
Nieuws: Aartsvader van de collectiviteit Jan Gaasterland 

overleden 

 

Afgelopen vrijdagavond is Jan 

Gaasterland overleden. Hij zou 

17 september 66 zijn geworden. 

Gaasterland was al geruime tijd 

ernstig ziek. 

 

“Jan heeft aan Nijenrode 

gestudeerd en leerde daar mijn 

moeder kennen”, blikt dochter 

Femke terug. “Haar ouders hadden 

een aantal platenzaken in Den 

Haag en daar is zijn liefde voor muziek begonnen.” Gaasterland 

trad in 1968 als assistent-verkoopleider in dienst bij Polydor 

Nederland BV en werd daar in 1970 verkoopleider. In 1972 trad 

hij als verkoopleider in dienst bij EMI Music Holland BV, waar 

hij in 1979 tot adjunct-directeur werd benoemd. 

 

In 1982 werd hem door de geluidsdragerindustrie, detailhandel 

en de copyrightorganisatie Buma/Stemra gevraagd een 

brancheorganisatie op te zetten. Dit leidde tot de oprichting 

van de Stichting CPG (Collectieve Promotie Geluidsdragers). 

Als directeur van deze stichting gaf hij tien jaar lang 

sturing aan collectieve consumentenbenadering in de 

audiobranche, waarbij eveneens aan structureel brancheoverleg 

werd vormgegeven. 

Sinds eind 1993 vervulde hij tevens de functie van voorzitter 

van de hitlijstenorganisatie Stichting Mega Top 50 (een 

samenwerkingsverband van publieke omroepen, 

platenmaatschappijen, detailhandel en de copyrightorganisatie 

Buma/Stemra). 

 

Op 1 juli 1994 werd Gaasterland benoemd tot directievoorzitter 

van de Amsterdam ArenA, het eerste multifunctionele stadion in 

Europa en de thuisbasis van de voetbalclub Ajax. Het stadion 

werd op 14 augustus 1995 geopend door Koningin Beatrix (zie 

inzet). 

Tijdens zijn vijfjarige dienstverband, dat hij volgens dochter 

Femke zag als de kroon op zijn werk, was hij tevens voorzitter 

van de Stichting AREA (samenwerkingsverband van 

Feyenoordstadion, Philipsstadion, Gelredome en Amsterdam 

ArenA) en vice-voorzitter van de ESMA (European Stadium 

Management Association). 

 

In 1997 richtte hij ook het managementadviesbureau Gablo BV 

op. Na zijn pensionering, medio 2000, werden alle 

werkzaamheden via Gablo gestuurd. Zo was Gaasterland onder 

meer wereldwijd actief met het concipiëren en laten uitvoeren 

van grootschalige sport- en entertainmentcentra. Hij was onder 



meer betrokken bij ontwikkeling van vrijetijdspark De Blauwe 

Berg in Hoorn, een project dat valt onder Hermans Onroerend 

Goed. 

 

Terugkijkend zegt Femke Gaasterland dat haar vader een rijk 

leven heeft gehad. “Hij heeft intens genoten en alles eruit 

gehaald wat erin zat. Jan was een zeer sociaal mens, 

strijdvaardig en vol levenslust.” 

 

Jan Gaasterland wordt zaterdag 13 september om 12.00 uur 

gecremeerd tijdens een open bijeenkomst in Westergaarde, 

Amsterdam. Hij laat zijn vrouw en twee kinderen achter. 

 

Entertainment Business-uitgever Joost Driessen heeft Jan 

Gaasterland intensief meegemaakt in diens ‘collectieve’ 

periode en schreef onderstaand in memoriam: 

 

 

In memoriam: Jan Gaasterland 

 

Als we zoals andere jaren heerlijk gegeten hadden in dat 

kleinbehuisde Vietnamese restaurant in Cannes kwam 

onvermijdelijk het mindere moment van de avond. Jan trok dan 

een immense bolknak tevoorschijn en zette die zonder aarzelen 

in vlam. Mijn altijd terugkerende protesten konden daar niets 

aan veranderen en binnen een mum van tijd stond het knusse 

etablissement blauw van de rook. Met vele boze blikken 

richting onze tafel als gevolg. 

 

Jan Gaasterland was een onaangepast man. Hij was dat in zijn 

denken, in zijn handelen, in zijn energie, maar ook in de 

immense warmte die hij als mens altijd uitstraalde. Het 

bericht dat hij kanker had, verontrustte mij op een of andere 

manier minder dan dat normaal het geval is als het om iemand 

gaat die je na aan het hart ligt. Ik schatte het in als een 

ongelijke strijd waarbij Jan de bovenliggende partij zou 

blijken. Mentale kracht, positivisme en levensvreugde heten 

immers belangrijke wapens te zijn voor wie die strijd aan moet 

gaan. Jan bezat een heel arsenaal van dat soort wapens en 

toonde zich van meet af aan bereid om ze allemaal in te 

zetten. Dat is tenminste wat bleek uit de berichten waarmee 

hij een select gezelschap op de hoogte hield van de 

ontwikkelingen rond zijn ziekte. 

 

Maar het liep anders. De man die zo goed uitgerust leek om 

zelfs deze uitdaging te tackelen, dolf het onderspit. Dat is 

wennen voor iedereen die hem goed gekend heeft. Jan dolf 

zelden het onderspit. Dat was ook de reden dat hij zo’n enorm 

stempel drukte op de Nederlandse muziekindustrie. Na zijn 

verkoopleiderfuncties bij Polydor en EMI in de jaren zeventig 

werd hij benaderd om de Platen Tiendaagse vorm te gaan geven 



en daarmee een voor deze branche nieuw fenomeen: collectieve 

promotie. Jan Gaasterland groeide letterlijk en figuurlijk uit 

tot de belichaming van collectiviteit in de muziekindustrie. 

En hij deed dat met een unieke mix van drive, doortastendheid, 

politiek instinct en geloof in de positieve effecten van 

samenwerking op vele fronten. 

 

Dat verhaal kwam halverwege de jaren negentig ook de 

headhunter onder ogen die de nieuwe directievoorzitter moest 

gaan zoeken voor de Amsterdam ArenA. Nadat diverse kandidaten 

waren afgewezen door de commissarissen, werd het profiel nog 

eens heel bondig samengevat: ‘We zoeken eigenlijk gewoon Mr. 

Arena’. Ineens leidden diverse adviezen en leads richting ene 

Jan Gaasterland. De muziekindustrie knikte begrijpend: deze 

man was het vak, dat hij mede hielp vormgeven, ontgroeid. Jan 

vertrok, maar niet nadat zijn industrie- en retailmaatjes een 

indrukwekkend en bijna megalomaan afscheidsfeest hadden 

opgediend. Maar ja, eigenlijk paste dat ook weer prima bij de 

man die als geen ander ‘groot’ kon denken. 

 

‘Dat hutje in Zuid-Oost’, zoals hij zijn ArenA vaak omschreef, 

stelde ineens andere eisen aan de weerbaarheid, daadkracht en 

politieke gaven van Jan Gaasterland. Dit was de 

grotemensenwereld. Maar ogenschijnlijk moeiteloos schakelde 

hij bij, als manager en zeker als spreekbuis. Enthousiast 

legde hij het Nederlandse volk op nationale televisie dan uit 

waarom het absoluut goed zou komen met de ‘plaggenhut van Oom 

Jan’. Achter hem legden de mannen van de Heidemij de zesde 

grasmat neer in korte tijd. 

 

Na vijf inspirerende maar slopende jaren bij de Amsterdam 

ArenA wist Jan ook de uitdagingen uit deze periode in nieuwe 

kansen te vertalen. Naast diverse commissariaten reisde hij de 

laatste jaren vanuit zijn eigen consultancybedrijf de halve 

wereld over, o.a. om stadions te vertellen hoe ze hun 

management en exploitatie moesten insteken én hun grasmat 

onderhouden. Zijn passie voor de entertainmentindustrie leefde 

hij recent nog één keer uit via zijn bemoeienis met 

Filmwereld.net, opnieuw een collectief platform, dit keer voor 

de film/videobranche. 

 

Deze branche rept vaak over zijn dynamische verleden en de 

markante figuren die de geschiedenis heeft voortgebracht. Jan 

Gaasterland hoort daar eigenlijk niet bij. Jan creëerde zijn 

eigen verleden in dit vak, ontgon nieuw terrein en bouwde 

bruggen tussen partijen die ogenschijnlijk onverenigbaar 

leken. Jan was veel meer dan markant. 

 

Joost Driessen 

Uitgever Entertainment Business 


