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Vorig jaar verscheenBand Loopt,'backstageverhalen uit de platenstudio'door de
inmiddels 86-jarige opnametechnicus en
Phonogram-veteraanRuud van Lieshout.
Zijn door dochter Juliette van Lieshout
geredigeerde memoires vielen zo in de
smaak, dat in april deze uitgebreidetweede druk kon verschijnen, nog wat royaler
geïllustreerd met vaak onbekende foto's,
in een fraaie vormgeving van Danny
Dijkstra.
Ook inhoudelijk heeft Band Loopt een
en ander te bieden. Van Lieshout schrijft
informatief en onderhoudend, waarbij
hij stukken bedrijfsgeschiedenis en geluidtechnische ins en outs verweeft met
amusantepersoonlijke herinneringen.Aan
stof geen gebrek, want in zijn dertigiarige
carrière is Van Lieshout betrokken geweest
bij de opnamen van honderden aÍiesten,
in samenwerking met vakgenoten als
Jos Ditmars (zijn leermeester), producer
Rineke Geveke, perschef Rolf ten Kate
en de A&R-specialisten Foppe Sinnighe
Damsté en Fred Burkhardt (die anders dan
de musici niet in het uitgebreide register
worden genoemd).
Van Lieshout begon zijn loopbaanin 1955
bij de Philips' PhonographischeIndustrie,
dat later veranderde in Phonogram/ PolyGram. Aanvankelijk werkte hij in de
tot studio verbouwde schouwburgzaal
van Hof van Holland op de Kerkbrink in

Ruud
vanlieshout.
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Hilversum.Toen die 'bouwvallige,maar
akoestischvoortreffelijke' zaal in 1962
moest wijken voor een parkeerplaats,
verhuisdehij naarStudioI , eenvoormalig
patronaatsgebouw
in de Honingstraat,
waar het meersporentijdperkbegon.Zijn
becarrièreeindigdein de internationaal
kendeWisseloordStudio'sin Hilversum,
waarvanhij van 1978tot zijn pensionering
managerwas.

Tot de productieswaarbij 'Lies' achter
de knoppenzat,behorennationalehits als
Willy Alberti's Marina, Teddy Scholtens
Eenbeetje,Katinka vanDe Spelbrekersen
Ramonavan The Blue Diamonds,Conny
Stuarts HoeT.enpoes,Rames Shaffy's
Sammy,conferencesvan Wim Kan, Toon
Hermansen Wim Sonneveld,de lp-box
Feike Asma bespeeltachttíen beroemde
orgels, alsmedede door Joopde Knegt en
het LuchtmachtkoorHilversum gezongen
kraker Ift sta op wacht, met oud-Rambler
KeesKranenburgsr.op slagwerk.
Eenvoorbeeldvande muzikantengrappen
die Van Lieshoutdoor zijn tekst strooit: in
1970haddeArnhemsezangerD.C. Lewis
eennummerl-hit met het door Gerritden
Braber en Joop Stokkermans geschreven Mijn gebed. De pseudo-religieuze
smartlap werd opgenomenin de Groote
Kerk in Maassluis,met Feike Asma op
orgel. Nadat Harry Sevensternmet een
ietwat afwijkende embouchurede stemmige trompetsolohadingedubd,heettehet
werkje intern voortaanMijn gebit.
Van Lieshout bewaart goede herinneringen aan zijn associatiemet de Dutch
Swing CollegeBand, waarvanhij 'bijna
alles' voor Philips opnam.Ook met Rita
Reys en de gebroedersJacobsmaaktehij
veel Philips-producties,waaronder The
JacobsBrotlrcrsin Jazz(1958),Marriage
in Modern Jazz (196o), Jazz pictures at
an Exltibition(1961),Jazz Sir Tlmt'sOur
Baby (1963,met DSCB),Rita ReysMeers
Oliver Nelsott(1965)en Congratulations
itt Jazz (1965).Bijzondertrots is hij op
de live-opnamein 1963 van Cannonball
Adderley in Comblain-la-Tour,
gemaakt
in een als provisorische
studioingerichte
bierwagenvanJupiler.
Dat muzikantengraagmet Van Lieshout

werkten,blijkt uit de in het boek opgenomen complimenten.'Ruud was een
begaafdman en een grotejazzlieftrebber',
aldus DSCB-banjoïstArie Ligthart, 'alle
opnamesdoor Ruud warenperfect.'Joop
Stokkermansherinnert zich ook diens
sardonischeopmerkingen,zoals bij een
sessiemet een wat minder getalenteerde
zangeres.Na de twintigste take riep Van
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Ondankszijn reputatieals studiospecialist
werkte Van Lieshouthet liefst live in een
zaalvol publiek,metzo min mogelijk technischgedoe.Met instemmingciteerthij de
filosofievan de dirigenten klavecinistTon
Koopman: liever een sfeervolle opname
met eenfoutje,danklinischeperfectie.
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