e gouden meiden club
is het best bewaarde
geheim in televisieland.
Onder deze koninklijke titel
komen 32 oud-presentatrices en omroepsters zesmaal per jaar bijeen voor een lezing, workshop of
sociaal samenzijn. Clublid Judith
Bosch vat samen wat de Gouden
Meiden gemeen hebben: ‘Ze zijn
allemaal populair, niet op hun
mondje gevallen, zien er leuk uit
en zijn geëmancipeerd.’ VARA
TV Magazine maakte ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van
oprichtster Karin Kraaijkamp
een staatsieportret van het gezelschap. Zeven leden vertellen wat
televisie hen bracht én wat het
hen kostte.

D

Karin Kraaijkamp
Oprichtster en voorzitster van
De Gouden Meiden Club
‘Ik ben altijd een beetje een
showmien geweest, ik zong en
hield van toneel. Toen ik opgroeide was er geen televisie. ’s Avonds
speelde ik spelletjes met mijn
vader en moeder en zong liedjes
bij de piano. Het gezinsleven was
belangrijker dan nu.’
‘De vara zocht begin jaren
50 naar een omroepster. Regisseur Gijs Stappershoef kreeg
mijn naam toevallig te horen en
ik werd gebeld voor een screentest. Ik dacht: dat wordt een
leuk dagje uit en verwachtte dat
het daarmee over was, maar ik
werd uitgekozen. Mijn vader en
moeder vonden het niet keurig.
Televisie had nog geen status, het
was showbusiness. Toen meer
mensen televisie kregen veranderde alles, ik was ineens iemand
die in de krant stond. Ik heb de
groei van televisie meegemaakt.
Dat komt nooit meer terug.’
‘Mijn eerste programma heette
De spiegel der kunsten. Je deed de
interviews, je ontving de gasten
en grimeerde ze. We hadden
heel gekke make-up, dat was
nodig voor het zwartwitbeeld.
Je neus werd smaller gemaakt
met paars opzij, en met een geel
streepje over je neus kreeg je een
scherper neusje. Mensen waren
zenuwachtig want niemand wist
nog wat televisie was. Iedereen
die belangrijk was in Nederland
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ANDERE TIJDEN
TOEN TV NOG GEEN STATUS HAD

Best bewaarde geheim van Hilversum: 32 oudomroepsters en -presentatrices komen zesmaal
per jaar als Gouden Meiden Club samen voor
lezingen of andere sociale bijeenkomsten. VARA
TV Magazine mocht er een keer bij zijn en sprak
zes grandes dames over het Hilversum van ooit.
tekst minou op den velde fotografie frank ruiter

Gooische vrouwen
ontmoette je, dat vond ik het
allerleukste. Ard Schenk, Willem
Drees, Vera Lynn, noem maar op.
Ik vind het enig dat ik Marlene
Dietrich ontmoet heb. Het Grand
Gala du Disque… daar was ze de
grote ster. Ik heb nergens zoveel
lol gehad. Je presenteerde de
hele avond, en alles was live. Lou
de Jong deed de politiek, er was
een weerman, en samen met de
cameraman zat je in een piepklein studiootje. Dat was alles. Je
moet je tekst kennen en uitstralen dat je het wist. Later kwamen
de grote shows, zoals het Eurovisie Songfestival. Met een gigantische japon met hoepels erin ging
ik naar Engeland.’
‘Je was een soort filmster,
dat maakten de mensen van je.
Maar ik zeg altijd: je bent een
sukkel als je op een sokkel gaat
staan, en daar blijf ik bij. Als je
ergens kwam, om een winkel te
openen, ontstond er een oploop
en kreeg je soms politie-escorte.
De kinderwagens gingen omver
en mensen waren door het dolle.
Na een jaar moest ik een andere
auto, want hij was volgekrast
door kinderjasjes en knopen.’

‘Na twintig jaar had ik er geen
zin meer in. Je hebt zo lang alles
voor iedereens plezier gedaan.
Toen ik eenmaal gestopt was,
was ik blij dat ik niet altijd meer
mooi weer hoefde te spelen.’
‘Ik begon de Club achttien
jaar geleden omdat ik me alleen
voelde. Wij presentatrices zijn
maar tussenpersonen geweest,
tussen het publiek en de programmamakers. Ik voelde me
altijd een soort transformator,
die informatie vertaalde naar de
kijker. Het publiek kende ik niet.
Daar hou je er een stuk ervaring
aan over, maar ook een stuk vervreemding. Want wie hoort nou
eigenlijk bij je? Alleen de mensen
die het vak kennen.’
‘Het is nu mijn televisie niet
meer. Ik vind het te lawaaiig.
Welke programma’s ik bedoel?
Dat ga ik niet zeggen. Ik mis iets
dat klasse heeft.’
‘Toen de vara 80 jaar bestond
heb ik opgebeld, want ik wilde
best wat doen. Ze mochten mij
van de zolder halen hoor. Ik
kreeg het aanbod om met de
andere “gepensioneerden” een
bustocht te maken. Dat vond ik

ongelooflijk. Ze zijn vergeten dat
wij de televisie gemáákt hebben,
met heel weinig middelen. Ik ben
niet gegaan.’
Kitty Knappert
Erelid, regisseerde amusementsprogramma’s voor ncrv en tros, o.a.
‘Muziek uit duizenden’ en ‘Studio Anno’.
‘Het is een feest om in de club te
zitten. Als je zo oud bent, hoor je
er niet meer zo bij. De jongeren
hebben het zo druk met ik-ik-ik,
er is geen tijd voor de mensen van
vroeger, de vedetten.’
‘Op mijn veertiende werkte ik
al: ik gaf solovoorstellingen als
ballerina. Na het dansen ging ik
zingen bij de operette, daarna
kwam cabaret, toneelspelen en
revue. Op mijn dertigste kreeg ik
kinderen, en begon ik op te treden op televisie. Twee jaar later
werd ik gevraagd om regisseur te
worden. Dat heb ik vervolgens tot
mijn 53ste gedaan.’
‘We bouwden grote showprogramma’s om artiesten heen,
met balletten en orkesten. Ik
leidde jonge mensen op, van
Rob de Nijs tot Anneke Grönloh.
Carry Tefsen haalde ik uit de luivaratvmagazine 48 2007

ers en zette haar op tv. Ik schreef
de verhalen voor hen, zocht de
muziek uit, ging naar Londen
om de arrangementen te laten
maken en maakte de choreografieën. Alle shots schreef ik uit.
Mensen wilden met me werken
omdat ik zelf artiest was geweest.
Ze voelden zich veilig bij mij. Ik
vond het fantastisch.’
‘Dat soort programma’s
bestaat nu niet meer. Wat er nu
gemaakt wordt, draait om techniek, en ik zou dat niet kunnen
en ook niet willen. De meeste
regisseurs werken niet meer
samen met de artiest, want die
heeft een eigen coach. Je hoeft
niet meer de teksten te schrijven
en de kostuums uit te zoeken.
Met een goede belichter en
decorontwerper hoef je alleen de
plaatjes te schieten.’
‘Bij showprogramma’s van
nu word ik gek van dat flitsende
licht en al die shotwisselingen.
Egotripperij van een regisseur.
Vroeger stond de regisseur ten
dienste van de artiest, nu dient
de artiest voor het heilig maken
van de regisseur. Een programma
als Gooische vrouwen vind ik leuk.
varatvmagazine 48 2007

Er wordt goed in geacteerd. Dan
denk ik: hoera, het toneel komt
terug! Ik hoop dat Maria Goos
weer met iets komt. Van Oud geld
heb ik genoten.’
‘Voor opnames vloog ik van
Moskou naar Londen of Rome. Ik
werkte continu, maar verdiende
niks. De studie van mijn kinderen betaalde ik met mijn séjours.
Ze aten in de studio en ik zorgde
voor hulp in huis. Als ik ’s avonds
een keer thuis was moesten ze
stil voor de buis zitten en dan zat
ik: ‘O, de aftiteling is te laat…’
Ik was de eerste vrouwelijke
regisseur. Bij de ncrv mocht ik
als getrouwde vrouw niet in vaste
dienst. Vrouwen hoorden vroeger
alleen incidenteel te werken.
Toen ik gescheiden was, probeerde ik het opnieuw. Maar nee,
een gescheiden vrouw kon niet in
vaste dienst bij een christelijke
omroep! Dat lukte pas bij de
tros, toen was ik al 45.’
Teddy Scholten
Toneelspeelster en zangeres. Won in
1959 het Eurovisie Songfestival met
‘Een beetje’. Presenteerde met haar
man Henk begin jaren 60 een eigen

showprogramma, getiteld ‘Zaterdagavondaccoorden’ (kro)
‘Ik ben vanaf het eerste uur lid
van de Club. Karin ken ik bijna
50 jaar en met Kitty zat ik in
1958 samen een jaar in de Snip
en Snap-revue. Eind 1968 regisseerde ze Studio Anno, dat ik presenteerde met Pim Jacobs.’
‘Ik ben in 1950 in de experimentele televisietijd omroepster
geweest. Dat speelde zich af in
het Natuurkundig Laboratorium, een kleine ruimte waar
ook de fietsen werden gestald.
Iedere week maakten we een programma, heel statisch met twee
camera’s. Marcel Marceau, de
grote mimespeler, trad op, maar
we hadden ook dansparen, grote
nummers en toneelstukken. Ik
geloof dat er in Brabant 50 tv-toestellen stonden bij Philipsmensen en die keken daar dan naar.’
‘Terwijl we nog in de revue
zaten kwam in 1959 het Songfestival om de hoek kijken. Dat heeft
mijn leven bepaald. Ik vond het
doodeng allemaal. Ik had geen
speeksel, er was geen glaasje
water bij de hand en ik dacht: o
god hoe kom ik erdoor.’

‘Na de nationale finale speelden we in het Luxor theater. Die
avond konden we niet verder zingen want
het orkest
Ter gelegenheid
hield op en
van de 80ste
iedereen
verjaardag van
begon als
Karin Kraaijkamp
een gek te
lunchten 29 van de
applaudis32 Gouden Meiden
seren. Die
in Restaurant
impact
Eemland in
had dus de
Eemnes, waar
televisieVARA TV Magazine
uitzending
dit staatsieportret
van de voriliet maken
ge avond
gehad.
Kitty, Aase Rasmussen en ik
deden de proloog en aan het
einde kwamen Willy Walden
en Piet Muijselaar de trap af. Ze
trokken me omhoog en zetten
me voor hen neer op het midden
van de bühne. De tranen liepen
me over de wangen, ik wist niet
wat me overkwam. Zo collegiaal,
zo overweldigend.’
‘Eurovisie was niet te bevatten, want opeens kon je wat
er in Cannes gebeurde in heel
Europa tegelijkertijd op tv zien.
De volgende dag reden we met
ons Volkswagentje naar Utrecht
voor de revue en daar stond
het zwart van de mensen. Ik zei
tegen Henk: “Goh, er is zeker wat
gebeurd.” Nou, nuchterder kan
het niet! Al die mensen dromden
samen rond de auto, zes agenten
erbij, dat was eng. Ik stond al 13
jaar op het toneel maar opeens
ontstond die massahysterie.’
‘Op mijn 60ste deed ik net een
radioprogramma bij de avro
toen ik werd gebeld door het
Hoofd Amusement. Hij zei: “We
hebben weer een heel andere
doelgroep,” of weet ik wat voor
smoes. Ik vroeg: “Is het mijn leeftijd?” “Ja, eigenlijk wel.” Ik was
60 en had een enorme ervaring,
zeker bij de radio. Maar het was
over.’
‘Ik volg het nieuws, EenVandaag en Buitenhof, waar ik Rob
Trip mateloos bewonder. Dat is
nu eens een programma waar
je aan het woord komt en niet
overschreeuwd wordt. Het tempo
›››
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vind ik overal verschrikkelijk
hoog. En het praat maar door
elkaar heen.’
‘Ik vraag me weleens af: die
jonge presentatrices, die soms
letterlijk van de straat geplukt
zijn… Wat hebben ze voor ondergrond als het ophoudt? Er zullen
er een heleboel in de vergetelheid
raken. Iedereen loopt achter sterren aan. Dat heb ik altijd al onzin
gevonden. Je doet je werk.’
Judith Bosch
Begon bij de vara met ‘Fanclub’ en presenteerde voor de ncrv ‘Tweekamp’
‘Het gemeenschappelijke verleden is de overeenkomst tussen
de Clubleden, maar het is niet
het hoofdonderwerp bij onze
uitjes. Als we wel over werk praten, wordt er erg gemopperd. Dat
het allemaal zo snel en oppervlakkig is, dat er te plat gepraat
wordt en dat zij vroeger beter
waren… Dan zeg ik: hou toch op.’
‘De meisjes die vroeger werden
uitgekozen als presentatrice
kwamen uit nette families en
spraken Algemeen Beschaafd
Nederlands. Wij hadden een
voorbeeldfunctie, dat werd ook

besproken. Ik moest echt een
ncrv-imago uitstralen. Geen
decolletés, geen frivole oorbellen, te strakke truitjes of te korte
rokjes. Bij de vara was dat wat
anders omdat we daar een popprograma, Fanclub, presenteerden, met gekke jurkjes. Het was
1966 en ik was een keurig meisje
van 22. Eén van onze gasten was
Jimi Hendrix. Hij had weinig te
melden en ik ook, vrees ik. Ik
geloof dat ik hem heb gevraagd
naar zijn lievelingsmuziek en
lievelingseten. Gruwelijk als ik
eraan terugdenk. Ik vond het ook
eng. Hij was stil en verlegen maar
zodra hij zijn gitaar pakte ging hij
als een beest tekeer.’
‘Na twee jaar werden Ati Dijckmeester en ik eruit gegooid
omdat onze regisseur, Ralph
Inbar, een verhouding had met
iemand die de nieuwe presentatrice moest worden (Sonja
Barend, ModV). Erg banaal. Als je
iets had met een regisseur maakte je meer kans op een carrière.’
‘Mijn omroepwerk heeft een
zeer grote invloed gehad op mijn
leven. Ik had een eigen fanclub,
en dat stimuleert je zelfvertrou-

wen. Ik woonde in een klein
dorp, Someren. Soms reed er
een auto voor en stapte er een
hele familie uit om naar binnen
te gluren. Dat was behoorlijk
vervelend voor mijn kinderen,
en vooral voor mijn eerste man.
Overal waar we kwamen herkenden mensen mij, en zeiden
tegen hem: “Dag meneer Bosch”
terwijl hij natuurlijk niet Bosch
heette. Hij noemde dat altijd het
prinsgemaal-effect, het was voor
hem vaak een niet te verteren
situatie. Terugkijkend zie ik dat
ik daar te weinig rekening mee
heb gehouden, voor mij was het
vanzelfsprekend dat mensen
geestelijk en lichamelijk de deur
voor me open hielden. Bij een
heleboel Gouden Meiden zijn
de huwelijken gesneuveld. Al
die vrouwen zijn populair, niet
op hun mondje gevallen, zien er
leuk uit en zijn geëmancipeerd.
En dat is vandaag de dag makkelijker te accepteren voor mannen
dan veertig jaar geleden.’
‘In 1984 ben ik gestopt. Ik werd
alleen maar op spelletjes gezet
“want dat doe je zo leuk en dat wil
het publiek”. Ja daag! Ik train nog

veel presentatoren. Zo heb ik wel
meegeholpen aan die groei van
Hilversum, aan het volwassen
worden van presentatoren.’
Lisette Hordijk
Was 17 jaar omroepster voor de ncrv
en presenteerde galaprogramma’s
‘Ik ben als omroepster begonnen in 1975, ik was toen 28. Ik
begon in de zwartwitperiode,
in studio Concordia. Bij mijn
eerste omroepdienst moest ik
een documentaire aankondigen
over de B-2-bommenwerper en
dat heb ik met een stralende lach
gedaan. Want het was nog niet
tot me doorgedrongen dat je je
gezicht moest aanpassen aan wat
je aankondigde.’
‘Henk Mouwe en ik losten
elkaar af. Vaak bleef hij nog even
hangen en probeerde me aan
het lachen te maken. Dan ging ik
zitten en deed hij mijn haar goed
met de toupeerkam. Als ik mijn
tekst doornam, probeerde hij
me van mijn apropos te brengen
met gore taal. Tijdens de opname
moest hij van de regie de cel uit,
›››

Namen & rugnummers bij de foto op de omslag van dit VARA TV Magazine
Rij staand van links af:
1 audrey van der jagt (62, werkzaam bij de omroep van 1964 tot
2004, voornaamste omroep: avro.
Bekend van nos-Journaal)
2 elizabeth mooy (67, werkte
tussen 1959 en 1976 voor de avro.
Bekend van Een kwartje per seconde)
3 diane van hulst (68, 1965-1984,
bekend als omroepster ncrv)
4 dore smit (74, van 1960 tot 1999
bij de ikon. Bekend door Wilde Ganzen)
5 els buitendijk (68, werkzaam
1965 tot1985, bekend als omroepster
ncrv)
6 ansje van brandenberg (74, van
1956 tot 1964. Omroepster ncrv)
7 henny stoel (62, werkzaam bij
vara en nos van 1961 tot 1999. Presentator nos-Journaal.)
8 ellen brusse (57, van 1980 tot
1996. Bekend als omroepster van de
tros)
9 elleke van doorn (62, van 1966
tot 2000, voornamelijk voor ncrv en
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nos; presentator Journaal)
10 monique van erp, oud-lid (60,
werkzaam bij omroep: 1970-1982,
bekend als omroepster tros)
11 antoinette van brink (werkzaam van 1977 tot heden, voornamelijk voor kro. Presentatie Daar vraag
je me wat)
12 eugenie herlaar (68, van 1963
tot 1983. Eerste vrouwelijke presentator Journaal)
11 leni couvée (60, van 1973 tot
1983, omroepster ncrv)
12 anneke bakker (56, van 1978 tot
heden, eindregie nos-televisie)
13 kitty knappert, erelid (78) als
regisseur actief van 1963 tot 1985 voor
ncrven tros zoals Muziek uit duizenden met Marco Bakker)
14 tineke de groot, oud-lid (vanaf
1980 tot heden, eerst bij kro, toen bij
avro. Omroepster kro )

Rij zittend van links af:
15 ati dijckmeester (61, werkzaam
bij de omroep van 1965 tot 1996)
voornamelijk vara. Presentatie Hoe
bestaat het en Achter het nieuws
16 jantine de jonge (64, van
1964 tot, not, nos. Presentatie Van
gewest tot gewest)
17 lisette hordijk (60, van 1968 tot
1991 omroepster bij de ncrv)
18 carin de ronde (Omroepster
tros)
19 karin kraaijkamp (80, werkzaam 1955-1975, voornamelijk voor de
vara. Presentatie Eurovisie Songfestival in 1956 in Londen)
20 marianne bierenbroodspot
(66, van 1962 tot 1967, wapenfeit:
omroepster tros)
21 ilse wessel (78, van 1953 tot
2000, o.a. voor de avro, Wereldomroep en nos. Bekend als omroepster
avro)
22 judith bosch (63, van 1965 tot
1984, ncrv. Tweekamp)
23 teddy scholten (81, werkzaam

voor televisie vanaf 1950 – experimentele televisie van Philips – tot
1986. Presenteerde met man Henk
Zaterdagavondaccoorden, kro)
24 heleen van meurs (77, van 1950
tot 1956 als omroepster bij de avro.
Deed eerste tv-interview met Toon
Hermans)
rij op de grond van links af:
25 anne van egmond (60, van 1966
tot heden kro. Radioprogramma
Adres Onbekend, presenteert nu
Egmond Binnen bij rtv Noord-Holland)
26 vivian boelen (51, van 1976 tot
2003. Werkt o.a. voor Veronica, kro.
Wapenfeit: presentatie rtl-Nieuws)
27 noortje roll (62, van 1980 tot
1996 omroepster nos)
niet op de foto: Petra van Seventer,
oud-lid; Leonie van Bladel, Rieke
Brandsma, Joan Haanappel, Lonneke
Hoogland, Sonja van Proosdij, MarieCécile Moerdijk (erelid)
varatvmagazine 48 2007
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maar als ik dan begon was het net
alsof ik hem in mijn ooghoek nog
gekke bekken zag trekken.’ ‘Er
gingen in 1991 al omroepsters
weg. In oktober hoorde ik: per
1 januari hebben we twee nieuwe
omroepsters aangetrokken. Heel
onelegant. Ik was 44. Ze wisten
natuurlijk dat ze het daar niet op
mochten gooien dus ze bleven
maar kontdraaien: “We willen
een frisse wind laten waaien.”
Daar is toen commotie over ontstaan, de kranten stonden bol:
“Hordijk te oud”. Meer dan 2000
mensen zegden hun lidmaatschap op, dat deed me goed. Vervolgens gebeurde het allerergste:
die meisjes werden na vier maanden naar huis gestuurd want toen
hield het verschijnsel omroepster op te bestaan. Ze wilden af
van het rustpunt. Na een paar
jaar dacht ik ook: je moet met je
tijd meegaan, misschien loopt
het zo wel vlotter.’
‘Ik was altijd fan van Beau van
Erven Dorens en Albert Verlinde
in Boulevard. Zij hadden chemie
en ze versterkten elkaar, zoals
Barend en Van Dorp. Daphne
Bunskoek praat zó snel en benadrukt de verkeerde woorden,
zodat ik denk: wat bedoel je
eigenlijk? Toen ze die ontbijtshow deed, vond ik haar zo’n leukerd, ik dacht: ze moet nog veel
leren maar daar gaan we nog van
horen. Nu lijkt het alsof ze het
afraffelt, ze is niet leuk in die rol.’
Ati Dijckmeester
Was dertig jaar presentator, onder
meer voor ‘Achter het nieuws’ (vara)
‘In de Club zitten veel vrouwen
die omroepster zijn geweest,
waarbij je in de eerste plaats
denkt aan uiterlijk vertoon. Maar
de meeste leden gaan voor de
inhoud, kwaliteit. Een smaakopvatting die je deelt.’
Wij hadden vroeger maar twee
netten, en later drie. Nu zijn er
zoveel netten waar shit op wordt
uitgezonden. Ik kijk nooit naar
de commerciëlen. Ik ben meer
van de kleine programma’s of
de actualiteiten. Vorig seizoen
volgden we iedere avond Pauw &
Witteman. Maar nu valt het mij
wat tegen. De jongens lijken minder goed voorbereid en Jeroen
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probeert wel erg leuk te zijn.
De vraag is hoe ver je gaat in het
amuseren op de late avond. Ik
zag mijn rol destijds meer als een
doorgeefluik van informatie.’
‘Als presentator gingen de deuren overal voor me open. Maar
je voelde ook altijd druk omdat
men verwachtte dat je leuk en
alert was, de juiste tekst en de
juiste kleding had. Door mijn status kreeg ik een bepaalde manier
van denken over anderen. Bij
Achter het nieuws sprak je politici, de krenten uit de pap. Ik had
het gevoel: hier gebeurt het, maar
wat hebben we verder toch een
grijze gehaktballen. Toen ik De
kunst ligt op straat ging maken,
ben ik daar gigantisch van genezen. Zo kwamen we terecht bij
een oud-leraar in een villawijk
die zijn hele huis tot de nok vol
kunst had staan, en een paar uur
later filmden we in een flat een
horlogemaker die een bijzondere
lamp had gefabriceerd. Toen
dacht ik: oei, wat krijg ik op mijn
donder. De meeste mensen hebben wel iets te melden, hoe ze er
ook uitzien of wat ze ook doen.’
‘Bij de vara stapte ik na 25
jaar op. Marcel van Dam gaf je
altijd het gevoel: je mag blij zijn
dat je hier mag werken, je eet hier
uit de ruif, terwijl wij toch die ruif
vulden. Dat begon aan me te knagen, en de ncrv bood me een
driejaarscontract aan. De laatste
jaren werkte ik voor de documentaireafdeling, waar weinig geld
was. Van mijn salaris konden
ze twee jonge mensen betalen.
Toen werden er twee jongelui van
de filmacademie aangenomen en
kon ik vertrekken.’
‘In het begin mis je het
omroepwerk enorm. Het was
merkwaardig om de krant te
lezen want je kon ineens linksboven beginnen en rechtsonder
eindigen. Destijds was het heel
snel kop, alinea, om te kijken wat
je er mee kon. Er komt een rust
in je bestaan die je nooit hebt
gekend en die aanvankelijk niet
prettig is. Het werk ging altijd
voor. Als je stopt, verschuift dat
plaatje totaal en neemt je sociale
leven ineens de belangrijkste
plaats in. Heel prettig eigenlijk.’
D

FILMWEEK
samenstelling clementine van wijngaarden

Landrob

Veertig jaar na dato krijgt stripheld
Kapitein Rob eindelijk zijn
welverdiende speelfilm. Maar waarom
vaart Rob niet uit? Door Rob van Scheers

kapitein rob en het
geheim van professor
lupardi draait vanaf
29 november in de
bioscoop

nederland heeft een
levendige stripcultuur,
maar zo heel veel avontuurlijke Hollandse striphelden
zijn er niet. Ja, je hebt Dick
‘jiujitsu’ Bos, en Eric de
Noorman, en Agent 327, en
Franka, de slimme, handige,
doortastende, zelfstandige
en emotionele dame in een
misdadige mannenwereld.
Dat is het wel zo ongeveer,
minus natuurlijk die goede,
oude Kapitein Rob. Geholpen
door zijn trouwe hond Skip,
en habitueel dwarsgezeten
door zijn grote tegenvoeter
professor Lupardi en diens
assistent Yoto, beleefde deze
sympathieke zeebonk in de
periode 1945–1966 liefst 73
bloedstollende avonturen,
eerst afgedrukt in Het Parool
en vervolgens in boekvorm
gebundeld.
Kapitein Rob is op weg naar Terschelling en na een mooie overtocht over het IJsselmeer en de
Waddenzee meert hij de Vrijheid II
in de haven van het eiland. Hij
zoekt een hotel en ontmoet daar
een oude kennis, een van de vuurtorenwachters. ‘Veel last gehad

van de Duitsers?’ vraagt Rob.
‘Meer dan genoeg’ is het antwoord, ‘we hebben hier een
bezetting gehad van 3000 man,
en toen heel Nederland al lang
bevrijd was hielden we hier nog
wel een maand lang dat tuig. Ze
vluchtten allemaal naar Terschelling, vooral veel hoge offcieren.
‘Liggen hier nog veel mijnen’
vraagt Rob dan. Nee, die zijn
opgeruimd, maar er gebeuren nog
weleens ongelukken. Op de Bosplaat is ’t vorig jaar een vogelwachter spoorloos verdwenen, en
dit voorjaar een natuuronderzoeker…
Uit: Het geheim van de Bosplaat
ha, dat ruikt naar avontuur, en dat is ook zo want Het
geheim van de Bosplaat is een
van de betere Kapitein Robepisodes, met een verborgen
bataljon Duitse soldaten op
naoorlogs Terschelling. Ach,
in de regel begint het altijd
wel te kriebelen als de kapitein met de ‘Vrijheid II’ (de
oorspronkelijke ‘Vrijheid’
werd in episode 4 Kapitein
Rob in China helaas een prooi
van de golven) uitvaart, want
van kwinkslagen, gepsychologiseer of eloquentie houdt
hij niet. Kapitein Rob is een
actieheld. Zo is hij bedacht
door zijn tekenaar Pieter
Kuhn (1910–1966) en tekstschrijver Evert Werkman
(1915–1988), en daarom trekt
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