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Als verzamelaar van alles wat met muziek en radio te maken heeft ben je op een
constante speurtocht naar boeken en geluidsdragers, die aanwinsten kunnen zijn
op je verzameling. Nieuwsgierig had ik het bovenstaande boekwerk al eens
doorgebladerd tijdens een van mijn bezoeken aan ‘Beeld en Geluid’ in Hilversum
waar ze – vergeleken met het Oude Omroepmuseum’, een grote verscheidenheid
aan artikelen in de verkoop hebben op het ons geliefde verzamelgebied. Ik had
het boek toen laten liggen omdat mijn voorkeur uitging naar een tweetal boeken
over 60 jaar Televisie in Nederland. Zeer recentelijk kwam ik ‘Band loopt 2’ toch
weer tegen tijdens een zoektocht naar materiaal op internet. Het boek bevat
veel herinneringen die met een talloze insteken worden naar de lezer worden
gebracht. Het is een smeuïg geheel waarbij Ruud van Lieshout ook de
verschillende technische ontwikkelingen, die hij tijdens zijn loopbaan binnen de
platenindustrie heeft meegemaakt, op een gemakkelijk begrijpende manier
beschreef. Zijn dochter Juliette heeft hem geholpen bij de samenstelling en
zorgde voor de eindproductie. Het boek is daardoor wel dikker geworden dan
Van Lieshout zelf wist. Zonder hem op de hoogte te stellen heeft zijn dochter
tal van artiesten benaderd om een persoonlijke ervaring met hem op papier te
zetten, zodat deze ook verwerkt konden worden in het totaal.

Technicus in hart en nieren startte Van Lieshout eind jaren veertig van de
vorige eeuw zijn loopbaan bij de Nederlandse Radio Unie (NRU) waar hij als
omroeptechnicus aan het werk ging. Maar lang duurde het avontuur niet want hij
besloot een kortverband contract voor drie jaren te tekenen bij de R.O.I.O., de
Radio Omroep in Overgangstijd. En dat betekende Indonesië, welke periode hij
kort beschrijft om snel over te gaan naar het verhaal van opnamestudio’s, die
zowel op vaste plekken als tal van mobiele plekken werden ingericht. In de
daarop volgende decennia heeft hij talloze bekende, minder bekende en
internationale artiesten op de grammofoonplaten geregistreerd.
Niet alleen zangers en zangeressen, maar ook vele koren, draaiorgelmuziek en
blaaskapelmuziek werden vastgelegd op het vinyl. Daarbij kwam als verrassing
ook een opname om de hoek die in 1965 werd opgenomen met de Koninklijke
Militaire Kapel, die onder leiding stond van Dirigent – Kapitein - Directeur Anne
Posthumus. Geluidstechnicus van deze opname was Ruud van Lieshout zelf maar
de LP, met de titel ‘Vorstelijke Melodieën’, werd geproduceerd door niemand
minder dan John de Mol Sr. Ook het enorm aantal LP’s dat met het Dutch Swing
College Band is opgenomen wordt besproken middels allerlei anekdotes.

Een andere link naar de radio is het verhaal rond de opnamen in de studio, die
gevestigd was in Dansschool van der Meulen, waar het programma ’t Is weer tijd
voor Northstate’ op de band werd vastgelegd voor uitzending op Radio Veronica.
Zoals bekend was dit programma met medewerking van The Dutch Swing College

Band. Ik ben op pagina 60 van dit vermakelijke boek en hoop nog enige
smakelijke uren te beleven.
Hans Knot

