
Roalter Wind fotograaf Stefan Kemper is een bijzondere verzameling begonnen. Hij verzamelt 

verzamelaars. “Ik vind dat altijd zo prachtig. Van die volgepropte zolderkamertjes waar de ver-

zamelaar zelf bijna niet eens meer tussen past. Dat moeten prachtige foto’s op gaan leveren!” 

Kemper denkt dat het maken van een reportage over verzamelaars voor een beetje journalist 

een fluitje van een cent is. “Verzamelaars hoef je niks te vragen. Die beginnen uit zichzelf al te 

vertellen en houden niet meer op”.

Roalter Wind trapt af met grammofoon verzamelaar Gerard Oortwijn uit Raalte.

Gerard Oortwijn
GRAMMOFOONSPELERS

het pronkstuk
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Marktplaats
De jacht is voor een verzame-
laar vaak een van de mooiste 
aspecten van hun hobby. “Ik 
zag dit kastje op Marktplaats. 
Op de foto kon ik zien dat 
het geen dressoir was, zoals 
het werd omschreven, maar 
een bijzondere grammo-
foon-wisselaar”. Hij belde op en deed een bod van 25 euro dat 
werd geaccepteerd. “Ik wist niet hoe snel ik hem moest ophalen. 
Stel dat-ie zich bedenkt!” Eenmaal aangekomen in het noorden 
van Friesland was hem al snel duidelijk dat de goede man zich 
niet bewust was van het pareltje dat hij meegaf aan de man uit 
Raalte.

Specialisering
Eenmaal thuis met een nieuwe aanwinst buigt Oortwijn zich 
over de techniek. “Ik haal hem voorzichtig uit elkaar en maak 
alles schoon met wasbenzine. Op internet zoek ik zoveel moge-
lijk naar oude handleidingen of tips van andere verzamelaars.” 
Op die manier kwam de firma Forwerk uit Zwitserland er achter 
dat Oortwijn een van de weinige eigenaars van een originele 
Forwerk-grammofoon uit 1929 was. “Ze hadden het apparaat 
zelf niet meer en wilden mijn grammofoon heel graag in hun 
bedrijfsmuseum hebben. Tegenwoordig maken ze stofzuigers. Ik 
mocht in ruil voor de grammofoon de duurste stofzuiger hebben. 
Natuurlijk ben ik niet op hun aanbod ingegaan”.

Waar blijft het zoldertje?
Fotograaf Kemper hoort het allemaal belangstellend maar ook 
een beetje ongeduldig aan. “Maar wat bewaar je nu dan op dat 
zoldertje?” Oortwijn haalt zijn schouders op. “Och, een voor-
raadje grammofoons. Niet de topstukken maar meer van die 
koffergrammofoons. Kom maar even mee naar boven”. Gretig 
gaat Kemper naar boven en eenmaal op het kleine en hete zol-
dertje aangekomen steekt hij zijn duim op. Dit is precies wat hij 
had gehoopt. De verzamelaar past nauwelijks tussen de stelling-
kasten met koffergrammofoons. De fotograaf zelf stoot voortdu-
rend zijn hoofd maar is helemaal tevreden. “Dit wordt het eerste 
topstuk uit mijn verzameling”, roept hij enthousiast terwijl hij op 

zijn hurken zit en nauwelijks 
genoeg afstand tot zijn object 
kan nemen voor een goede 
foto.

Opname grammofoon
Het is warm op zolder en met 
het zweet op het voorhoofd ko-
men de verzamelaars weer be-

neden. Kemper is tevreden maar verzamelaar Oortwijn nog niet. 
“Kom nog even mee naar het schuurtje”. Daar staat een enorme 
kist op de grond. Onder het stof en aan de bovenzijde zien we 
een paar cilinders en onduidelijke armen. Op de vraag van de 
onwetende journalist of dit een ouderwetse draaibank is reageert 
Oortwijn hoofdschuddend. “Nee, nee. Dit is een zogenaamde 
‘opname-grammofoon’. Kijk, hier heb je een microfoon”. Hij tilt 
een roestig stuk metaal omhoog en wijst op een rond blikkerig 
onderdeel. “Wanneer je hierin spreekt en je legt een gladde plaat 
op de draaitafel dan werkt het andersom. De naald krast dan de 
groeven in de plaat, in plaats van andersom”. Wij zijn verbijsterd. 
Zulke vergevorderde techniek dat al voor de oorlog was uitge-
vonden. “Werd gebruikt om brieven in te spreken. Die plaatjes 
werden dan bijvoorbeeld opgestuurd naar onze Indië-gangers”. 
Oortwijn haalt er een paar tevoorschijn. “Hele slechte kwaliteit 
hoor, maar wel erg bijzonder. Staan hele onschuldige verhaaltjes 
op. Zo van ‘bij ons alles goed, hopelijk bij u ook’ en zo. Ook wer-
den vroeger op deze manier platen opgenomen. Dan zong het 
koor telkens een nieuwe plaat vol. Had je unieke platen.”

Rolls Royce
Tot slot zijn we natuurlijk benieuwd welke grammofoon Oortwijn 
zelf gebruikt. In een modern wandmeubel in de huiskamer staat 
de Thorens TD 160. Volgens Oortwijn de ‘Rolls Royce onder de 
grammofoons’. Heb ik voor € 2,50 bij de kringloop op de kop 
getikt en zelf helemaal opgeknapt”. Het gezicht van de journalist 
verbleekt. Deze zelfbenoemde vinyl-liefhebber heeft zo’n zelfde 
grammofoon voor tig keer meer gekocht bij een hippe hifi specia-
list in de grote stad…
“Ja, tegenwoordig wil iedereen weer vinyl. Voor een verzamelaar 
is de lol er dan wel af”.◀

Enigszins teleurge-
steld kijkt aspi-
rant-verzamelaar 
Kemper om zich 
heen. Hij ziet in de 
woning van Oort-
wijn geen enkele 
grammofoon. En 
dat terwijl hij zich 
had laten vertellen 
dat hij een enorme 
grammofoon-
verzameling zou 
gaan zien. Colle-
ga-verzamelaar 
Gerard kijkt hem 
geamuseerd aan. 
“Ik wil er wel eentje 
ophalen hoor”. 
Oortwijn verdwijnt 
in een schuurtje 
en komt even 
later terug met een 
onooglijk apparaat. 
Kemper schraapt 
beschroomd zijn 
keel. “En dat is een 
grammofoon?” En 
dan gebeurt waar 
de fotograaf op had 
gerekend: Oortwijn begint enthousiast te vertellen en houdt niet 
meer op. Zelfs wanneer we ruim een uur later afscheid nemen 
praat hij vanuit de deuropening nog door. Tevreden bekijkt Kem-
per zijn foto’s. “Dit is een goed begin!”

Koekkoeksklokken
Een verzamelaar is eigenlijk vooral bezig met dat wat hij juist nog 
níet heeft. Zo ook Gerard Oortwijn. “Het speuren op braderieën 
en rommelmarkten vind ik heerlijk. Toen het internet werd uitge-
vonden werd het verzamelen compleet anders. Op Marktplaats 
heb ik ook veel gevonden”.
Voordat hij grammofoons verzamelde, concentreerde hij zich op 
koekkoeksklokken. In de bijkeuken hangt er nog eentje als een 
stille getuige van zijn vorige liefde. “Op een gegeven moment 
heb je bijna alles en moet je weer op zoek naar iets nieuws”.

Braderie Lille
Gerard bezocht regelmatig de braderie van Lille. “Lille ligt net 
over de grens met België in Frankrijk. Daar is jaarlijks de grootste 
braderie ter wereld. Toen eind jaren tachtig de Compact Disc 
werd uitgevonden werden de rommelmarkten overstelpt met 
grammofoonplaten. Ik kocht dozen tegelijk. Ze waren spotgoed-
koop. Tegenwoordig is vinyl weer ‘in’ en kost het dus ook weer 
meer”. Tussen de kraampjes met LP’s trof hij zo nu en dan ook 
grammofoonspelers aan. Het viel hem op dat er ontstellend veel 

verschillende soor-
ten bleken te zijn. 
Hij besloot gram-
mofoons te gaan 
verzamelen. “In 
het begin gaat het 
heel snel. Zelf heb 
je nog weinig en de 
markt werd in die 
tijd overstelpt met 
grammofoons”.
Hij bewaarde zijn 
LP’s en grammo-
foons boven op zol-
der, waar eerst de 
koekkoeksklokken 
hingen. “Een paar 
jaar later gingen we 
de bovenverdieping 
verbouwen. De aan-
nemer keek naar 
het plafond van 
onze slaapkamer. 
‘Wat bewaart u op 
zolder?’ vroeg hij. 
Het plafond was 
wel zo’n vier centi-
meter doorgezakt!” 
Sindsdien bewaart 
hij zijn LP’s bene-

den in de bijkeuken. Hij drukt trots op een knop van een jukebox 
en al snel zien we het mechaniek een plaatje pakken. Na een 
paar klikken klinkt de stem van Johnny Cash door de bijkeuken. 
“Een jukebox is een wissel-grammofoon. Je kunt telkens een 
ander plaatje afspelen”. Gerard doet vervolgens een deurtje open 
van een onopvallend houten kastje. Tegelijk met het openen van 
het deurtje schuift een plateau naar voren waarop wij een ou-
derwetse keukenmachine menen te herkennen. “Nee, nee, dit is 
geen keukenmachine. Dit is een Thorens grammofoon wisselaar. 
Het absolute tópstuk uit mijn verzameling. Let op!” Oortwijn 
legt uit dat hij op een rommelmarkt tussen de platen een vreemd 
apparaat zag. Dat bleek een zogenaamde ‘wisselaar’ te zijn. “De 
meeste mensen vinden het vervelend dat ze een plaat al snel 
moeten omdraaien. Meestal al na een kwartier. Met de wisselaar 
kon je wel tien platen tegelijk klaar zetten. Na iedere kant wisselt 
de grammofoon automatisch naar een nieuwe plaat. Je kunt dus 
op die manier een ‘speellijst’ maken. Een ‘spotify avant la lettre!”
Oortwijn laat trots zien hoe het apparaat werkt. “Puur mecha-
nisch hè! Allemaal veertjes, schroefjes en tandwieltjes. En dat 
hebben ze dus al ver voor de oorlog uitgevonden!” Het topstuk 
dat hij aan ons demonstreert is extra bijzonder. “De meeste wis-
selaars spelen één kant van de plaat af. Deze kan beide kanten 
afspelen. De naald zit namelijk in een arm die heel ingenieus om 
de plaat heen kan draaien”. 

“Ik mocht in ruil voor de grammofoon 

de duurste stofzuiger hebben. Natuurlijk 

ben ik niet op hun aanbod ingegaan”.

gerard oortwijn

Ook leuk: een ‘omgekeerde’ grammofoon. “Hiermee kun je geen 
platen afspelen maar juist ópnemen”.

Het pronkstuk van de verzameling: een grammofoon die platen 
wisselt én beide zijden af kan spelen. “Puur mechanisch!”
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