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RUUD HOUDT HIERDE BEROEMDENEUMANN U47 VAST
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'70 geweest
jarer1
lkdenkdathetmidden
inde quer). Doordat ik destijds alleen geesteis
datikstage
mocht
lopen
toenmalige
studio
vanPhilips
Phonogram.
wasgevestigd
inde lijke muziek opnam, had ik geen enkele
Destudio
ervaring met het, zoals dat toen heette,
patronaatsgebouw.
Honingstraat
14te Hilversum.
Hetwaseenvoormalig
populairegenre. Om deze kennis op te
'Hof
doen,
bood Ruud van Lieshoutmij voor
Toen
Phonogram
moest
verhuizen
vanhunstudio vanHolland'
naar
een maand een stageplekaan. Hier heb
dezelocatie,
creëerden
zijin dit gebouw
eenzeerruimestudio.
lk denk ik ontzettend veel profijt van gehad en
ongeveer
meter
lang,
vijftien
meter
Deze zoals ik heb begrepen heeft zelfs Tjako
dertig
breed
enbehoorlijk
hoog,
Fennemaook stage gelopen in de Horuimte
wasakoestisch
aangepast
voorgeluidsopnames
enin hetbegin
ningstraat. Onlangs op de 'Nationale
vande zaalhadmenverhoogd
eenaparteruimtegebouwd
voorhet pick-up dagen' bij Johan Ketelaar gingen wij samen nog eens terug in de tijd.
afluisteren
vandegeluidsopnames.
Daarstonddeopnameapparatuur.
Dit even ter inleiding, maar dit verhaal
gaat uiteindelijk over de grote studiolk kwam regelmatig in de Honingstraat

voriete, ik vond hem wild en grof. Na

als er weer een opname van mij moest

overleg met Ruud van Lieshout,de baas

worden gemasterd. lk had toen een eigen label dat 'Studio Tape Sound' heet-

van de studio, kreeg ik Albert Kos toegewezen en dat vond ik een hele fijne

Sappige verhalen

te en nu even niet lachen,mijn naam als
opnametechnicuswas Fritz White, ja je

man. Hijwas ook de man met allerleiad-

Voor mijn artikel rijd ik nu naar zijn huis in

viezen voor opnames. Zo mocht ik van

Laren en word hartelijkontvangen door

moest wat om indrukte maken...

hem absoluut niet overdrevenlinks en

zijn dochter Juliette en Ruud zelf. lk kijk

Als eerste mastering engineer kreeg ik

rechts muzikanten plaatsen, want dat
kon men toen niet goed snijden (lac-

hem zo eens aan en kan maar tot één

Jos Ditmars. Het was zeker niet mijn fa-

baas Ruud van Lieshout.Inmiddels85
jaar oud en dus ruim gepensioneerd.

conclusie komen. wat is deze man toch
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kwiek voor zijn leeftijd.Wij hebben het

togenbosch en de tijd die Ruud heeft

trommelvan het drumsteleen microfoon

tijdens het koffie drinken even over de

doorlopen van geluidtechnicustot stu-

en Ruud vond dat maar onzin,maar het

beroemde Schoeps microfoons en hij

diobaas. Ja, er zijn nogal wat sappige

popgeluid veranderdein die dagen en

springt uit zijn stoel en haalt van achte-

verhalenover opnames en natuurlijkde

vroeg om deze aanpak. Gek genoeg

ren, vanuit een opbergkast,de een na

artiestendie werden opgenomen.Ruud

de andere koffer tevoorschijn.Dit alle-

heeft een aantrekkelijkestijl van schrij-

wordt lazzlfolknog steeds opgenomen
met betrekkelijkweinig microfoons.Wij

maal zonder zucht of steun. Als ik hem

ven, kort en krachtig,maar met de nodi-

weten allemaalin de high-end dat dat

vraag of hij nog wel eens opneemt, is
zijnwedervraag:'heb je wat leuksom op

ge kwinkslagenen zelfspot.De een zal

vooral de mooiste opnames oplevert.

bij hei lezen meer geboeid zijn over de

Wat ook opvallend is dat in de dagen

te nemen?' Bij Ruud staat namelijkal-

relatie van een opnametechnicusmet

dat Ruud opnam, de opnametechnicus

les paraat voor welke opname dan ook

de artiest tijdens de vele opnameses-

amperwerd genoemdop een plaat.Pro-

en zo is hij nog regelmatigop pad. Dit

sies, de ander zoals ik, over de gebruik-

ducers en artiestendaarentegenkregen

in vergelijkmet mijn andere mentor rn

te opnametechniekdie in de loop der ja-

ruime aandacht.lk vond dat toen al on-

geluid Onno Scholtze,veel jonger maar

ren is veranderd.

helaaszo slecht ter been,dat van opnames samen niets meer terecht komt en
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redelijkomdat de sound en het scoren
van een hit, zoals men dat noemde,ze-

Grandeur

ker niet alleen door een artiest wordt

wij zijn in zijn goede tijd samen veel op

Ruud is en blijft de man die heel wei-

bepaald.Tegenwoordig,vooral op high-

pad geweest.

nig microfoonsgebruikt.lk kan me nog

end labels, is de opname- en master-

De aanleiding van mijn bezoek is dat

heel goed de uitspraakherinnerenvan

technicusnet zo belangrijk,

Ruud een ontzettend leuk boek heeft
uitgegeven met de titel 'Band loopti

Hans van Hemert tijdens een interview

Nog even terugkomenop het boek. Ju-

voor het televisieprogramma,
welke ik

liette, zijn dochter, heeft naast de ver-

Hierinverhaalthij zijn immenslange stu-

toen maaktevoor de TROS met de veel-

halen van haar vader ook de artiesten

diotijdzowel in de tropen,ons voormalig e I n d o n e s i ëz, i j ne i g e ns t u d i oi n ' s H e r -

zeggendetitel "De laatstegrammofoonp l a a t " . , .j a , j a . H a n s w i l d e t o e n b i j e l k e

en andere betrokkenen aan het woord
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gelaten, Dat het boek nu al historisch
is, blijkt uit het overlijdenvan Ramses
Shaffy die samen met Liesbeth List veel
platen heeft opgenomen in de Honingstraat. En Pia Beck, want zij heeft een,
met de hand geschreven,brief gestuurd
welke in het boek is geplaatst.Verdrietig, maardat geldt ook voor die tijd,want
na het lezen van 'Band Loopt' besef je
je des te meer dat deze tijd nooit meer
terugkomt. Niet alleen qua geluid met
alle goedbedoeldeopnamemannetjesin
home studio's tegenwoordig,maar ook
qua grandeur.Voor meer informatieen
bestellingenzie www.bandloopt.nl
Friïzda UJith,Bolonce€ngineor STSDigitol
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