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Schlagerkoning 
Harry Thomas en de Tros: 
TVij zijn twee vrienden’
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De spectaculaire opmars
van Guust Flater en de Marsupilami
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W im  W ennekes

Schlageriestivalorganisator Harry 
Thomas heeft in het verleden vele 
malen de publiciteit gezocht om uit 
te halen naar de ‘blèrbekken’, die 
op Hilversum III geen ruimte laten 
voor de Duitse schlager; ‘ontspan
nende muziek’, volgens de promo
tor zelf, ‘waar niemand hoofdpijn 
van krijgt’.
Eerder dit jaar schreef Thomas (spreek 
uit tornè, ‘want ik heb Franse voorou
ders’) in Duitse muziekblaadjes, dat de 
Nederlandse radio en televisie,in han
den is van de ‘Musikmafia’. Hij noemde 
Joost den Draaijer/WUlem van Kooten 
als ‘ein Beispiel von Korruption’. Maar 
Thomas had ook zich zelf ten voorbeeld 
kunnen stellen, want het Schlagerfesti- 
val dat hij in september voor de Tros in 
elkaar sleutelde was één groot najagen 
van eigenbelang.
•  De organisator liet in eigen beheer 
een festivalkrant van twintig pagina’s 
dmkken, waarvan hij de meeste, voor 
ƒ 1750,- per pagina, verkocht aan pla
tenmaatschappijen die met een of meer 
schlager-attracties op het feest in de 
Kerkraadse Rodahal vertegenwoordigd 
waren;
•  Platenmaatschappij Polydor perste 
een dubbelelpee onder het motto Harry 
Thomas presenteert Schlagerfestival 
'78, waarop Thomas tweeëndertig titels 
bijeenbracht, waarvan er zeventien ook 
voorkwamen op het festivalpro- 
gramma;
•  Jürgen Marcus was een van de geluk
kigen voor wie Thomas de poorten naar 
zijn Walhalla opende, nadat Marcus 
eerst bij platenmaatschappij Dureco in 
Weesp het lied Holland had opgeno

men, geschreven naar een idee van Har
ry Thomas.
•  In zijn eigen festivalkrant schreef 
Thomas: ‘Veel Duitse artiesten wensen 
in Duitsland bij het verlengen van hun 
contracten de Benelux uit het contract 
te halen en aparte contracten af te slui
ten met een firma in Nederland.’
Die firma is Benelux Music Industries 
van Johnnie Hoes. En de man die de 
artiesten aanzet tot tekenen is Harry 
Thomas, die in september van dit jaar 
met Hoes het label Lorelei is begonnen. 
Zeker acht Duitse schlager-attracties 
hebben al hun handtekening geplaatst 
onder een contract met Lorelei, omdat 
zij natuurlijk graag profiteren van de 
zendtijd waarover Thomas in Neder
land dank zij de Tros kan beschikken. 
Het meest spectaculaire succes dat Lo
relei op het laatst gehouden schlagerfes
tival wist te behalen was het geheel 
volgens plan ontketenen van een rage 
rond de stripfiguren Ouust Flater en de 
Marsupilami, die tot leven werden ge
wekt in het liedje Wij zijn twee vrien
den. Het werd, in het Nederlands (!) 
gezongen door de Duitse schlagerzanger 
Dennie Christian, die er al weken mee 
op de verschillende hitparades staat: in 
de gehele Benelux zijn er al 100.000 van 
verkocht. Wij zijn twee vrienden werd 
geschreven door Johnnie Hoes, naar een 
idee van Harry Thomas, die ook de 
ideeën leverde voor een hele elpee rond
om de genoemde figuren en waar titels 
op voorkomen als Hoeba Rock, De Fla- 
terblues en Marsupilami’s wiegelied. 
Op het label Telstar Festival (ook van 
Johnnie Hoes) verscheen bovendien een 
langspeelplaat met vijf ‘hoorspelen’ 
over Guust Flater en de Marsupilami, 
waarvoor onder anderen Paula Majoor, 
Herbert Joeks en Piet Ekel hun stem
men leenden.
Harry Thomas wordt op de hoes be-
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Ook een klopboor 
als buurman?

Deze tekst stond ooit in de 
rubriek Terzijde in Vrij 
Nederland. U  kunt opnieuw 
om dit soort humor lachen in 
het 160 pagina’s tellende 
boekje "Terzijde” samen
gesteld door Toon Verhoeven.
Het beste uit een uitstekende 
column, gebundeld en van 
leeuwen voorzien door Peter 
Vos. U  kunt het uw borende 
buurman (of iemand anders) namens ons kado 
geven, als u er een abonnement op Vrij Nederland 
bij kado geeft. Bovendien krijgt u "Terzijde” of een 
van de andere boeken op die manier zélf kado. 
Trouwens best een aardig geschenk-idee,Vrij 
Nederland. En u hoeft er niet voor naar de winkel, 
want hier is de bon.
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dankt ‘voor het idee en zijn waardevolle 
adviezen’, terwijl de produktie van de 
elpee volgens diezelfde hoes in handen 
was van Qeomusic, een bedrijfsnaam 
waarachter schuil gaan: het adjunct- 
hoofd amusement van de Tros, mr Hans 
Pohl, en diens compagnon, de musicus 
Oeorge Katee, die samen ook nog han
del drijven binnen de vennootschap 
Aristosound.
Pohl mocht de elpee maken in ruil voor 
de toezegging, bij de Tros zijn best te 
doen voor een Dennie-Christian-special 
en ook om Christian geplaatst te krijgen 
in verschillende andere Tros-program-

Ed van Kan

Trouwe ‘Trós-Aktua’-kijkers heb
ben het afgelopen jaar vast de mar
kante verschijning gemist van de 
gevlinderstrikte ster-reporter Ed 
van Kan. Ze hebben zich er mis
schien over verwonderd dat Van 
Kan dit seizoen in tropenkostuum 
te zien is als de presentator van de 
vijftiendelige serie ‘Een vreemde 
wereld — een vreemde sport’. Vol
gens de Tros bezocht de 
ex-NBC-verslaggever in een jaar 
tijd ruim dertig landen om filmop
namen te maken van worstelende 
Nuba’s, voetballende olifanten, Ja
pans oorlogsvliegeren, hondenra
ces, hanengevechten en hardloop
wedstrijden voor kamelen. De se
rie werd volgens de Tros gemaakt 
in co-produktie met ‘een Cura$aose 
filmmaatschappij’ en zou één mil
joen gulden hebben gekost.
Dat geld komt niet van de Tros, 
maar van de sportartikelenfabri
kant Adidas, die de serie sponsort 
om hem in landen met commercië
le televisie als reclameprogramma 
te kunnen gebruiken. Het idee voor 
‘een vreemde wereld — een vreem
de sport’ komt van Ed van Kan 
zelf, die daarom ook een percenta
ge uit de opbrengst zal ontvangen, 
evenals de Tros, die optreedt als 
Van Kans zakelijke partner, en de 
firma Strengholt in Naarden, die 
de serie internationaal tracht te 
verkopen.
‘A crazy world of sports’ is inmid
dels al aangekocht door de Franse 
en door de Amerikaanse televisie.

ma’s, zoals Op volle toeren, waarvoor 
Pohl een deel-van de produktie doet. 
Voor zowel de single als belde elpees 
bestaat Internationale belangstelling. 
Het succesliedje werd in het Duits al 
vertaald als Tom Tolpatch und der 
Marsupilami, en er staan Franse en 
Engelse versies op stapel. Het succes 
dat er zit aan te komen doet sterk 
denken aan dat van de smurfen van 
Pierre Kartner, die dank zij de blauw 
aangelopen trollen over de hele wereld 
furore maakte als Vader/Father/Père 
Abraham. De overeenkomst tussen bei
de rages is niet helemaal toevallig.
Ook het idee voor het Smurfenlied 
kwam van Harry Thomas, die het vorig 
jaar bedacht voor zijn beschermeling 
Dennie Christian, toen nog onder con
tract bij platenmaatschappij Dureco. 
De Durecodirectie zag niets in die rare 
smurfen en vond het zelfs een belache
lijk idee om er een plaat mee te maken, 
maar de contractueel ook aan Dureco 
gebonden producer, componist, zanger 
en succesagendaspreukenschrijver 
Pierre Kartner zag het goud blinken en 
hij werd er ook inderdaad miljonair 
mee, nadat Harry Thomas hem vorig 
jaar met dit Nederlandstalige liedje 
lanceerde op het Duitse Schlagerfes
tival.
‘Er zijn altijd mensen die je vriendschap 
niet waard zijn,’ schreef Thomas een 
jaar later in zijn eigen festivalkrant, ‘en 
die zulke geldman!akkerige egotrippers 
zijn, dat de mens niet meer telt. Wat dat 
aangaat ben ik vorig jaar nog flink op 
mijn hart getrapt.’ Het is een cryptisch 
gevecht, dat over de hoofden van het 
Vader Abraham-publiek wordt uitge
vochten, maar de bittere teleurstelling 
van Harry Thomas laat zich wel invoe
len, want hij is zijn aandeel in een 
miljoenenwinst misgelopen, die niet al
leen werd gevormd door een gigantische 
platenomzet, maar ook door aanhaken
de handel als boeken en poppen. (Om
dat hij een percentage van de poppen
opbrengst ontvangt, zeult Vader Abra
ham nog steeds met smurfenpoppen in 
zijn Avro-shows, want zien doet verko
pen en het is gauw weer Sinterklaas.) 
Harry Thomas heeft daar lering uit ge
trokken en regelde dit jaar zijn zaakjes 
naar behoren, waartoe hij zich wendde 
tot de zelfde partners als Vader Abra
ham vorig jaar deed, namelijk uitgeverij 
Dupuis in Brussel/Sittard en de 
handelsondememing Inter Mundus 
B.V. te Ouderkerk aan de Amstel. 
Dupuis kan wel zeventien albums leve
ren, waarin de Marsupilami naar voren 
treedt, alsmede een tiental albums rond 
Guust Flater, allemaal getekend en ge
schreven door Franquin. Deze liet de

Harry Thomas (Foto: Kippa)

Marsupilami en Guust Flater tot nu toe 
apart van elkaar opereren, maar op ver
zoek van Thomas en Dupuis compo
neerde Franquin een album, waarin de 
twee figuren nu plotseling een duo vor
men. (Wij zijn twee vrienden zingt Den
nie Christian immers in zijn rol van 
Guust Flater.)
Inter Mundus bewerkt de markt met de 
Marsupilamipop (die bijna vijftig gul
den moet kosten en die Dennie Christi
an steeds in zijn armen houdt als hij 
voor de camera’s moet); met Guust- 
Flater-T-shirts (die Dennie voor hij op 
moet even over zijn hoofd trekt) en 
verder met Marsupilami-place-mats en 
piepbeestjes met een lange Marsupi- 
lami-staart.
Dat Dennie Christian door organisator 
Harry Thomas naar voren werd gescho
ven als dé attractie van het Schlagerfes
tival 1978 kan tegen de achtergrond van 
het voorafgaande geen verwondering 
meer wekken. Net zomin als de sponta
ne huldiging tijdens de uitzending waar
bij Dennie, ‘de blonde jongen uit Bens- 
berg’, werd onderscheiden met ‘Het 
Gouden Draaiorgel’, een prijs die werd 
uitgereikt door de bedenker ervan: Har
ry Thomas.
Het was ook Harry Thomas, die vóór de 
opnamen van het festival in het Euro- 
motel te Bom namens de Tros een pers
conferentie hield, waarbij de organisa
tor vooral verrukt deed over zijn sterar- 
tiest van dit jaar. Omdat de showpers 
altijd meeloopt in het spoor van promo
tiecampagnes leverde dat Dennie Chris
tian een onbetaalbare hoeveelheid voor- 
publiciteit op.
Het succes dat daarop is gevolgd heeft 
ook Avro en KRO reden gegeven om 
Christian uit te nodigen voor optredens 
in respectievelijk Avro’s Top Pop en Bij 
ons in Holland.
Harry Thomas oordeelt over die verzoe
ken, want hij treedt in ons land ook op 
als boekingskantoor voor Dennie Chris
tian en voor wie men verder maar van
uit Duitsland op transport naar Neder
land wil stellen.
Omdat er even sprake is geweest van 
een ‘communicatiestoornis’ tussen de 
Tros en Thomas (Tros-disc-jockeys 
spraken bij voorbeeld denigrerend over 
‘Goes Flater und der Marsoepilami’) 
overweegt Thomas het festival volgend 
jaar onder te brengen bij de Veronica 
Omroep Organisatie van Rob Out. 
Uitgeverij Dupuis heeft nog een onge
bruikte stripfiguur, Robbedoes, waar
van onder meer leverbaar zijn de al
bums Het schuilhol van het zeemonster, 
De goudmaker en De Z. van Zwendel.  

Dagboekaantekeningen van A. van Agt

Dinsdag. Zal ik de man bellen? 
Woensdag. Zal ik de man bellen? 
Donderdag. Zal ik de man bellen? 
Vrijdag. Men is als regeerder ge
neigd snel de realiteit onder ogen te 
zien; of om zoals de man waar het 
allemaal om gaat soms placht te zeg
gen: men moet maar wat eelt op de ziel 
zien te krijgen. Maar ik zag er toch 
vanaf om de ontmoeting met de pers 
te beginnen met een relativerende ge
dachte: dat in het oosten, in Duits
land, én de president én de voorzitter 
van de Bondsdag wat vlekken op hun 
blazoen hebben, en dat het weer type
rend voor ons landje is dat de heisa 
allerwegen de pan uit rijst; en dat men 
zeker van vertegenwoordigers der me
dia zou mogen verwachten de zaken 
althans enigszins in perspectief te 
zien. Aan de ene kant uitroepen in 
verontwaardigde artikeltjes dat het 
allemaal zo snel is gegaan zonder zich 
as en teer op het hoofd te stapelen 
omdat het uitgerekend weer journalis
ten waren die ons op joegen door de 
uitgelekte zaken over de man te gaan 
publiceren.
Men zou natuurlijk ook graag van mij 
willen horen dat er geen mededogen is, 
dat inderdaad al te snel duidelijk 
wordt dat het net als in het verleden de 
roomse stoottroepen zijn die de lei
ding geven aan de politiek van het 
midden, en dat de man, bekwaam 
maar niettemin vergeefs, de achter
hoede in nutteloze gevechten voor
ging.
Men zou het allemaal van mij willen 
horen. Dagenlang heeft men de ko
lommen gevuld met speculaties, met 
verontwaardigdheden, met praat van 
getuigen, die men pas na het rapport 
kon vinden, dagen van ontmoedigend 
afwachten, terwijl lezer en hoofdre
dacteur hen achter de broek zaten, en 
wil men het nu allemaal van mij ho
ren. Terwijl ze duidelijk ook nog met 
de kater zaten dat ik vorige week 
vrijdag niet was verschenen en ze dus 
niets anders hadden kunnen beden
ken dan een ruzie met Albedil. In ieder 
geval ontging hen de fijne ironie niet 
toen ik aan ving met te zeggen dat ik ze 
nu niet meer hoefde uit te leggen 
waarom ik er vorige week niet geweest 
was.
Blijft het gevoel dat het toch weer 
deze smalle schouders zijn waarop al

les rust. Zal iemand anders van deze 
zijde hem bellen?
Het was overduidelijk dat Manneke 
Pais ons vorige week vrijdag opge
lucht verliet, omdat hij in ieder geval 
de confrontatie met de man kon ont
wijken.
Het was overduidelijk dat de heren 
van het RIOD zondag weer aan mij 
lieten weten dat ze mij niet nodig 
hadden omdat alles wat ze over de 
man hadden kunnen vinden weten
schap was en als zodanig overdraag
baar.
Het was overduidelijk dat ik weer 
moest bezuren dat het precies en uit
gerekend die krant in Groningen was 
die ook in de woelige dagen van de 
trein achteraf met al die kolommen 
kwam dat wij het weer niet goed ge
daan hadden.
Het was overduidelijk dat onze vriend 
Anne — zo lam als een leeuw, zei T. — 
ook niet stond te springen om het 
gewicht van mijn schouders te nemen, 
al is anders het ‘parlement en zijn 
eigen regels’ niet van de lucht.
Ja, heren, het is niet mijn schuld, het 
is de man zijn schuld — zo draag ik de 
frustraties van geheel links Neder
land, en als ik Til mag geloven die dat 
dagelijks bestudeert zijn het juist de 
media die dat Nederland van links 
vormen. Ze houdt heel pittig stand, 
zegt R., en heeft zelfs een keurige, 
maar toch zwierige blouse met noppen 
die ze steeds gereed houdt voor kunst
zinnige manifestaties en prijsuitrei
kingen.

Zelfs Ad Langebent, die toch had ge
zien hoe koel en waardig ik de vader
landse ondervragers tegemoet trad, 
meende wat scherpe vragen te moeten 
formuleren voor het scherm, geba
seerd op het feit dat een enquête uit
wees dat de heren van het RIOD er te 
meedogenloos waren uitgekomen.
Had ik ze dan mijn geheim voor een 
televisiepresentatie aan de hand moe
ten doen? Volgens Til zou de heer De 
Jong wel elfcjaarineen serie willen 
spreken wie allemaal, net als de man, 
vreemde delicten hebben gepleegd. 
Misschien hebben de enquêtecijfers 
dat verlangen enigszins geblust. ‘Daar 
heb je hem weer, die man van man!’ 
Zonder soepelheid en zwier is het le
ven zonder vertier.
W. is in deze de kalmte zelf, dat dient 
te worden toegegeven. Maar het is 
overduidelijk dat al die honderd vra
gen die de heren van het Binnenhof 
weer uit de krant bijeen weten te 
sprokkelen—men meet er het talent 
per kolom — weer door mij van een 
fraai lintje voorzien zullen moeten 
worden. Zo waakt, om net als Ome 
Joop ook eens een dichter na te spre
ken, te langen leste slechts één over 
deez’ benauwde veste. (Opvallend dat 
W. reeds af en toe puffend een of twee 
knoopjes loswrikt. Zal hem mijn fiets
je eens aanbieden.)
Zaterdag.
Zal ik de man bellen?

(Ingezonden mededeling)
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Terzijde

Ajax probeert het nu met spitsen 
met hangende pootjes. 
Nogal logisch dat de helft van de 
werklozen jong is. Jongeren kan 
je nog niet in de WAO kwijt. 
Bernhard, Lubbers, Westerterp, 
Aantjes... kan dat geschok niet 
eens ophouden? 
Tijd dat Wiegel weer in de opposi
tie gaat, hij wordt veel te dik.

OM OVER NA TE DENKEN 
Riod, Nederland en Oranje

Deftig: een pers met een kogelgat. 
 
Gemeen: de persoonlijke integri
teit van De Jong niet in twijfel 
trekken, maar. 
Zou u in de kelders van de VU 
willen liggen? 
Dat schip dat meteen na de te
waterlating kapseisde pakte de 
werkgelegenheid tenminste goed 
aan. 
Rijdt u bij mist ook wat harder 
dan normaal uit angst voor die 
idioten die gewoon doorrijden en 
van achter tegen u aan denderen?

OM OVER NA TE DENKEN 
Ren je riod

De Volkskrant kunnen ze onder
hand tehuis aan tehuis gaan ver
spreiden. 
‘Enkele gedragingen van mr. Wil
lem Aantjes in de Tweede 
Wereldoorlog’. Aan zo’n titel her
ken je meteen het wetenschappe
lijke karakter.
•k
In evenwichtige huwelijken is de 
man even en de vrouw wicht.
 
Het voordeel van het afschaffen 
van de Eerste Kamer is dat we 
ook die wandelgangen kwijt zijn.

#  Y

De politie adviseert met Sinter
klaas geen schaatsplank te geven. 
Dan zal Sinterklaas in ruil de 
politie ook geen automatische 
wapens cadeau doen.
 
Was Aantjes nu wel of geen lid 
van het CDA? 
Voor ongeduldige mensen: er 
komt ook een encyclopedie die 
met de z begint. 
WUBBE: ‘Het is dus allemaal de 
schuld van de televisie. Maar was 
er in 1944 dan al televisie?’ 
Blijven gesteriliseerde mannen 
langer goed? 
Wat zei die De Jong trouwens? 
Zuiver wetenschappelijk of we
tenschappelijk zuiver?

OM OVER NA TE DENKEN 
Kematorium

Blij bericht: invoering van de 
postcode levert 1500 nieuwe ar
beidsplaatsen. En als u hem niet 
vermeldt geeft dat nog eens werk 
voor 3000 rectificateurs. 
Aantjes: CDA’s eigen teuto-
nenbom. 
Freudiaanse vraag: ‘Komt er van 
die grote Nederlandse Freud-ver- 
taling ook een goedkope pikkut- 
editie?’ 
WUBBE: ‘Toen ik het boek van 
Tamar over echtscheiding wilde 
betalen vroegen ze of het een ca
deautje was. Ik heb toen maar 
gemompeld dat het voor studie 
was.’ 
Als je van vroeger naar het heden 
mag redeneren moet het omge
keerde ook mogen. Dan zijn er 
ook nog al wat mensen in de poli
tiek die in de oorlog eigenlijk fout 
hadden moeten zijn.
*
WUBBE: ‘Ook het vage gevoel dat 
die P.C. Hooftprijs eigenlijk al 
uitgereikt was?’ 
Lees naast Vrij Nederland de Vrij 
Nederland van de vorige week. 
De mens achter de politicus, de 
God achter de mens achter de 
politicus, de dominee achter God 
achter de mens achter de politi
cus — het is allemaal diep tra
gisch voor de mens.
* . Opa, vertel nog eens over de ax- 
scheidswedstrijd van de grootste 
voetballer aller tijden.

OM OVER NA TE DENKEN 
De honden waffen


