Walsem
Jaap van Wansbeek

Richard de Wijs
Hans van Willigenburg
Bert de Winter
Els de Wit-van Roon
Bert Witteveen

sociologische afdeling AVRO
muziekjournalist
concertpianist
radiojournalist
omroeper NCRV
reporter KRO
omi oepster, presentatrice AVRO
medewerker RONO

Hans van Zijl
Joop van Zijl
Cees van Zijtveld
Hans Zoet
Wim Zwerus

omroeper, nieuwslezer
reporter NOS
discjockey AVRO
reporter VARA
schooltelevisie

Jan Wijn
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Bijlage 6: Minjonarchief (verantwoording)

De twee cd’s en de twee dvd’s die bij dit boek horen, vormen een neerslag van het
hele ‘audio-’ en ‘video’-Minjonarchief zoals dat in de loop der tijd is ontstaan. Het
betreft in totaal naar schatting ruim 40 uur audiomateriaal en bijna 10 uur videoopnamen.
Uiteraard heeft de kleine commissie die dit materiaal bijeengebracht heeft, zich uit
gebreid afgevraagd:
•
hoe de opnamen het beste bewaard konden worden en
•
hoe ze het archief zo toegankelijk mogelijk kon maken.
Archiveren betekent datje wilt dat het gearchiveerde over - zeg- 50 a lOOjaar nog
in goede staat verkeert èn dat er dan nog afspeelapparatuur voor bestaal. Er is
daarom voor gekozen de opnamen te bewaren op de oorspronkelijke drager (voor
audiomateriaal: meestal plaat of band 38 cm volspoor; voor videomateriaal: film,
digibeta of dvd).
Daarnaast is hel complete archief gedigitaliseerd en opgeslagen op harddisk.

Om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken zijn de bij dit boek horende
cd’s en dvd’s vervaardigd met als oogmerk althans een deel van het archief voor
iedereen te ontsluiten. Dit is gedaan door het materiaal ‘één op één’ over te zet
ten op cd resp. dvd.
Inhoud van de cd’s en dvd’s

Op de cd’s staat een doorsnee van de Minjonprogramma’s zoals die destijds wer
den uitgezonden. Er is voor gekozen niet in de programma’s te knippen om ze te
‘verfraaien’ of aan te passen aan de huidige tijd. Op één uitzondering na: ‘Zing
Zong’ werd iets bekort omdat het anders niet op de cd zou passen.

Voor de dvd’s geldt mutatis mutandis hetzelfde: het zijn geen snel gemonteerde,
van inserts voorziene compilaties maar in de originele staat gelaten archiefopnamen waarin alleen is gemonteerd als dat, bijvoorbeeld door beschadigingen of ont
brekende stukken in het origineel, onvermijdelijk was.
Om het archiefmateriaal in de oorsponkelijk staat te laten, is er doelbewust van af
gezien gebruik te maken van een ‘voice-over’ en is het commentaar in de vorm
van uitschakelbare ‘ondertitels’ toegevoegd.

Alle namen die in de navolgende inhoudsopgave voorkomen, zijn zo goed moge
lijk geverifieerd.
Niet in alle gevallen is met volstrekte zekerheid komen vast te staan wie de desbe-
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treffende tekstdichter, componist, uitvoerende etc. was. In enkele gevallen is een
gokje gewaagd. In één geval was de onzekerheid te groot: niemand van cle geraadpleegden wist raad met de auteurs van het liedje ‘Dolce far meute’.
Inhoud van het totale Minjonarchief

Op de inhoudsopgave van de beide bij dit boek horende cd’s en dvd’s volgt een
overzicht van het totale Minjonarchief. Wie tegen kostprijs hieruit nog iets zou wil
len aanschaffen, kan in overleg treden met de afdeling Documentatie van cle
AVRO.
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Bijlage 7: Inhoud

CD 1
1

van de cd's en dvd's

Totale lengte: 1 h 13’ 45”
10 met een gniffel
Lengte: 57’ 07”
Compilatieprogramma ter gelegenheid van het tienjarig beslaan van Minjon
Uitgezonden 19 september 1963
Hans Engelman
Tekst:
Audrey van derJagt en
Presentatie:
Richard de Wijs
Ru van Wezel
Montage:
• Openingstune
Hcnny Pfann
• Proclamatie Minjon
Bram van Erkel e.a.
• Fantafest
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Joop Stokkermans
Gerrit den Braber
• Anecdote over Theo Waterman
René Haeck
• Herinneringen aan programma’s
Donald de Marcas
• Teuntje de Griffel
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Joop Stokkermans
Afdeling Hengelo
• Sinterklaasreportage
Piet Kiel
• Orgelbespeling met Kerstmis
Ruud Bos (leiding)
• Buitenbeentjes
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Ruud Bos
Jan Visser
• Woordentoto’s
Joop van Zijl (aankondiging)
• De Minjonairs
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
Minjonairs
• Fm looking over a four-leaf dover
Bram van Erkel en Henny Spijker
• Jan Willem van Dam
Bram van Erkel
• O, juffrouw Henny
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Joop Stokkermans
• Den Helder Marinestad
.Afdeling Den Helder
• Kanaal 3700
Afdeling Groningen
• Radio-Jeugdorkest
Andries Hartsuiker (dirigent)
• De banderol / Doris Dag
Gerrit den Braber e.a.
• Compilatie Minjonliedjes
JOOP Stokkermans (modulaties)
- Dolce far niente
Lily Wymenga en Bram van Erkel
- Meneer De Kat
Lily Wymenga
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Peter Kok
Lily Wymenga
- Verliefde typiste
Tekst: Lily Wymenga. muziek: Joop Stokkermans
Folgert Zwaving
- Twee gitaren in Bergen aan Zee
Tekst: Chris van Hoorn, muziek: Wim Jansen
Annie Lindeboom
- Mascha Sibrokowsky
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Wim Jansen
Grite Looyenga en Bram van Erkel
- De telefoniste
Tekst: Ferdinand Muys, muziek: Joop Stokkermans

159

Freule Eugène
René Haeck
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Peter Kok
Henk Fuchs
- Poppen moedertje
Tekst en muziek: Joop Stokkermans
Lily Wymenga
- Kiedewiet
Tekst: Jan Visser, muziek: Peter Kok
René Haeck
- Kees met de klompe
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Joop Stokkermans
Theo van Veen
- Ali Sjoeroe Tan-Tan
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Wim Jansen
René Haeck
- Omdat ik een zeeman ben
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Joop Stokkermans
Grite Looyenga
- Janosja
Tekst: Marijke van Dalen, muziek: Ruud Bos
René Haeck e.a.
- Soldatenlied
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Ruud Bos
Dallea Burleigh en Loes Vos
- Citherleed
Cily Dupré (cilher)
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Joop Stokkermans
Peter Fock en Jan Trompper
Hel klokje van 7 uur
Afdeling Rotterdam
Vijfjarig bestaan Minjon
René Haeck
Minjon is 7 jaar
Gerrit den Braber
Afscheidstoespraak
Chris van Hoorn
Afscheidstoespraak tot Kees de Wolf
Black Jacks
Pussycat
Afdeling Leiden
Ik wurg hem (bijdrage 9x9)
Tekst: Dallea Burleigh, muziek: Joop Stokkermans
Afdeling Hengelo
Hé, wat doe jij daar? (bijdrage 9x9)
Wim Jansen (leiding)
Musette
Tekst en muziek: Wim Jansen
Geen tijd
Medewerkers Micro-agenda
Tekst: Gerrit den Braber en Dick Seip, muziek: John de Rooy
Wim van‘t Gym
Minjonairs
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
Afdeling Slunterplurk
Ad Rem
Slottune
-

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Jeugd in toga
Cabaretesk klankbeeld over de moderne jeugd
Uitgezonden 23 augustus 1955
Tekst:

2
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Lengte: 16’ 35”

Dick Seip en Jan Visser

CD 2

Totale lengte: 1 li 11’ II”

1

Zing zong
Lengte: 21 ’ 30”
Ingekorte versie van een zangspel dat werd uitgezonden op de Jeugddag van 19 april 1960
Tekst:
Henny Hamhuis
Muziek:
Joop Stokkermans
Stemmen:
Marjan Berk (Eudokia Balk),
Folgert Zwaving (Buitelaer) en
Hans Jonges (leider Kroenoeng
Kroenoengs)
Piano:
And ré Presser en
Joop Stokkermans
Bas:
Hans Alberts
Drums:
Gildo del Mistro
Regie:
Gerrit den Braber
Donald de Marcas e.a.
• Kroenoeng Kroenoengs
• Twalef jaar ben ik
Loes Hardenberg
• Zeemansleed
René Haeck
Marjan Berk
• Tante Sophia Louise
• Liefdesliedje
Grite Looyenga en Bram van Erkel

2

In Minjon zijn
Lengte: 05’ 58”
Geschreven en uitgesproken door Theo Strengers
Uit ‘Feest voor tien’, een zaalprogramma ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van
Minjon
Opgenomen 21 september 1963

3

Buitenbeentjes
Cabaretprogramma over diploma’s en verkiezingen
Uitgezonden 1 1 juni 1956
Tekst:
M uziek:
Piano:
Bas:
Gitaar:
Verdere medewerkenden:

4

Lengte: 14’ 26”

Dick Seip en Jan Visser
Ruud Bos
Ruud Bos
Hans Alberts
Wiin Veenstra
Joke van Vliet, Loes Vos, Peter
Fock, Henk Fuchs en
Jan Trompper

Lengte: 29’ 20"
Herman, daar ga je
Compilatie van het feestprogramma ter gelegenheid van het afscheid van Herman
Broekhuizen van de AVRO op 31 januari 1970
Uitgezonden 5 februari 1970
Gerrit den Braber en
Samenstelling:
Chris van Hoorn
Wilco Meijer
Presentatie:
Bram van Ei kel
Zang:
Joop Stokkermans
Piano:
Pierre Biersma en Tonny Eyk
Accordeon:
Gitaar:
Eddy de Wind
Ruud Bos
Marimba:
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Bas:
Slagwerk:
Montage:
• Je laat ons zitten in de kou
• Luister je mee naar ons kinderkoor
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
• Micro Avrobode
• Citherleed
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Joop Stokkermans
• HB
• Weet je waarom ...
• Elsje FiederElsje
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
• Herman netje luister
Tekst en muziek: Lily Wymenga
• Hoe was hij als baas?

•

Mini-opera ‘Afscheid van een leider’

Tekst: Chris van Hoorn, muziek: Joop Stokkermans
• Wat moet die goeie ouwe Avro zonder Herman
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Tonny Eyk
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Hans Alberts
Gildo del Mistro
Ru van Wezel
Jos Brink
Kinderkoor o.l.v. Boudewijn Klap
Pierre Biersma (piano)
Hans Jonges
Dallea Burleigh en Loes Vos
Cily Du pré (cither)
Theo Strengers
Henny Kürten en Wim Veenstra
Koor van presentatoren

Lily Wymenga (zang en gitaar)
Boudewijn Klap, Lily Huizen,
Wim Jansen, Chris van Hoorn,
Kees de Wolf, joop van Zij) en
Gerrit den Braber
Loes Vos, Bram van Ei kel,
Donald de Marcas, Cees van Oyen
e.a.
Bram van Erkel e.a

DVD I

Totale lengte: 1 h 58’ 50”

1

Jaarvergadering
Lengte: 00’ 23”
toespraak door AVRO-voorzitter mr. L.H. Slotemaker in Maastricht op 7 maart 1965

2

Herman Broekhuizen bij de studio
Lengte: 03’ 46”
HB veitelt over het ontstaan van Minjon tijdens een wandeling rond de oude AVRO-studio,
afgesloten door een collage van invulkaarten uil het Minjonarchief
Montage:
Ru van Wezel
De opnamen voor de nummers 2, 4, 6, 8 en 10 zijn gemaakt in 2005 ten behoeve van deze dvd
Productie:
Audrey van der Jagl en
Chiel de Kruijf
Vragen buiten beeld:
Audrey van der Jagl
Camera:
Bram van Erkel en Ru van Wezel
Montage:
Ru van Wezel

3

Screentest
Lengte: 02’ 09”
Audrey van der Jagl en Helen Müller in gesprek over Minjon
Screentest voor TV-programma 'Rooster’
Opgenomen 23 juni 1963

4

Over de trio’s
Lengte: 05’ 04"
Gesprek tussen Herman Broekhuizen, Kees de Wol Ten Wim Jansen

5

Rooster 1963
Lengte: 26’ 43”
TV-programma ‘Rooster’ ter gelegenheid van hel tienjarig bestaan van Minjon
Uitgezonden 4 oktober 1963
Gerrit den Braber
Samenstelling en regie:
Marga van Arnhem (omroepcel),
Presentatie:
Audrey van der Jagl en
Hugo van Rhijn (studio 4)
• Fragmenten uit zaalprogramma 21 september 1963
Frits Cabout
- Interview Wim Veldhuysen
Dorien Mijksenaar met Kwartel
- De zomer heeft zijn tijd gehad
Joop Stokkermans
Tekst: Theo Strengers, muziek Peter Kok
Carla Reens (Gelderland),
Minjonners in dialect
Henk van Hoorn (Utrecht).
Emmy Christen (Zuid-Holland),
Joekie van Tongeren (Noord Brabant), Nynke Anema (Friesland)
enjoan Helen Zéguers (Limburg)
Tekst: Chris van Hoorn
Klaas jan Hindriks en Joop van Zijl
- Reporiagewedstrijd
Aya Snellen (fluit) en Joop
- Compositie van Hugo Caplel
Stokkermans (piano)
Theo Strengers
- Cursiefje
Gerti Hoevenberg met Kwartel
- De straal van lang plezier
Joop Stokkermans
Tekst: Theo Strengers, muziek Ruud Bos
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Uitreiking wisselmicrofoon

•

Reportage uit Minjon-stuclio Dordrecht

• Interview in studio 4
• Auditie in studio 4
• Minjonners die in liet vak zijn gegaan

• Oproep voor een schrijfwedstrijd

Henk de Wolf (programmaleider
AVRO) en l lenk van Hoorn
(Utrecht)
Afdeling Dordrecht o.l.v. Ton van
Dongen
Audrey van der Jagt
Wim Jansen
Klaasjan Hindriks, Skip Voogd.
Donald de Marcas, Cees van
Drongelen, Peter Fock, Marga
van Arnhem. Jos Brink, Koos
Postema. Bram van Erkel, Will
Simon, Almar Tjepkema, Joop van
Zijl en Willeke Alberti
Herman Broekhuizen

6

Techniek
Lengte: 03’ 30”
Gesprek van Herman Broekhuizen met oud-NRU-technicus Nol Gobits over Minjon

7

Afdeling Randstad
Lengte: 05’ 29”
Reportage over de afdeling Randstad die bezig is met de opname van een klankbeeld
Uit TV-programma ‘Vjoew’ over Minjon
Uitgezonden 6 januari 1967

8

Andere jeugdprogramma’s
Lengte: 04’ 08”
Gesprek van Bram van Ei kel en Wilco Meijer over de ‘randprogramma’s’, zoals Peperklip
en Tovercirkel

9

Rooster 1961 (deel 1)
Fragmenten uit TV-programma ‘Rooster’ over Min jon
Uitgezonden 8 november 1961
Samenstelling en regie:
Presentatie:
Combo:

• Interview Herman Broekhuizen
• Kleine Parisienne

•

10
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Lengte: 05’ 04”

Gerrit den Braber
Lonneke Hoogland en Wilco
Meijer
Joop Stokkermans (piano),
Eddy Esser en Kees Vick (gitaar) en
Hans Alberts (bas)
Lonneke Hoogland
Bram van Erkel met combo
Lily Wymenga (Parisienne)

Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Joop Stokkermans
Lily Wymenga met combo
Een brilslang in Nieuwe-Tonge
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Joop Stokkermans

Muziek en zomerkampen
Lengte: 06’ 09”
Gesprek over muziekprogramma’s, zoals met de zanggroepen Kandidaatjes en Minjonairs,
en de zomerkampen
Gesprekspartners:
Dallea Burleigh, Loes Hardenberg,
Hermien van der Horst, Ruud Bos,
Herman Broekhuizen, Donald de
Marcas, Gildo del Mistro cn Joop
Stokkermans

11

Rooster 1961 (deel 2)
• Interview Joop Stokkermans
• 3e deel uit ‘Sonatine’ (Joop Stokkermans)
• Reportage uit Minjon-studio

12

Minjon, weetje nog ...
Lengte: 42’ 25”
Interviews met een aantal Minjonners over het werk in hun afdelingen en wat er later van
hen is geworden
De opnamen zijn gemaakt in 2004 en 2005 ten behoeve van deze dvd
Productie:
Audrey van der Jagt en
Chiel de Kruijf
Vragen buiten beeld:
Audrey van der Jagt
Camera:
Chris Berger en Ru van Wezel
Montage:
Bram van Ei kel
Geïnterviewden:
Anneke Couzy, Henny Dumoulin,
Anne van Egmond, Mary Knöps,
Henny Kürten, Carla Reens, Nico
van den Berg, Ruud Bos, Wil Drop,
Frits Ham, Hans Hering, Henk van
Hoorn, Wim Jansen, Wim Nijssen,
Dick Seip, Wim Veenstra en
Jan Visser

Lengte: 12’ 57”
Lonneke Hoogland
Joop Stokkermans (piano)
Afdeling Amsterdam-oost o.l.v.
Hans Hering en Kees Boomkens
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DVD 2

Totale lengte: 1 h 49’ 25”

1

Fotocollage
Lengte: 04’ 18”
Foto’s van willekeurige Minjon ners uil hel archief van Carla Reens
Montage:
Ru van Wezel

2

Het eerste lustrum
Lengte: 04’ 25”
Film van Mary Knöps gemaakt tijdens de viering van hel vijfjarig bestaan van Minjon in het
Groothandelsgebouw te Rotterdam op 4 oktober 1958, met commentaar uitgesproken in
2006
Mary Knöps en Damma Ros
Commentaar:

3

Trailer
Voor de reünie op 10 november 1984
Uitgezonden 8 september 1984
Samenstelling:
Presentatie:

4

Lengte: 01’ 14”

Gerrit den Braber
Lonneke Hoogland en
Wilco Meijer

Lengte: 1 h 28’ 24”
Zullen we maar weer ... ?!
Iets ingekorte opname van het feestprogramma ter gelegenheid van hel afscheid van
Herman Broekhuizen van de omroep op 10 november 1984
Gerrit den Braber en
Leiding:
Chris van Hoorn
Joop
Stokkermans (piano),
Combo:
Ruud Bos (orgel), Eddy Esser
(gitaar), Gildo del Mistro (slagwerk)
Maja Bendeler, Dallea Burleigh,
Koor:
Loes Hardenberg, Hermien van
der Horst, Bora Lensky, Loes Vos,
Lily Wymenga, Peter Blanker,
Bram van Ei kel, Henk Fuchs, Wim
Jansen, Donald de Marcas, Cees
van Oyen, Theo van Veen en
Folgert Zwaving
Ru van Wezel
Montage:
Gerrit den Braber
• Warming-up
Joop Stokkermans (arrangement)
• Hallo, hier is de jeugdomroep
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
Ruud Bos (arrangement)
• Medley door de Minjonairs
Lonneke Hoogland
Aankondiging:
- Het mannetje van het geweten
Tekst: Dick Seip en Jan Visser, muziek: Ruud Bos
- Marionneke
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
- Wim van ‘t gym
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
- Pinkel t win kei sterretje
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen
— O, juffrouw Henny
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Joop Stokkermans
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•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

- Open je venster
Tekst en muziek: Willy Rex
- Buitenbeentjes
Tekst: Dick Seip en Jan Visser, muziek: Ruud Bos
- Fantafest
Tekst: Henny Hamhuis, muziek: Joop Stokkermans
Slunterplurk
Ruud Bos
Aankondiging:
Eugènie Herlaar
Jan Visser
Verhaal ‘Herman Broekhuizen’
Krijn Torringa
Aankondiging:
Loes Vos
Gedicht ‘Klaarwater’ (Jan Visser)
Dallea Burleigh en Loes Vos
Citherleed
Cily Du pré (cither)
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Joop Stokkermans
Bora Lensky
Aankondiging:
Han Peekei
Conference
Els de Wit-van Roon
Aankondiging:
Kees de Wolf
Telegrammen
Gerda Ketelaar
Speech
Peter Blanker
Herman zo’n meester was jij
Tekst en muziek: Peter Blanker
Donald de Marcas
Orgelman:
Eef Brouwers
Aankondiging:
Gerard Wallis de Vries (AVROSpeech
voorzitter)
Lies van Dijk (AVRO-gastvrouw)
Uitreiking Bronzen Zaaier aan HB
Koor en combo
Zullen we maar weer ... ?!
Tekst: Chris van Hoorn, muziek: Joop Stokkermans
Theo Strengers
Column
Klaasjan Hindriks
Aankondiging:
I lenny Spijker, Peter Blanker, Wim
Minjon afdeling Almere-Haven 2001
Jansen, Donald de Marcas en
Folgert Zwaving
Hermien van der Horst, Kees de
De Groenteman
Wolf en Folgert Zwaving
Elly Visser
Aankondiging:
Peter Blanker
De vijftiger jaren
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Ruud Bos
Loes Vos, Bram van Erkel, Donald
Een leider met VUT
de Marcas, Cees van Oyen, koor en
combo
Tekst: Chris van Hoorn, muziek: Joop Stokkermans
Cas Brugman
Aankondiging:
Karei van de Graaf
Interviews Wim Veldhuysen en Mare van Hal
Ru van Wezel
Overhandiging cassettebandje aan HB
l lerman Broekhuizen
Afscheidsspeech
Anne-Wil Blankers, koor en combo
Herman weetje nog?
Tekst: Gerrit den Braber, muziek: Ruud Bos en
Joop Stokkermans
Wilco Meijer
Afkondiging
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5

Vraaggesprekken
Lengte: 10’24”
Interviews tijdens de reünie ter gelegenheid van hel afscheid van Herman Broekhuizen
van de omroep op 10 november 1984 door Catherine Kcijl
Geïnterviewden:
Eel Brouwers, Cees van Drongelen,
Henk van Hoorn, Eugènie Herlaar,
Klaasjan Hindriks, Wim
Veldhuysen, Will Simon en
Donald de Marcas
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Bijlage 8: Inhoud

van het totale

Minjonarchief
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Bijlage 9: Personenregister

In dit register zijn de namen opgenomen die voorkomen in de tien hoofdstukken, de bij
lagen met gegevens uit de AVRO-jaarverslagen (bijlagen 3 en 4) en de inhoudsopgave van
de cd’s en dvd’s (bijlage 7).
A
Aarnoudse. Jos, 114,149
Alberti, Willeke, 144,164
Alberts, Hans, 79, 161-162, 164
Alberts, Wim, 79
Andriessen, Willem, 142
Anema, Nynke, 163
Arnhem, Marga van, 45. 142,
16 *-164
Anema, Piet, 20, 34, 142
Aufray, Hughes, 146

B
Bach.Johann Sebastian. 144
Bakker, Michael, 150
Barendregt, Bas, 51
B.ii u< h. I’hi.i, 139
Bcens, Wicky, 150
Beijer, Marcel. 150
Bek, Alben, 114.150
Bekooy-Bosch, Mireille, 145
Bendeler, Maja, 166
Berg, Henk van den, 67. 101
Berg, Nico van den, 82, 8687,91, 165
Berge. Dina van, 44
Bergen, Connie van. 146
Berger, Chris. 165
Berger, Ferd, 100
Bergisch, Nita, 36
Berk, Marjan, 161
Bertsch, Yolande, 45
Beurskens, Elly, 150
Biersma, Pierre, 161-162
Bijvanck, H., 90
Blanker. Peter. 45. 166-167
Blankers, Anne-Wil, 167
Boekhorst, Henny te, 17
Boer, Rein de, 47
Boeziek, Ed, 12-13

Boomkans, Kees, 36, 38, 142,
165
Boots, Jan, 19,24,99,101,
134,139,143
Bos, Ruud, 49, 51-52, 55, 63,
99. 138-140. 143-144, 159161. 163-167
Bosman, Evert, 144
Bosman, Fred. 59, 75, 87, 90
Bourgonjen, Dick, 43-44
Boxem, Gert-Wim, 81
Braamhorst, Lex, 42, 101
Braber, Gerrit den, 17-18, 2127,29,31,36, 43-44,49,
53-56, 62, 66-68, 82. 97,
101, 108, 136-137, 139-140,
144, 150, 159-164, 166-167
Brink, Jos, 162, 164
Brink, Wim, 17,21
Broekhuisen. Marja van. 46
Broekhuizen. Herman, 10-12,
15-19, 21-32, 34, 36, 38,
50-51,55-57,59,61-63, 66,
69, 78, 80-84, 86. 93-95,
97-99, 101, 103-105, 108,
110-111, 113, 134, 137-141,
143, 145-148, 159-164,
166-168
Broekhuizen, Minke, 26, 34
Brouwers, Eef, 45-47, 167168
Brugman, Cas, 1 14, 142, 150,
167
Bruning,Jack, 20
Brussen, Jan. 140
Buiskool. Kitty, 47
Buren, Max van. 67
Burleigh, Dallea, 55, 160,
162, 164, 166-167
Buurman, Kees, 116

C
Cabout, Frits, 163
Caplet. Hugo, 163
Christen. Emmy, 163
Corbeel, Jozef, 50
Corver, Ankie, 36
Cottaar, Jan, 142
Conzy, An n eke, 165

D
Dalen, Marijke van, 138-139,
160
Dainsté, Renée, 44
Dainsté, Sheila, 44
Davids, Louis, 28
Denker, Agaath, 75
Deyl, Tom van, 46
Dijk, drs. DJ. van, 137
Dijk, Jos van, 46, 140
Dijk, Lies van, 167
Dijk. Louis van, 144
Dijk, Trudy van, 114, 150
Dijkstra, Bert, 140-141
Ditmer, Carl, 36
Doeve, Eppo, 142
Dongen, Ton van, 164
Donia, Jan. 141-142
Di immelen, Gert van, 22, 94,
105,148
Drogt, Jeroen, 150
Drongelen, Cees van, 27, 164,
168
Drop, Wil, 165
Dros, lm me, 140, 143
Dukkcr, Fred, 67
Dumoulin, Henny, 74, 165
Dupré. City, 160,162,167

183

E
Edskes, Bram, 47
Ees, Jan van. 56
Egmond, Anne van. 165
Engelman, Hans, 67,78. 159
Erkel, Bram van, 45, 55, 99.
101, 142, 159. 161-167
Esser, Eddy, 55. 164, 166
Eyk. Tonny, 161-162

F
Fock. Peter. 160-161, 164
Friezen. Heinz, 140
Fuchs, Henk, 160-161,166
G
Geelhoed, Piet, 104
Geerlofs. Hans, 74
Geesink, Rudy, 81
Geflen, Chris van, 44,99-100
Gerritsen, E, 90
Glas, Yvonne de, 36
Gobits, Nol. 75. 78-80. 90,
142, 146, 164
Gocy, J. de, 90
Graaf, Henri de, 81
Graaf, Karei van de, 22, 35,
94, 104-105, 107-108, 111.
148,167
Gravesande, Ad ’s-, 22, 35,
105-106, 146-148
Grönloh, Anneke, 143
Guldemond, Arno, 148

H
Haak, Wanda, 142
Haanstra, Bert, 142
Haas, Roelof de, 47
Haeck, René, 139, 159-161
Haenen, Paul, 50
Hal, Mare van, 115, 167
Ham, Frits, 139, 165
Hamhuis, Henny, 102, 138,
159-161, 167
Hardenberg, Loes, 142,161,
164,166
Hartsuiker, Andries, 159
Hengeveld, Betsy, 49
Henni. Kees, 59. 75, 90
Herijgers, René. 50

184

Hering, Hans, 36,40-42, 142.
165
Herk, 1 leleen van, 92
Herlaar, Eugènie, 167-168
Hermans, Nico, 98, 143
Herpen, Jan van, 25, 67, 9899, 137-141. 143
Herzberger, Jeannelotte, 140
Heyblok, Piet, 75
Hillen. Jaap, 144
Hindriks, Klaas jan. 163-164.
167-168
Hoeve, Bert ten, 47
Hoevenbcrg. Gcrti, 143,163
Hoften, Jan van, 139
Honingh. Piet, 140
Hoogerwerf, Maarten, 17,99
Hoogland, Lonneke. 25. 142,
164-166
Hoorn, Chris van, 22, 26-29,
32-34, 36, 45, 50, 55. 98,
108, 112-114, 140-141, 143.
145-146, 159-163, 166-167
Hoorn, Henk van, 163-165,
168
Hoorn, Loes van, 34
Horst. Hermien van der, 1213, 25, 164, 166-167
Houtert, Frans van, 112, 114117, 150
Houtgraaf, A., 86
Hoving, Bart, 47
Huf, Paul, 142
Huizen, Lily, 31-32, 35, 94,
162
Huizing, Jan Marisse, 141

I
In der Maur, René, 22, 146147

J
Jagt. Audrey van der, 45, 144,
159, 163-165
Jansen, Wim, 22, 26, 28-29,
32-34, 36, 93, 98, 108, 139,
141-143, 145-146, 159-160,
162-167
Janssen, Eva, 56
Jellema.Jex, 44

Jongcs. Hans, 13,43,49,82,
89, 91,98-99, 144, 161-162
Jordan, Herman, 144-145

K
Kad, Henri, 87, 140
Kaspersen, Hans, 81
Kaulfeld, Greetje, 43
Kee, Cor, 28
Keeken, Herman van, 143
Keijl. Catherine, 168
Kellenaers, Emile, 56, 101
Kerk meer, Anita, 44
Kerk meer, Wim, 44
Ketelaar, Gerda, 22, 26, 3035, 104-105, 108, 145-148,
167
Keuker, Freda, 36
Kiel. Piel, 159
Klanker, Anneke, 44
Klap. Boudewijn, 104, 111,
148. 162
Kleef, Dick van, 144
Kleijn, Kommer, 99, 134. 138
Knap, Henri, 137
Knöps, Mary, 56, 165-166
Koetsier. Ardie, 20
Kok, Marja, 45
Kok, Peter. 138,159-160,163
Koolschijn, Koos, 75, 90, 145
Korpershoek, Bob. 13.59
Kreek, Jan de, 102
Kreuger, Ben, 75
Kruijf, Chiel de, 102, 163,
165
Kruize, Geert, 47
Kürten, Henny, 48, 70, 162,
165
Küthe, Carel, 76
Kuyten, André, 138
L
Laken, Fred van der. 76
Lamb, Hildo, 150
Lamb. Richard, 150
Lameris, Maarten. 46
Lansink, Ben, 76
Leeuw, Louis de, 36
Lensky, Bora, 166-167
Letsch. Ellen. 151

Linde, Wibo van de, 113
Lindeboom, Annie, 55, 159
List.Thea van der. 53-54
Lokman, Henk, 75
Looyenga, Grite, 139,159161
Louwerse, André, 75, 90
Louwman.Jan, 138
Lugtenburg, Ger, 145

M
Maanen, Pim van. 13
Maasdam. Kees van. 12
Maasstad, Servi van, 141
Madsen, Luc, 11.31
Marcas, Donald de, 53-55,
142-143, 159, 161-162, 164,
166-168
Marx, de Heer, 58, 69
Marx. Mevrouw, 58, 69
Meer, Henk van der, 45
Meijer, Remco, 150
Meijer, Wilco, 25, 96, 98-99,
108. 144, 146, 161, 164,
166-167
Meyer. Henk. 140
Michon, Mary, 145
Mijksenaar. Dorien, 143, 163
Mistro, Giklo del. 55, 161162,164 166
Mulders, Frans, 86, 90
Müller, Helen, 163
MurilolT, Frans, 24
Muys, Ferdinand, 159
N
Nieuwenhuijsen, lom, 67, 99,
i r;. 145'
Nieuwland, Gijsbert, 99, 138
Nijs, Rob de, 143
Nijssen, Wim, 76, 165
Noël, Marjorie, 146
Nonnckens, Elma, 44
Nonnekens, Huib, 44

O
Oost burg, LM., 140
Oostcrlaar, 11.. 92
Ossane, Tom van, 17, 43
Otterloo, Willem van, 140

Oudhoff, Frans, 44
Overvest, Hans van, 99, 134,
139
Oyen, Cees van, i 62, 166-167
P
Pascha, Kees. 44
Peekei. Han. 167
Peters, Ria, 11,31
Petersen, I .ily, 148
Pfann, Henny, 13.76,159
Pieters, Puck, 11,24, 31
Piscaer, Peter, 140
Poelgeest, Jaap. 114,150
Poelstra, Bouke, 49
Popelier. Donald, 76
Portielje, Dr. A.F.J., 134
Postema, Koos, 45. 89, 164
Poulsen, Valdemar, 77
Presser, André, 161
Prinsenberg, Joeri, 150
Prior, Karei, 99
Prooijen, Erik van. 150

Q
Quispel, Cas, 54

R
Raasveld, Joop, 46,90, 147
Ravensteijn. Jan, 22,35. 105,
148
Reens, Carla, 81. 163, 165166
Reinhardt, Hans, 99
Repko, D.. 12,84
Rex, Willy, 167
Rhijn, Hugo van, 163
Riedstra, Sjoerd. 20, 45-48.
87, 99, '138
Roëll.Jhr. Th., 137-138
Roelofsen, Thea, 100
Romer, Herman. 139
Rooy, John de, 44, 160
Ros, Damma, 56. 166
Rowold. Bep, 138
Ruth, Wim, 99
Ruiten. Edwin, 146

S
Sandc,Jaap van der, 72-73
Sandwijk, Frans van, 46
Schaik, Marianne van, 44
Schalie, Flip van der, 99, 138139
Schat, Hans, 76
Schillers. Hans. 150
Schreitrs, Tom, 134
Schuilema. Anny, 137
Seip, Dick. 20. 34. 43-45, 49,
59, 87. 99, 102. 140, 160161, 165-167
Simon, Will. 164, 168
Slotemaker, mr. L.H., 145,
163
Sluijtcr, Mimi, 56
Smit, Coen, 83, 133
Smit. Dick, 47
Smit. Rob, 47
Smith, Oberlin, 77
Snellen, Aya, 163
Söhne.Joop. 15
Spaans, Jo, 36
Span, Joop, 46
Speets, de Heer. 58
Spijker. Henny, 43.49, 100.
144,159,167
Slarreveld, Pieter, 27
Steele, Tommy, 145
Stegeman, R., 90
Stibbe, Theo, 84
Stok, Herman. 12
Stokkerinans,Joop, 27,53.
55,99, 102, 138-139, 141,
143-145. 148, 159-167
Stokkink. 'Theo. 45, 144-145
Strengers, Theo, 92, 140.
142-144. 161-163, 167
Stubbe, Emiel, 150

T
Tiddens, Willie, 34, 45, 47
Tilstra, G reetje, 44
Tjepkema, Almar, 13, 164
Tongeren, Joekie van, 163
Tophofi', Michael, 146
Torch, Sydney, 15
Torringa, Krijn, 45, 167
Tromp per. Jan. 160-161

185

V

W

Valkenburg, Yvette, 150
Veen, Theo van. 37, 54-55,
139, 160, 166
Veenstra, Wim, 44. 48, 51,63,
70, 72, 75-76, 79-80, 161162,165
Veldhuysen, Wim, 15,163,
167-168
Versteegh, Kitty. 36
Vick, Kees. 164
Visser, Elly, 99-100, 167
Visser, Frits, 35
Visser, Jan, 17,44,74,99.
138-139, 159-161, 165-167
Vliet, Joke van, 161
Vogel, Marietta, 140
Vogt, Zus, 99
Voogd, Skip, 164
Vos, Loes, 45, 55. 74, 160162, 166-167
Vries, Erik de. 142
Vries, Karin de, 114, 116-117,
150
Vries, Meia de, 150

Wagt, Gabri de, 10, 15
Wallis de Vries, Gerard, 113,
167
Waterman, Hanneke, 44
Waterman, Theo, 44,70. 159
Wessel, Ilse, 101. 139, 141
Westerdijk, Jacqueline, 17
Wezel, Ru van, 17. 74, 90,
159, 162-163, 165-167
Wibaut, Constance. 142
Wiegman, Rob, 45
Wijck, Fred van. 140
Wijs, Richard de, 78, 159
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