Versvande pers... heetvande naald
'Band loopt'
'The
Onlangsverscheenbij uitgeverij
Swing Society'een zeer lezenswaardig,vlot geschrevenboek van oud-Polygramgeluidstechnicusen studiomanagerRuud van Lieshout dat de titel draagt:'Band loopt'.
Zoals u in De Weergever2OO9-4hebt kunnen constateren,zijn we gestartmet een artikelenreeksover Bovema. In dit boek kijken we in de 'keuken' van Phonogram,later
Polygram, waar Ruud van Lieshout (aargang 1924)op informatieveen humoristische
wijze rondleidt.
Van Lieshout die in Nederlands-Indiëals technicusbij de R.O.I.O. (Radio Omroep in
Overgangstijd)ging werken,deeddaarzijn eersteervaringop.
Terug in NederlandstartteVan Lieshout een geluidsopnamestudio,
die hij Polyhymnia
doopte.Hij maaktekoor- en orkestopnamen,verzorgdeklankbeeldenen verzorgdehet
geluid bij verschillendemanifestaties.
Dit werk verschaftehem geenbevredigingen in 1954solliciteerdehij naareen baanbij
Philips PhonografischeIndustrie in Baarn. Gedurende28 jaar heeft Van Lieshout daar
gewerkt. Vanaf het einde van het 78-toerentijdperktot en met het prille begin van het
CD{ijdperk heeft hij van onnoemelijkveel artiesten- vooral in het niet-klassiekegenre
- opnamengemaakt.
In zijn boek laat Ruud van Lieshout een aantalvan die mensen'aan het woord'. Een
van die artiesten,Paul van Vliet schrijft: 'Ruud van Lieshout heeft al mijn lp's en cd's
opgenomen.'Live'natuurlijk, want dat was zijn grote passie.'In 'Band loopt'geeft Van
Lieshout inderdaadaan, dat hij liever in de schouwburg,in de concertzaalof de kerk
opnam,dan in de studio.Opnementer plaatsebood hem een veel grotereuitdaging,dan
studiowerk,waarbij vaak geknipt,geplakten gemonteerdmoestworden.
Zijn grote leermeesterwas de legendarischeJos Ditmars, die hem in de fijne kneepjes
van het vak leerde.
Het boek staatvol anekdotesen humoristischeverhalenover artiestenen opnamesessies.Wanneerje de details leestin zijn verhalenkom je tot de conclusiedat Ruud van
Lieshout wel over een fabelachtiggeheugenmoet beschikken.
Artiesten van diverse pluimage komen in het boek aan bod. Zij vertellen op zeer persoonlijke manier over hun opname-ervaringenmet Van Lieshout, waaraanzij goede
herinneringenbewaren.Ik noemdeeerderal Paul van Vliet, die hem omschrijft als een
groot vakman,op wie hij zich volledig kon verlaten.Zeer veel opnamenheeft Van Lieshout gemaaktmet de Dutch Swing College Band. BanjospelerArie Ligthart schreefin
dit verband:'Ruud was een begaafdman en eengrootjazzlieftiebber.Alle opnamesdoor
Ruud gemaaktwarenperfect.Muziekgenresdie hij bediendezowel in de opnamestudio
afs op locatiewarenhet Nederlandselied,jazz, klassiek,dixieland,cabaret,marsmuziek,
tv shows,musicalsen geestelijkrepertoire.Toch maareen aantalnamen:Malando,Lenny Kuhr, Willeke Alberti, de Koninklijke Militaire Kapel, Feike Asma, Frans Halsema,
Don Quichocking,Pia Beck,Aafje Heynis.
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Een veelheid aan informatie is uit dit boek te halen. Zeer handig is in dit verbandhet
uitgebreidenamenregisterdat achterin het boek is opgenomen.
zijn in de opnametechniekbiedt dit boek een veelheid
Ook voor hen die geïnteresseerd
aan informatie. Het is goed dat door Ruud van Lieshout dit unieke stuk fonografische
geschiedenisvoor de toekomstis vastgelegd.
Dit prachtiguitgevoerdeboek, voorzienvan maar liefst 178foto's is een echteaanrader.
Graagverwijs ik u naarde websitewwwboek.nodig.nl
Wanneeru via dezesite het boek besteltis het mogelijk, dat Ruud van Lieshoutuw boek
signeert.
Ben Poelman
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