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Opname van 

het hoorspel 

Schaduwen 

over Atlantis 

(1951, muziek: 

Karel Mengel-

berg), door 

leden van Groot 

Omroepkoor en 

Radio Filhar-

monisch Orkest 

o.l.v. Enrico 

Delamboye, 

21 mei 2021 

(Foto: Jan Jaap 

Kassies)

Klinkend eerbetoon 
aan dirigent Jan Stulen

Onlangs verscheen een 6cd-box 
(Jan Stulen – a tribute) met opna-
men die dirigent Jan Stulen tussen 
1979 en 1994 met verschillende 
Nederlandse radio-orkesten heeft 
gemaakt. Stulen (1942-2017) nam 
in het Nederlandse muziekleven een belangrijke plaats in, niet alleen als 
dirigent, maar ook als begenadigd pedagoog en auteur.

De naam ‘Jan Stulen’ is voor velen vooral verbonden met tv-programma’s als Jonge 

mensen op weg naar het concertpodium en Una voce particolare. Uit de opnamen in 

deze box blijkt dat hij een opvallend breed repertoire in zijn vingers had. Zijn opna-

men met het Metropole Orkest, die weer een ander deel van zijn kwaliteiten tonen, 

verdienen wellicht een tweede overzichtsuitgave. Naast bekende(re) werken van 

componisten als Schumann en Brahms zijn ook minder gangbare werken opgenomen, 

waaronder Nederlandse, van componisten als Hans Kox (diens Tweede symfonie, met 

het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), Willem Strietman (Les Présages) en Eduard de 

Boer (diens Blauwvingers, eveneens met het RFO). Het zijn cd-premières.

Bonus 
Behalve de eerste publicatie van deze muziek is er een bonus in de vorm van bijdragen 

van drie musici die ook hun sporen in het muziekleven hebben verdiend: alt-mezzo 

Sylvia Schlüter (soliste in genoemde cyclus van Strietman), violiste Theodora Geraets (te 

horen in Rudi Stephans Musik für Geige und Orchester) en pianist Matthijs Verschoor, 

die in zowel César Francks Les Djinns als Ravels Pianoconcert in G zijn kwaliteiten 

toont. Bovendien wordt met deze set prima klinkende opnamen een orkest in het 

zonnetje gezet dat van 1985 tot 2005 actief was: het Radio Symfonie Orkest (RSO). 

Aansluitend aan zijn periode als chef van het Promenade Orkest (1976-1985) was Jan 

Stulen tot 1992 chef van dit orkest, dat in het grootste deel (14 van de 20) van de in 

deze box opgenomen opnamen te horen is. Naast het RSO is het Promenade Orkest 

met één opname vertegenwoordigd, terwijl het RFO aan vijf opnamen heeft meege-

werkt, waaronder de Vijfde symfonie van Glazunov. 

Oud-Radio4-programmamaker Okke Dijkhuizen, die veel met Stulen heeft samenge-

werkt, ondernam een zoektocht in de radioarchieven van het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid die leidde tot een grote hoeveelheid opnamen. Bij de selectie van 

de uit te brengen opnamen speelden diverse criteria een rol, zoals de uitvoering, de 

betekenis van de composities, de onderlinge samenhang van de gekozen werken en 

de opnamekwaliteit. Het resultaat biedt de luisteraar een programma dat door zijn ver-

scheidenheid het belang van Stulen voor de Nederlandse muziekcultuur onderstreept.

Dijkhuizen, die al eerder belangwekkende uitgaven van radio-opnamen publiceerde 

(o.a. in een box met opnamen met de violist Theo Olof), maakt hiermee opnieuw 

belangrijk (omroep)materiaal toegankelijk.

Jan Jaap Kassies

Meer informatie over de cd-box: www.documuziekproductie.nl/cds/jan-stulen.

De Stulen-box (DOCUMENT* DOC 202102) kost € 39,95 euro (excl. € 7,25 euro 

verzendkosten) en is te bestellen via de website www.documuziekproductie.nl.

Jan Stulen
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ma’s van zeer uiteenlopende 

aard uitgezonden. Duizenden 

radio-uren werden gevuld 

met opnamen van speciaal 

gecomponeerde/gearrangeer-

de veelal ‘lichte’ muziek die 

werd uitgevoerd door ensem-

bles – van duo’s tot orkesten 

– in dienst van een (of, zoals

het Metropole Orkest, ‘de’) 

omroep. Talloze componisten 

en musici verwierven bekend-

heid door hun bijdragen aan 

radioprogramma’s. Ook veel 

tekstschrijvers waren actief in 

‘Hilversum’, onder meer op het 

gebied van het hoorspel. Klas-

sieke componisten schreven 

ook voor ‘de omroep’; in veel 

gevallen zijn deze werken niet 

in de ‘officiële werkenlijsten’ 

beland. Pas sinds enkele jaren 

wordt onderzoek gedaan naar 

bv. de muziek die voor hoor-

spelen is gecomponeerd.

Parels 
Hilversum was decennialang 

het belangrijkste muziekcen-

trum van Nederland. Helaas 

gingen talloze opnamen verlo-

ren, maar de meeste partituren 

zijn er nog. De in de podcast 

vertegenwoordigde werken 

(uiteraard slechts een topje 

van de ijsberg) behoren tot 

het genre ‘klassieke muziek’. 

Ze vullen het beeld van het 

Nederlandse muziekleven in 

‘de radiojaren’ aan. Ze tonen 

aan dat naast de ‘gewone 

concertpraktijk’ een ‘omroep-

muziekpraktijk’ bestond waarin 

dankzij het grote aantal voor-

treffelijke musici, ensembles, 

componisten en arrangeurs 

een grote hoeveelheid stukken 

is geproduceerd die het waard 

is opnieuw te worden gehoord.

Een groot deel van de (hand-

geschreven) bladmuziek van de 

voor de podcast opgenomen 

werken is te vinden op www.

muziekschatten.nl. Via het Mu-

ziekschatten-YouTube-kanaal 

(te vinden via ‘Radio Muziek-

schatten’) zijn verschillende 

opnamen te beluisteren in 

samenhang met de betreffen-

de bladmuziek. Op basis van 

de vele positieve reacties is de 

verwachting dat de komende 

tijd meer parels uit de Muziek-

schatten-collectie tot klinken 

zullen komen. n

Hilversumse Muziekschatten is hier 

te vinden: https://www.nporadio4.

nl/podcasts/verhaal.

namen zoals Ton de Leeuw 

en Jurriaan en zijn broer Louis 

Andriessen (van de laatste 

zijn twee onbekende ‘jeugd-

werken’ opgenomen), maar 

ook minder bekende of zelfs 

geheel vergeten namen zoals 

Els(e) van Epen-de Groot, wier 

hoorspel De avonturen van 

Alice in Wonderland (1946) 

een hoogtepunt in de serie 

belooft te worden. Ook van 

Karel Mengelberg – vader van 

Misha – is een bijzonder hoor-

spel te horen: Schaduwen over 

Atlantis (1951).

Omroepmuziek 
De serie biedt de luisteraar de 

kans om een aantal bijzondere 

vondsten, voorzien van con-

text, te horen die in de periode 

1925-1965 via de radio zijn 

uitgezonden. De ‘oude om-

roepverenigingen’ AVRO, KRO, 

NCRV en VARA hebben vanaf 

hun oprichting in of rond 1925 

decennialang muziekprogram-

Onlangs verscheen de (voor-
lopig) laatste aflevering van 
de podcast Hilversumse Mu-
ziekschatten. Hiervoor is ge-
put uit de grootste collectie 
bladmuziek van ons land: de 
omroepbladmuziekcollectie 
(www.muziekschatten.nl). 
Programmamaker Frans van 
Gurp heeft in overleg met 
collectiespecialist Jan Jaap 
Kassies en Radio Filharmo-
nisch Orkest-cellist Sebas-
tiaan van Eck een selectie 
gemaakt uit de talloze titels 
in de collectie. 

Het gaat in vrijwel alle gevallen 

om handgeschreven (onuitge-

geven) muziek, dus om uniek 

materiaal, dat na meestal 

eenmalige radio-uitzending 

tientallen jaren niet het dag-

licht had gezien. Leden van het 

Radio Filharmonisch Orkest en 

het Groot Omroepkoor hebben 

het afgelopen seizoen in hun 

thuisbasis, het Muziekcentrum 

van de Omroep in Hilversum 

– waar de collectie zich ook be-

vindt –, de opnamen gemaakt. 

Verschillende genres zijn ver-

tegenwoordigd in de selectie: 

van kamermuziek via orkest-

muziek tot hoorspelmuziek. Bij 

de componisten zijn bekende 

EEN TOPJE 
vaN DE 
IJSBERG

“Hilversum was 
decennialang het 
belangrijkste 
muziekcentrum 
van Nederland”

door Jan Jaap Kassies


