
Genoten heb ik weer van het kwartaalschrift van de Stichting 

Omroephistorie, Aether.  

 

In nummer 143 van april 2022 onder meer Joop van der Ende 80 jaar 

Stella Seemer 

Mieke Benda en Stuif eens in 

Wiekentkwis 

Grote namen van de Wereldomroep 

Podcasts Op de korrel 

Historische reis naar Parijs 

en Televisiewoordenboek. 

 

 



 

Vanaf nummer 1, vele decennia geleden, lees ik dit voortreffelijke 

historische tijdschrift en zo nu en dan verschijnt ook een artikel van 

‘mijn pen’, zoals het verhaal van de ‘Grote namen van de 

Wereldomroep’. 

 

Aether bracht vorig jaar een brief aan de abonnees onder de kop 

‘Donkere wolken aan de horizon’, waarop dit jaar een vervolg, dat ik 

graag met de lezers hier deel:  

 

Een terugblik. 

‘Donkere wolken aan de horizon’, zo stond het in de brief die vorig 

jaar april bij u in de bus viel. Het voortbestaan van AETHER op 

papier was onzeker geworden door vergrijzing van het 

abonneebestand en financiële problemen. Echter, het bestaande 

contact met Beeld en Geluid is in de loop van 2021 geïntensiveerd, 

met name met de directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer. Hij heeft 

alle steun toegezegd aan het belangrijke werk van de redactie van 

AETHER om de historie van de media uit te diepen en toegankelijk te 

maken. Deze steun is facilitair en financieel zodat voor de komende 

jaren het blad ook op papier kan verschijnen. Met Beeld en Geluid is 

voortgaand overleg over de vorm, de inhoud en de frequentie.  

Het contact heeft al geleid tot een aanzienlijke besparing op de 

drukkosten. Vanaf het aprilnummer 2022 is van drukker gewisseld. 

 

In 2021 zijn 26 abonnees in het basisbestand opgenomen en hebben 

28 abonnees opgezegd. Een actie betaald door de Nederlandse 

Publieke Omroep heeft echter 40 nieuwe abonnees opgeleverd. Al 

met al dus een verheugende aanwas. Ondanks dat blijf ik om uw 

medewerking vragen AETHER onder de aandacht te brengen in uw 

familie-en kennissenkring en uw zakelijke contacten. 

 

Nieuwe website. 

In 2021 heeft de nieuwe opzet van de website verder vorm gekregen. 

Op https://aethermagazine.nl kunt u terecht voor de inhoud van de 

https://aethermagazine.nl/


verschenen bladen, kunt u zoeken naar onderwerpen die uw speciale 

interesse hebben, vindt u recent nieuws en nog veel meer. Ons nieuwe 

bestuurslid Ben Kolster heeft met enkele geïnteresseerden onlangs 

overleg gehad om de website uit te breiden met audiovisuele 

producten. 

 

De abonnementsprijs. 

De minimumbijdrage is voor het jaar 2022 gehandhaafd op € 20 voor 

de uitgifte van 4 bladen. Velen van u betalen (veel) meer dan € 20 en 

spreken zo hun waardering uit voor het vele werk dat de redactie, 

bestaande uit vrijwilligers, verzet. Het gemiddelde lag in 2021 op 

ruim € 25. Ik hoop dat dit ook voor 2022 minstens het geval zal zijn.  

  

Wilt u bij internet bankieren uw postcode vermelden 

Stichting Omroep Historie te Hilversum: IBAN NL09 INGB 

0005611696 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur en de redactie, 

Herman ’t Hoen, penningmeester. 

 

 


