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Inhoud

Beste lezers,

Ons land is “natuurlijk” voorzien van een goed 
netwerk voor de gsm. Tenzij je in delen van 
Drenthe of Noord-Brabant woont, zo leerde ons 
onlangs het nieuws. Misschien dat men daar 
kan terugvallen op mobiele radiotelefonie, een 
techniek die we 80 jaar geleden uitprobeerden 
in Nederland. André van Os schreef erover in 
‘Mobiel’. 

Musealiefhebbers, opgelet. Bent u al in het 
192 Museum en/of het Onderwijsmuseum ge-
weest? We verwelkomen Ed Bomius als nieuwe 
schrijver in ons blad; hij deed het Onderwijs-
museum voor ons aan, terwijl Paul de Haan en 
Hans Knot  naar het 192 Museum togen.

Helaas zijn er alweer twee bekenden uit de 
zeezenderwereld niet meer onder ons: Gerard 
van Dam en Dave Cash. We blikken nog eens 
terug op hun radiocarrière. 

Lieuwe van der Velde start in dit nummer met 
een artikelenreeks over de ‘vergeten’ uitvinder 
van de eerste lamp waarmee geluid versterkt 
kon worden. Verder in deze editie weer een 
grote variëteit aan nostalgische onderwerpen. 

Veel leesplezier, Jan van Heeren
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Grote bedrijvigheid was er in de 
maanden augustus en september 
jl. te constateren in het voorma-
lige pand van Vroom en Drees-
mann aan de Grote Markt en Oude 
Ebbingestraat in Groningen. Al-
lereerst werden er op de diverse 
etages van het voormalige waren-
huis grote hoeveelheden asbest 
weggehaald, waarvoor ondermeer 
enige dagen het verkeer in de 
Rode Weeshuisstraat werd ge-
stremd. Ook voorbereidingen voor 
een grondige verbouwing volgden. 
Een deel van het bijgebouw dient 
te worden dichtgemetseld omdat 
het een totaal andere bestemming 
krijgt dan het hoofdgebouw, na-
melijk die van appartementen. Na 

even te hebben gekeken naar de bedrijvigheid stapte ik op de fiets richting Vismarkt om de 
wekelijkse groenten- en fruitaankopen te doen. 

Mijn gedachten gingen naar een ander voormalig warenhuis aan de Vismarkt, Galeries Mo-
dernes. Een pand waar later de openbare bibliotheek Groningen jaren gebruik van maakte en 
waarin ook al weer vele jaren een schoenen- en kledingwinkel in is gevestigd. Toen Galeries 
Modernes er gebruik van ging maken, werd het pand de eerste in Groningen waar gebruik werd 
gemaakt van een roltrappensysteem. Het bracht me tot de gedachten dat ik nog aantekeningen 
had over de overname van Galeries Modernes en wel begin oktober 1968. 

Door middel van een aandelenruil was Bijenkorf Beheer eigenaresse geworden van het waren-
huisbedrijf Galeries Modernes. Behalve in Groningen exploiteerde Galeries Modernes ook zaken 
in Amsterdam, Rotterdam-centrum en Rotterdam-Hoogvliet, Rijswijk, Utrecht, Arnhem, Enk-
huizen en Gorinchem. De Galeries Modernes waren enkele jaren eerder, in 1961, in Belgische 
handen gekomen op een moment dat de Belgische grootwinkelbedrijven trachtten vaste voet 
op de Nederlandse markt te krijgen.

Die pogingen waren niet erg succesvol geweest, zodat ‘Grand Bazar van Antwerpen’, die in 1968 
de eigenaresse was van het warenhuisbedrijf Galeries Modernes, op zoek was naar een koper. 
Bijenkorf Beheer zag hierin een mogelijkheid om haar positie in de detailhandel belangrijk te 
versterken. Maar er was nog meer activiteit na de overname want binnen het Bijenkorfconcern 
was destijds ook de HEMA opgenomen en samen met de vestigingen van Galeries Modernes 
ging men beschikken over 75 verkoopmagazijnen en winkelpanden.

TEKST:  HANS KNOT








Omzetcijfers werden destijds niet door de leiding van het concern gepubliceerd, doch aange-
nomen werd dat zij destijds in de buurt van 700 tot 800 miljoen gulden per jaar lagen. De 
overname van de aandelen leverde destijds nogal wat publiciteit op in de geschreven pers, 
waarbij ondermeer gesteld werd dat, na het binnenhalen van de 1400 mensen die actief waren 
bij Galeries Modernes, er ongeveer 10.000 mensen hun inkomsten verwierven via het grote 
‘Bijenkorf’ concern. 

De toenmalige nieuwe combinatie kwam daarbij in grootte op de tweede plaats te staan in de 
categorie warenhuisconcerns. Vroom en Dreesmann had destijds een omzet, die bijna het dub-
bele was van de Bijenkorf Beheergroep, terwijl er ongeveer 20.000 mensen emplooi vonden.

Ter betaling van de aandelen, die van de Belgische maatschappij werden overgenomen, ging 
men bij Bijenkorf Beheer certificaten van aandelen afgeven. Afgesproken werd trouwens dat 
de certificaten niet verhandeld zouden worden, zodat er geen koersdruk op de in omloop zij-
nde stukken kon worden uitgeoefend. Er was, bij de overname, dus totaal geen sprake van 
contanten. In beurskringen werd in 1968 aangenomen dat op grond van de bestaande koers 
der certificaten een waarde van omstreeks f 16 miljoen inruil was gegeven voor de aandelen 
Galeries Modernes.

De exploitatie van Galeries Modernes werd vervolgens binnen het Bijenkorf-Hemaconcern 
voortgezet. De verschillende bedrijven vulden elkaar aan, want Galeries Modernes had een 
heel andere productengroep en klantenkring dan bijvoorbeeld de Bijenkorf. Ook vormde de 
supermarkt die in vele vestigingen van Galeries Modernes bestond, een aantrekkelijkheid. Die 
supermarkten waren zeker groter dan die van de Hema-zaken. 

De geschiedenis van de Galeries Modernes-keten 
ging terug tot 1871, toen de Franse koopman Zep-
hyrin Couvreur zijn eerste Grand Bazar Français 
opende aan de Hoogstraat in Rotterdam. Vijf jaar 
later, in 1876, opende een broer van Zephyrin een 
filiaal aan de Reguliersbreestraat in Amsterdam. 
Door naastliggende percelen aan te kopen en te 
verbouwen kon de winkel steeds verder uitgebreid 
worden. In het begin van de jaren dertig van de 
vorige eeuw werd besloten de panden te slopen 
en een nieuwbouwpand neer te zetten. In 1901 
volgde de opening van een filiaal in Utrecht.

In 1921 besloot de familie Couvreur tot samenvoeging van de tot dan toe aparte ondernemin-
gen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en werd een naamloze vennootschap opgericht. In 
1925 werd de naam gewijzigd in Galeries Modernes. In 1960 richtten de ‘S.A. Le Grand Bazar 
d’Anvers’ en de ‘N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Winkels en Magazijnen Galeries Modernes 
Grand Bazar Français’ de nieuwe ‘N.V. Galeries Modernes-Nederland’ op. 

Ten tijde van de overname in oktober 1969 draaide de Galeries Modernes slecht, maar middels 
de overname probeerde KBB te voorkomen dat de keten in Amerikaanse of Duitse handen viel. 
Er werd een reorganisatieplan opgesteld, waarbij de activiteiten van Galeries Modernes werden 
teruggedrongen en overgenomen door Maxis en De Bijenkorf. In de volksmond werd het bedrijf 
vaak Galeries Modern genoemd. 

In 1970 sloten de vestigingen Rotterdam-Hoogstraat, Gorinchem en Enkhuizen. In 1973 volgde 
Groningen en werd de vestiging in Arnhem omgebouwd tot een Bijenkorf. De laatste vestiging 
sloot medio 1984. Zoals eerder al gemeld werden in 1973 de deuren van Galeries Modernes 
aan de Vismarkt voorgoed gesloten en werd het pand heringericht tot Openbare Bibliotheek, 
waar tevens de eerste uitleendiscotheek op een etage werd gevestigd. In 1990 kreeg het pand 
de functie van winkelbedrijf, dat het nog steeds heeft. 

4 • FREEWAVE Nostalgie



Al vele keren in de afgelopen decennia is het voorbij gekomen: het kortste optreden van de 
Rolling Stones ooit en wel in het Kurhaus in Scheveningen in 1964. Velen dachten dat, na de 
rellen, deze Britse groep nooit meer ons land zou aandoen voor optredens. Niets is minder waar 
want ze kwamen nog vele malen terug om de ontelbare fans te vermaken en om de persoon-
lijke kassa nog verder te spekken. 

Zo was de groep drie jaar na het eerste optreden, op 15 april 1967, voor een optreden an-
dermaal in ons land en die keer werden in Den Haag de Houtrusthallen aangedaan. Ook toen 
was het weer raak, hoewel in iets mindere mate dan destijds in Scheveningen. Na afloop van 
het concert in Den Haag verdween een grote groep aanhangers van de Rolling Stones richting 
Scheveningen om daar een spoor van vernielingen te trekken langs het strand, waarbij voor 
duizenden guldens aan schade werd aangericht. 

Op het Scheveningse strand bivakkeerden ettelijke tientallen jongelui in paviljoens. Uit de aan-
giften, die binnenstroomden, bleek dat deuren en kozijnen en planken waren losgemaakt en 
opgestookt, soms in een kachel in een strandtent en ook wel op het strand in de open lucht. 
De jongelui verdreven hun honger en dorst door drank en etenswaren weg te nemen. De po-
litie werd gewaarschuwd en er werden 14 jongeren gearresteerd, die beschuldigd werden van 
vernieling en poging tot inbraak.
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Louis Frequin Tweede concert Rolling Stones 
in Nederland 1967 Den Haag



Een flauwgevallen Stonesfan wordt de frisse 
lucht in gedragen bij de Houtrusthal.



De politie arresteerde later op de vroege zondagochtend op het strand een 17-jarig meisje 
zonder beroep uit Maastricht, en nog zeven jongens in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar, 
die uit Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en Sittard bleken te komen. Zij trokken ondermeer 
struiken en bomen omver.

In de nacht van zaterdag op zondag bleek een andere groep van achttien jongelui gearresteerd 
te zijn door de collegae van de Haagsche politie. Een grote groep jongeren had namelijk in het 
begin van de nacht in de Haagse binnenstad huisgehouden. Maar ook op een andere manier 
hield de politie zich dat weekend bezig want volgens de rapportage op zondagochtend had-
den zich in de late avond ondermeer twee zeventienjarige meisjes uit Den Helder gemeld, die 
vertelden het kaartje voor de terugreis per trein te hebben verloren. Bij hen voegden zich een 
19-jarige spuiter en een 15-jarige scholier, beiden uit Hoogeveen, die de trein hadden gemist.

In de binnenstad werden drie jongens aangehouden, die een bromfiets hadden gestolen. Uit 
bouwketen in de omgeving van de Houtrusthallen werden ’s nachts drie jongens opgepikt, die 
er hadden ingebroken om de nacht door te kunnen brengen. Dit trio kwam uit Diepenveen, 
Brummen en Deventer. In overleg met hun respectievelijke ouders werden allen, nadat de no-
dige processen verbaal waren opgemaakt, de maandag volgend op het concert van de Rolling 
Stones, afgehaald van het bureau van politie. 

Achteraf bleek dat de politie dit ergerlijke optreden van de fans bepaald niet verwacht had. Op 
de maandag was een kort verslag terug te lezen betreffende het optreden in het Nieuwsblad 
van het Noorden: ‘De ongeveer 6000 beat-lustigen kwamen tijdens de muziek van de Stones 
niet verder dan enkele luide bijvalsbetuigingen. Een enkele uitschieter kon door de tientallen 
ordebewaarders gemakkelijk worden beteugeld. Ook de aankomst van de Engelse beatgroep 
op Schiphol was zonder het gebruikelijke tumult verlopen.

Halverwege de voorstelling betrad minister Luns met zijn 17-jarige zoon de beatzaal. Het ge-
juich van het tribunepubliek voor de minister overstemde gedurende enkele ogenblikken de 
keiharde beat van de Rolling Stones.’ In het voorprogramma stonden op 15 april 1967 onder-
meer de protestzanger Armand en de uit Groningen afkomstige Tykes. 
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The offshore radio archive

https://www.fl ickr.com/photos/offshoreradio/sets

STEEDS WEER AANGEVULD MET DE MOOISTE FOTO’S



Ruim een jaar geleden werd het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht door onderwijsmi-
nister Jet Bussemaker geopend. Het museum was achtereenvolgend in Zoetermeer en Rot-
terdam gevestigd. Na een tijdelijke vestiging in Dordrecht werd het museum gehuisvest in 
het zorgvuldig gerestaureerde gebouw De Holland van de eigenzinnige architect Sybold van 
Ravesteyn aan de Burgemeester de Raadtsingel 97. Een bijzonder museumgebouw vlakbij het 
station.

Zeer uitgebreide collectie
Inmiddels is het museum, met 2500 
m² aan publieks- en tentoonstel-
lingsruimten, een sfeervolle com-
missarissenkamer, een winkel, een 
museumcafé met tuin, uitgegroeid 
tot een gerenommeerd kennisinsti-
tuut met een omvangrijke collectie 
op het gebied van onderwijs. In to-
taal beheert het museum meer dan 
350.000 voorwerpen die op de één 
of andere manier iets met onder-
wijs te maken hebben. Hierdoor is 
het Onderwijsmuseum het grootste 
Onderwijsmuseum ter wereld. Er is 
een enorme verscheidenheid van 
objecten en die zijn in het museum 
ook te zien. In een levendige en 
veelzijdige tentoonstelling laat het 
museum de vele aspecten van het 
onderwijs en de invloed ervan op de 
jeugdcultuur zien. 

Rondleiding
Bij binnenkomst 
wordt de bezoeker 
verwelkomd door 
enthousiaste vrij-
willigers die uitleg-
gen wat er allemaal 
te zien en te doen is 
in het museum. De 
bezoeker kan langs 
de vitrines wandelen 
en uitleg lezen ho-
ren of zien. Ook kan 
er voor een rondlei-
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Een bezoek aan het 
Nationaal Onderwijsmuseum: 

zeer de moeite waard!




ding met een 
gids worden 
gekozen. De 
gidsen passen 
zich aan naar 
het gezel-
schap; immers 
een groep kin-
deren is iets 
anders dan 
een groep le-
raren. Tijdens 
de rondgang 
door de ruim-
tes worden 
veel attributen 
herkend zoals 
het overbe-
kende “aap-
noot-mies” en de diverse varianten daarop. Iets verder in het thema taal de opvolgers van het 
leesplankje. Natuurlijk ontbreken de schoolbankjes en de schoolplaten niet.

Wisselende exposities
In het souterrain zijn wisselende exposities te zien. Momenteel zijn er schoolplaten rond het 
thema “Strijd”. In de afgelopen eeuwen is er in en om Nederland heel veel gestreden. Platen 
van veld- en zeeslagen zijn te zien. Maar ook de moord op Floris de Vijfde tijdens een valken-
jacht. Ook op deze plaats diverse projectieapparaten, zoals heel oude diaprojectors, allemaal 
achterhaald door de huidige digiborden!

Tot slot met de bijzon-
dere open lift naar bo-
ven naar de commissa-
rissenzaal, die ook voor 
ontvangsten en bijeen-
komsten wordt gebruikt. 
In deze zaal wordt een 
doorlopende presentatie 
gegeven van de restau-
ratie van het gebouw. 
Een gebouw dat eerder 
door een grote super-
markt en meubelgigant 
van zijn grandeur was 
beroofd en nu volledig is 
hersteld, op de beeldbe-

palende schoorsteen na. Maar die komt er ook, na een heel succesvolle crowdfundingactie. Met 
een kopje koffie of iets anders lekkers kan het bezoek in het gezellige museumcafé worden 
afgesloten.

foto’s bij dit artikel: © Ed Bomius

8 • FREEWAVE Nostalgie



FREEWAVE Nostalgie  • 9

Een opmerkelijk bericht haalde in het jaar 2000 eigenlijk alleen het Nederlands Dagblad (ten 
onrechte, want het ging hier om Omroep Historie met hoofdletters): de VPRO had zijn oude 
orgel teruggekocht. De omroep kocht het instrument in 1937 maar zette het, na de ‘revolutie’ 
van 1968 (V.P.R.O. werd VPRO), tegelijk met zijn dominees aan de straat. Toen de VPRO zijn 
intrek nam in de nieuwe ‘Villa VPRO’ op het Media Park, ontstond het idee om het orgel als 
symbool van de oude VPRO weer in bezit te krijgen. Het instrument bleek te koop te staan 
bij een orgelbouwer in Den Bosch. Van 1937 tot halverwege de jaren zestig van de 20e eeuw 
deed het orgel dienst in talloze morgenwijdingen die op de radio werden uitgezonden. Het was 
de tijd dat de VPRO nog echt de Vrijzinnig Protestantse Radio-Omroep was. Anthon van der 
Horst wijdde het orgel in op 24 december 1937, in de oude studio aan de ‘s Gravelandseweg, 
en bleef tot zijn dood in 1965 de vaste bespeler. Zijn beide zonen, Jaap en Ton, woonden op 24 
december 2000 een speciale uitzending van het geschiedenisprogramma OVT bij, waarin het 
orgel werd ‘(her)ingewijd’ door VPRO-muziekmedewerker Han Reiziger. In 1968 brak de VPRO 
met zijn godsdienstige verleden. Het orgel werd in 1970 verkocht aan de (synodaal) gerefor-
meerde kerk in Staphorst. Die deed het tien jaar later van de hand aan orgelbouwer Pels & Van 
Leeuwen. Sindsdien stond het in de nis van een oude abdij, die door het bedrijf werd gebruikt 
als opslagruimte. Toen bleek dat het te koop stond maakte het VPRO-bestuur, onder leiding van 
Siebren Piersma, geld vrij om het orgel terug te kopen.

Luister naar het orgel op de website van OVT: www.vpro.nl/ovt

Het VPRO orgel in 
de studio aan de 

‘s-Gravelandseweg 
in Hilversum

OrgelOmro
ep-

hist
orie

tekst:  André van Os



“Honderd jaar” is niet precies te zeggen, 
want er is een ontwikkeling aan vooraf ge-
gaan, die jaren heeft geduurd. Maar met 
honderd jaar komen we aardig in de buurt 
zoals uit het komende verhaal zal blijken. 
Mede daarom is ons blad een vervolgserie 
gewijd aan Leonard Bal. De man die heel 
veel betekend heeft voor de ontwikkeling 
van de radio lamp(buis) in Nederland. Bui-

tengewoon vreemd is dan ook, dat er op internet of in een encyclopedie, zo weinig is te vinden 
is over deze zeer belangrijke pionier. Maar in een interview met Bal junior in 1999, toen 86 jaar, 
worden een aantal zaken duidelijker waarom er zo weinig bekend is gebleven.. Leonard Jan 
vertelt: “Tijdens de radiotentoonstelling van 1918 in Den Haag, die bezocht werd door koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik, was Leonard Bal ooit even beroemd…..” 

Op de foto zien we aankomst van de koningin 
op de tentoonstelling. De redelijk druk be-
zochte expositie valt eigenlijk een beetje te-
gen; het publiek kan weliswaar morseseinen 
uit radiotoestellen horen, maar alleen maar 
met een koptelefoon en dus zonder verster-
king. Maar plotseling volstrekt zich bij stand 
nummer 33 een klein wonder. Daar staat 
Leonard Bal, directeur van elektrotechnisch 
bureau Bal uit Breda en op dat moment in 
radiokringen een volstrekt onbekende. In zijn 
zelfgebouwde radiotoestel bevindt zich de 
eerste Nederlandse lamp, die versterking van 
het HF signaal mogelijk maakte.

Zelfs het tijdsein van de Eiffeltoren schalt door de expositieruimte. (Dit schallen moet gezien 
worden in een ander verband. Piet Bakker heeft daar een artikel over geschreven. Maar voor 
mensen die totaal niets gewend waren, zal dit geluid geweldig geweest zijn.) De concurrentie is 
totaal sprakeloos. Hoe is dit mogelijk. Daar, waar grote techneuten, Philips voorop, falen, slaagt 
een buitenstaander er in om radiosignalen te versterken dank zij een ingenieuze tegenkoppe-
ling. Leonard moest nu dus op slag beroemd worden en zijn ontdekking voor veel geld aan de 
grote bedrijven verkopen. Dus niet…..

Leonard Jan verteld verder: “Er zijn hele rare dingen gebeurd in 1918! Mijn vader werd dit 
succes totaal misgund. Na afloop van de eerste dag van de tentoonstelling ging hij ‘s avonds 
nog even terug naar zijn stand. En wat bleek, de lamp zat niet meer in het toestel. Weg, ver-
dwenen!! De volgende dag kwam hij terug en tot zijn stomme verbazing zat de lamp weer 
keurig op z n plaats.” De dader heeft zich uiteraard niet gemeld, maar de zoon vindt het toch 
zeer opmerkelijk dat Idzerda binnen 2 maanden met precies dezelfde lamp aankwam. Idzerda 
kreeg patent op de IDEEZET lamp zoals hij hem noemde, die door Philips in productie werd 
genomen. Binnen een jaar klonk er uit de toen op de markt verschenen radio’s luid en duidelijk 
spraak en muziek.
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Naakt in 
vroege clips

de ‘bal-’ lamp
deel 1

100 jaar






Maar waarom heeft Leonard dan geen patent aangevraagd op zijn uitvinding? “Dat heeft hij 
zeker gedaan,” vertelt Bal jr., “maar het octrooi werd niet verleend omdat de lamp al in de 
handel was gebracht.” En hij laat de fotokopieën zien van de aanvraag. Het meeste ergert Bal 
junior zich aan het feit dat Philips nog steeds de uitvinding van zichzelf roemt, en de naam Bal 
volstrekt negeert. “Samen met mijn neef heb ik ontdekt, dat in de Philips koerier van 1958, 
doodleuk wordt beweerd dat niet mijn vader, maar Idzerda de eerste lamp demonstreerde.” 

Vreemd genoeg heeft Bal junior nagelaten om Philips op de hoogte te stellen van zijn naspeu-
ringen. Hij dacht dat hij dan moest vechten tegen Goliath en dat haalt toch niks uit. “Maar nu ik 
er zo over praat,” zegt hij, “wordt het misschien toch tijd om eens een brief te schrijven, want 
zoveel tijd heb ik ook niet meer,” aldus de zoon.

Toch heeft Leonard Bal wel enige erkenning gekregen. Tijdens de grote radiotentoonstelling in 
1994, in het Omroepmuseum in Hilversum, werd toegegeven dat Bal in 1918 een prestatie van 
formaat heeft geleverd. Tijdens een bezoek aan het Philips-archief, wordt daar toegegeven dat 
de naam Bal er totaal ontbreekt.

Overigens heeft Leonard Bal toch aan de lamp een flink bedrag verdiend. De zoon vertelt: “In 
1917 was ons land neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog en de regering had een luisterver-
bod afgekondigd. Mijn vader verkocht in die tijd de lampen stiekem aan zeer invloedrijke lieden 
en dat leverde veel geld op. In die tijd hadden we een auto en een motorjacht.”

“De productie van de bal lamp werd gestaakt toen Philips het had overgenomen en er sterke 
verbeteringen werden doorgevoerd. Mijn vader kwam er niet meer aan te pas en verkocht in 
1921 al zijn bezittingen en we vertrokken naar Engeland. Daar heeft hij gewerkt voor een Tsje-
chische porseleinfirma, die de ongelofelijke verwachting had, om te kunnen concurreren tegen 
de wereldberoemde firma Wedgwood. Na 3 jaar keerden wij berooid terug en gelukkig kreeg 
hij een baan als vertegenwoordiger bij de Franse radiofirma Ducretet. Ach”, zo vertelt de zoon, 
“hij kwam er wel weer bovenop, maar het is altijd aan hem blijven knagen.”

Over zoon Leonard Jan zou trouwens ook een flink boek te schrijven zijn. Zo ging hij al in 
1929 naar zee en 
daarna heeft hij 
gewerkt als kunst-
schilder, fotograaf 
en zeiler. Meer dan 
25 jaar verhuurde 
hij jachten in Joe-
goslavië aan de 
Adriatische zee.

Hij kreeg een hoge 
ondersche id ing 
van president Tito 
en wist maar nau-
welijks weg te ko-
men aan het begin 
van de oorlog in 
1990/1991. Hij 
bezat toen maar 
liefst 250 jachten 
en hij was toen al 
over de 80!!
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Zoon Leonard Jan Bal
(“Bal jr.”)



Leonard Bal, levensloop

Leonard Bal werd geboren op 7-8-1881 te Ravenstein. Hij 
groeide op in een groot gezin met 15 kinderen, waarvan 
drie kinderen jong overleden. Dat Leonard in Ravenstein 
geboren is, is maar toevallig. Zijn vader, Leendert Bal, 
was namelijk inspecteur bij de Staats Spoorwegen (later: 
Nederlandse Spoorwegen), en moest vaak van werk naar 
werk verhuizen. Door de vele woonplaatsen van de Fam. 
Leendert Bal, is het zeer moeilijk om iets van de jeugd 
van Leonard te weten te komen.

De Fam. Leendert Bal woonde van 26-4-1901 tot 22-10-
1902 in Venlo, verhuisde naar Venray en woonde vanaf 
20-10-1903 in Boxtel, waar Leendert bij de bouw van het 
spoorwegemplacement betrokken was. Daar zag Leonard 
zijn toekomstige vrouw, Alijda Sterrenburg, voor het 
eerst. Zij kwam uit een gezin met 13 kinderen en haar 
vader, Jan Sterrenburg geboren 13 –1-1856 te Brandwijk 
ZH, was een slager/ veehandelaar in Boxtel. 

Het gezin Leendert Bal vestigde zich dus op 20 oktober 
1903 in Boxtel en kwam toen uit Venray. Leonard heeft 

niet in Venray gewoond, want hij vertrok vanuit Venlo op 25-6-1902 naar Amsterdam en voeg-
de zich pas bij het gezin in Boxtel op 5 september 1904, kwam toen uit Breda en gaf in 1904 
als beroep ,,goudsmid – graveur” op. Leonard is dan 23 jaar. Kennelijk had hij in Amsterdam 
en Breda een opleiding voor goudsmid graveur gevolgd, alhoewel hij zich in Venlo al graveur 
noemt. Uitschrijvingen uit het bevolkingsregister vinden kennelijk niet plaats. Dit was mis-
schien in die tijd nog niet verplicht.

Op 3 november 
1908 laat hij zich 
inschrijven bij het 
Nederlands Con-
sulaat Generaal in 
Londen als woon-
achtig op 145 
Rucklidge Avenue, 
Harlesden, NW 
Londen. En op 20 
december 1909 
komt Leonard uit 
Utrecht terug in 
Boxtel. Hij gaat een 
tweede keer naar 
Londen want op 
24 mei 1910 kwam 
hij in opnieuw in 
Boxtel terug van-
uit Londen. Aangezien hij het prettig vond, om in Engeland te zijn, had hij een tijdje bij een 
Londense antiquair als klokkenmaker/ graveur gewerkt. Daar ontmoette hij zijn toekomstige 
vrouw Alijda weer op een feestje. Zij werkte als ,,au pair” in Londen bij de familie R.F. Pope. En 
deze R.F. Pope is dus inderdaad de man, waaraan de metaaldraadlampenfabriek Pope uit Venlo 
zijn naam te danken heeft. R.F. Pope had op dat moment een gloeilampenfabriek in Londen en 
Venlo en verkoopkantoren in Londen en Liverpool. 
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Rucklidge Avenue, Harlesden, Londen



Het is dus niet duidelijk hoe vaak Leonard naar Londen gegaan is en voor hoe lang. In Londen 
heeft hij kennelijk ook ervaring opgedaan met elektriciteit, want vanaf zijn terugkomst in Box-
tel op 24 mei 1910, gaf Leonard Bal als zijn beroep elektricien op. Leonard verhuisde op 7 juni 
1910 van Boxtel naar Ginneken en woonde kort op de Postlaan 9. Alijda Sterrenburg, die een 
betrekking had in Haarlem, voegde zich op 6 juli 1910 bij hem en zij trouwden op 3 augustus 
1910 te Ginneken. Het huisadres werd Markt 15 te Ginneken. 

Leonard Bal    geboren te Ravenstein op 7 augustus 1881
Alijda Sterrenburg  geboren te Boxtel op 6 maart 1889
Zoon Leonard Jan               geboren te Ginneken op 6 oktober 1912
Zoon Krijn Gerardus  geboren te Ginneken op 28 februari 1914
Dochter Adri   geboren te Breda op 7 januari 1920 ; tweeling
Dochter Alijda   geboren te Breda op 7 januari 1920 ; tweeling
Dochter Martha Magdalena geboren te Rosmalen op 2 april 1933
 
Het gezin is Nederlands Hervormd.

Woonplaatsen:

Ginneken 7-6-1910 tot 31-12-1917. Markt 15; beroep elektricien
Breda  31-12-1917 tot 16-4-1920 Nassausingel 5; beroep elektricien
Teteringen 16-4-1920 tot 25-1-1921. Ceresstraat.
Londen  25-1-1921 – 2-2-1922. Woonde in Woodlane en Ealing 2 Selby 
Schiedam 2-2-1922 - 10-7-1922. Sint Liduinastraat 78b. Handelsreiziger
Zandvoort 10-7-1922 tot 13-10-1923. Kostverlorenstraat 74A
Nieuwer-Amstel 13-10-1923 - 25-6-1926. Beroep: reiziger. Amsterdamseweg 222; later 280
Heemstede 25-6-1926 tot 8-4-1927. Beroep: vertegenwoordiger, Havenstraat 39
Rotterdam 8-4-1927 tot 19-9-1930. Beroep: vertegenwoordiger. Drie adressen.
Breda  19-9-1930 tot 11-5-1931. Beroep: vertegenwoordiger; Kanariestraat 2
Ginneken 11-5-1931 tot 9-7-1932. Beroep: radio vertegenwoordiger. Tilburgseweg 80
Rosmalen 9-7-1932 tot 24-11-1933. Beroep: radio vertegenwoordiger
Nijmegen 24-11-1933 tot 3-2-1946. Beroep: radiomonteur.
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Ginneken, de geboorteplaats van 
Bal, waar vader werk vond dankzij 
de omschakeling naar elektriciteit 

(zie pagina 14)



 
Op 3 februari 1946 overleed Leonard Bal te Nijmegen. Zijn weduwe Alijda Sterrenburg woonde 
in 1948 nog op de St. Annastraat 353. In Nijmegen heeft de Fam. Leonard Bal op minstens 7 
adressen gewoond in de periode 1933 – 1948.

Bijzonderheden: 

Jan Johan Sterrenburg; zwager (geboren in Boxtel op 1 juni 1896), woonde bij Leonard Bal in 
van 21 september 1911 tot 11 januari 1920, wanneer hij naar Rotterdam vertrok. Hij gaf als 
beroep instrumentmaker op. Het kwam tot een breuk met Leonard omdat hij met een katholiek 
meisje trouwde. Later zou hij bij de elektriciteitscentrale in Ginneken werken.

Uit het huwelijk van Leonard en Alijda, wer-
den dus 2 zoons (Leonard Jan en Krijn Gerar-
dus) en drie dochters geboren (Adri, Alijda en 
Martha). Dat Leonard Bal in 1910 in Ginne-
ken ging wonen was een logische keus voor 
een elektricien want in Ginneken werd op 12 
september 1904 aan de Ulvenhoutselaan de 
fabriek geopend van de NV Elektriciteit en 
Waterleiding Maatschappij (Breda zou pas in 
1918 een elektriciteitscentrale krijgen). En 
rond 1910 werd op grote schaal de gasver-
lichting, die vervuilend en gevaarlijk was, in 
woningen van welgestelde burgers vervan-

gen door de nieuwe noviteit, elektrisch licht. Leonard betrok zijn lampen uiteraard van Pope, 
mede omdat Philips aan de verkoop van haar lampen de voorwaarde verbond dat geen andere 
merken gebruikt mochten worden. En ook van zijn werkzaamheden in Londen kende Leonard 
R.F. Pope en de Metaaldraadlampenfabriek Pope dus goed.

En op 1 augustus 1913 richtte 
Leonard het Elektrotechnisch Bu-
reau Bal op. Leonard Bal had zijn 
handen vol aan de ombouw van 
gasverlichting naar elektrisch licht 
en had op een gegeven moment 
6 monteurs in dienst. Een han-
digheidje, dat hij vaak toepaste 
was, om de oude gasleidingen te 
gebruiken als pijp om zijn elek-
triciteitsdraden doorheen te trek-
ken. De zaken gingen voorspoedig 
en hij werd redelijk welgesteld, 
maar dus niet alleen van de om-
bouw van de gasverlichting…. en 
kon zich een 11 m lang motorjacht 
veroorloven, dat,,Radio” heette en 
gebouwd was door Nicolaas Witzen 
in Alkmaar. Deze werf bestaat nog 
steeds. Ook had hij in die periode 
al een auto; een Dion Buton. En 
deze auto zag er als volgt uit. >

(wordt vervolgd)

Bronnen: Peter den Boer, Telegraaf, Gedenkboek N.V.V.R. 1916 – 1926, RGC Midden Neder-
landen, City of London
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Een mooie zaterdagochtend en via 
de A28 op weg naar Nijkerk om een 
bezoek te brengen aan het Museum 
192. Makkelijk te vinden en prima 
gevestigd op een industrieterrein 
aan de rand van Nijkerk met volop 
P mogelijkheden en een vriende-
lijke dame die ons wijst op het feit 
dat het toegangskaartje niet alleen 
toegang geeft tot het 192 museum, 
maar ook het Demis Roussos muse-
um. Rond 12.30 uur gezellige drukte 
in beide afdelingen en op weg naar 
boven een opvallend mooie foto van 
de Norderney, op zeer groot for-
maat, lamgeslagen op het strand 
van Scheveningen in 1973. Alle 
verlichting aan boord staat nog aan 
alsof er niets aan de hand is, wel op-
merkelijk: het feit dat er slechts 2 
mensen op het strand naar dit zeer 
trieste schouwspel kijken. De vele 
dagen hierna zou het uitverkocht 

zijn op het strand voor wat betreft de bezoekers, die zonder uitzondering het schip wel terug 
wilden duwen naar open zee. 

In de eerste zaal een prachtig overzicht in foto’s, maar vooral scheepsmodellen van hoge 
kwaliteit van de relevante zeezenders in Nederland en the UK. Maar, om direct met de deur 
in huis te vallen, het klapstuk van dit museum is wat mij betreft het fenomenaal mooi Collins 
mengpaneel met zeer forse draaiknop-
pen welk ook aan boord van de Olga 
Patricia van Radio England/Dolfijn/227 
werd gebruikt. Daarbij de foto’s met af-
beeldingen van Look Boden, een snorlo-
ze Lex Harding en Tom Collins in de 227 
studio aan boord achter dit mengpaneel. 
In gedachten hoor je de PAMS serie 27, 
de Flipperjingle en de stem van TW die 
another stardeejay op Reedioo Toetoe-
seven´ aankondigt. Terug naar 1966-
1967. Onze vraag is wat de herkomst 
van deze Collins is, van boord? Wie is de 
eigenaar, hoe gevonden? 

Een volgende zaal bevat een´Zeedijk´-
studio en een schitterende gigagrote 
wandfoto van de begin 70’er jaren dee-
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tekst: Paul de Haan

Bezoek aan het 

192  - Museum
Paul de Haan stelt 
de verlichting af

foto’s bij dit artikel: © Hans Knot



jayploeg in een groepsfoto op het voordek van de Norderney. En hier werden we geconfron-
teerd met een Brabants echtpaar dat bijna in tranen vertelde dat een foto van die wandfoto 
maken niet lukte. De verlichting die op de foto scheen door middel van een plafondspotje stond 
te fel gericht en derhalve mislukte elke foto. Wij, twee behulpzame Grunningers, staken de 
helpende hand, beter gezegd de gestrekte arm uit en zorgden voor een betere belichting en 
onze Brabantse medeanoraks maakten de foto van hun leven. 

Stralend namen ze met een gul “houdoei” afscheid van ons en gingen naar de filmzaal. Wij ke-
ken natuurlijk even naar binnen, het was donker, ja nogal dark, echtparen 60+ onderuitgezakt 
in de banken, even dachten we dat hier scheepserotiek werd bedreven, maar nee, gelukkig 
keken ze naar onschuldige boordbeelden van de Norderney waarop ondermeer een kok in de 
kombuis vette soep met sliertjes op borden schepte voor de dappere bemanning van de Nor-
derney. 

In de diverse zalen zeker 10 ́ buizenradio’s´ geteld, alle even mooi maar…… wat een teleurstel-
ling! Geen van deze radio’s, waar overigens Veronicageluiden uitkwamen, stond op de afstem-
schaal goed afgesteld op of 192 of 538. Puristen als we zijn hebben we ook dit tekortkominkje 
verholpen. 

Er is meer te zien, maar het moet een verrassing blijven, zelf ontdekken. Al met al hebben we 
flink de handen uit de mouwen gestoken en werd het toch nog een vermoeiende dag. Voldaan 
konden we de terugreis naar het Hooghe Noorden maken. 

Maar, lui, alle gekheid op een stokje; wat een juweel van een museum, hulde aan de makers! 
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Hans Knot zet hem 
exact op ‘192’

het 227 mengpaneel 
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Bezoek aan het 
192-Museum, 
‘een staartje’ 
Look Boden hielp ons desge-
vraagd uit de droom over de 
vragen m.b.t. het mengtafel: 
“De ‘Collins’,  zoals hij in het 
artikel wordt genoemd, is 
deels een kopie van de meng-
tafel welke wij aan boord van 
de Laissez Faire gebruikten. 
Deels, omdat deze 6 i.p.v. 10 
grote draaiknoppen bevat, 
maar voldoende om de mi-
crofoon, de twee draaitafels, 
de jinglemachines en de car-
rousel op aan te sluiten.  Ik 
gebruikte deze mengtafel thuis om de programma’s op te nemen voor de week dat ik niet aan 
boord was. Deze tafel werd door mijn jeugdvriend (en tevens de afgelopen 12 jaren de HTD van 
Radio 227 en NostalgieNet Radio) Cees Eijgel gebouwd aan de hand van tekeningen en foto’s 
welke ik wekelijks naar hem stuurde. De tafel is nog intact en heb ik ter beschikking gesteld 
aan het museum. Alle onderdelen zijn origineel.”

Vele jaren nadat Nederland voormalig Nederlands-Indië had losgelaten en op die manier In-
donesië was ontstaan, werden diegenen die in Indonesië de moeite namen te luisteren naar 
speciale programma’s gericht op de inwoners van het land van duizenden eilanden, verrast 
met allerlei soorten van promotie vanuit ons land via Radio Nederland Wereldomroep. Omdat 
in Zuid-Afrika ook een grote luisterschare was die de Nederlandse taal rijk was, werd het pro-
gramma ook nog eens via een relaiszender op Madagaskar richting dat land uitgestraald.

Zo werd er in juni 1967 een speciaal programma uitgezonden waar de provincie Groningen als 
rode draad doorheen liep. Men had tal van onderwerpen uitgekozen om een zo breed mogelijk 
beeld te scheppen van de noordelijke provincie. In de maand april 1967 werden vele opnamen 
gemaakt. Zo was men ondermeer in het toenmalige Diaconessenhuis te Groningen geweest om 
de directeur van het Rijtuigmuseum in Leek, drs. H. B. Vos, die daar ziek lag, te interviewen.

Een vraag van een luisteraar uit Indonesië was voor Radio Nederland Wereldomroep destijds de 
aanleiding om een programma onder de titel ‘Uw toeristische gezant in Nederland’ te maken. 
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Het was trouwens een van de vele vragen die de redactie van de Wereldomroep regelmatig 
kreeg uit Indonesië, vooral van de zijde van de jongeren. Uit Indonesië ontving men in Hilver-
sum in die tijd gemiddeld ongeveer 20.000 brieven per jaar. 

In de maand maart 1967 was al in een speciaal programma 
aandacht geschonken aan Noord-Groningen. De opnamen, die 
in april 1967 werden gemaakt, waren voor een klankbeeld 
over Westerwolde, de Veenkoloniën, het Westerkwartier en 
Delfzijl evenals Appingedam.

Het programma werd als miniserie uitgezonden, waarbij het in 
Indonesië was te beluisteren in afleveringen van een kwartier 
terwijl men in Zuid-Afrika telkens korte klankbeelden van vijf 
minuten kreeg te horen. De opnamen voor de serie begonnen 
op 19 april 1967 in het Klooster te Ter Apel, waar drs. O. van 
Diepen, toenmalig directeur van de Raad voor de Welvaartsbe-
vordering Opbouw Oost-Groningen, het over de economische 
verwachtingen en mogelijkheden in Oost-Groningen had.

De historische burcht te Wedde, destijds zetel van het Waterschap Westerwolde, bleek de geëi-
gende plaats om deskundigen wat meer te laten vertellen over Westerwolde. Dit deden de heer 
L. J. Bartelds uit Ter Apel, zijn plaatsgenoot, de heer G. H. Seggers, ir. T. de Jong, toenmalig 
burgemeester drs. H. J. Eijsink van Bellingwolde en mr. G. L. J. Cazemier, secretaris van het 
waterschap Westerwolde.

In de middag van de 19de april ging het reportageteam van Radio Nederland Wereldomroep in 
het Veenkoloniaal Museum in Veendam verder met een programmaonderdeel waarin de indu-
strialisatie van Stadskanaal, de historie van de Veenkoloniën, de ontwikkeling van Hoogezand-
Sappemeer en de coasterbouw aan de orde kwamen, waarna in Sappemeer de rij gesloten 
werd op het controlecentrum van de NAM. Op 20 april ging men verder nog naar Leek, het 
Rijtuigmuseum, Delfzijl en Appingedam. 

Ook waren er filmploegen van Radio Nederland Wereldomroep actief om een beeld te vormen 
van ons land via de serie ‘Er op uit’. Ondermeer waren er speciale afleveringen gemaakt over 
de Groninger Ommelanden. 

https://www.youtube.com/watch?v=IcOuEV6_pM8&list=PLD281AF6983A70570&index=10

 

Veenkoloniaal Museum
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tekst: Leendert Vingerling 
en Walter Galle

Zeezendericoon Gerard van 
Dam (69) is op vrijdagavond 16 
september 2016 aan de gevol-
gen van een hartstilstand over-
leden. Hij lag in het ziekenhuis 
bij zijn woonplaats in Hongarije 
om geholpen te worden aan een 
ontsteking van zijn elleboog. 
Daar kreeg hij twee keer een 
hartstilstand. Een derde is hem 
fataal geworden. 

Gerard wordt gecremeerd en de 
as zal volgens zijn wens worden 
uitgestrooid op de Noordzee, op 
de plek waar de radiozendsche-
pen vroeger lagen. Hij laat een 
vrouw en twee kinderen na.
 
Hij woonde de laatste tien jaar 
in Hongarije. Gerard had het 
niet meer naar zijn zin in Ne-
derland. Op het platteland in de 
buurt van Balatonmeer kon hij 
wel zijn ‘ei’ kwijt en genoot van 
de eenvoud en de rust die de 
streek hem bood. 
 
Zijn gezondheid werd door suikerziek-
te aangetast en daardoor holde zijn lichamelijke conditie achteruit. Het lopen werd ook steeds 
pijnlijker en meer dan honderd meter lukte niet. Desondanks bleef hij optimistisch en hoopte 
toch minimaal 85 jaar te worden. 
 
Gerard maakte zijn entree in de zeezenderwereld in 1971 als koerier voor radio Noordzee. Na 
een meningsverschil met directeur John de Mol sr. vertrok hij met de mededeling dat hij binnen 
zes maanden een eigen schip naast het zendschip de MEBO 2 zou leggen.
 
De daad werd bij het woord gevoegd door de Mi Amigo te kopen en daarmee voor anker te 
gaan. Door onenigheid met de Engelse diskjockeys verliet Gerard de organisatie. 
 
Niet veel later werd hij gevraagd door de Belg Adriaan van Landschoot om een zendschip in 
orde te maken. Dat werd radio Atlantis.
 
Er volgde een onderbreking van een paar jaar, nadat de wet op 1 september 1974 het mee-
werken aan uitzendingen vanaf schepen buiten de territoriale wateren strafbaar stelde. Gerard 
zette een netwerk van FM-landpiraten op en om een landelijke dekking te krijgen bood een 
zendschip de oplossing. Zo werd radio Delmare geboren en zond in 1978 vanaf de Aegir uit.
 
Delmare versleet vier schepen en haalde geregeld het nieuws door ontsnappingen, ankerbreuk, 

Gerard van Dam overleden

Aan boord van de Morgenster, maart 1981   (foto: Leendert Vingerling)



politie-invallen of inbeslagnames. 
In die periode fungeerde Gerard 
als het boegbeeld en stond gere-
geld de pers te woord. In 1981 
was het definitief afgelopen met 
de bemoeienis van Gerard met 
een zeezender. Het laatste schip, 
de Morgenster, werd in Maassluis 
in beslag genomen.
 
Hij verhuisde vanuit Den Haag 
naar Zeeland, woonde een tijdje 
op Malta, daarna weer in Neder-
land en de laatste jaren dus in 
Hongarije. 
 
Gerard was een man vol ideeën. 
Hij kon deze ook goed verwoor-
den en had een charismatische 
uitstraling. We zullen je missen 
Gerard.

Leendert Vingerling
   
Na het overlijden van Gerard van Dam heeft ook Walter Galle besloten zijn mooie herinnerin-
gen in een verhaal neer te zetten:
 
‘Als 16-jarige langha-
rige knaap luisterde 
ik met grote oren 
naar de Britse zee-
zenders. Door het ge-
bruik van jingles, hun 
opgezweepte presen-
tatiestijl en gedragen 
door popmuziek aan 
de lopende band 
maakte deze vorm 
van radiomaken een 
grote indruk op mij. 
Daar alles van op zee 
kwam was dit voor 
mij vooral een ver-
haal van durf; kortom 
goochelen met hoog-
spanning midden in 
een grote plas water 
en daar wilde ik echt 
alles van weten.
 
Begin 1972 bracht ik een bezoek aan de beide Caroline schepen die sinds maart 1968 in de 
Oude Houthaven van Amsterdam lagen opgelegd. De MV Fredericia, voorheen van Caroline 
North, was door vandalen geplunderd en stukgeslagen. De MV Mi Amigo, het toenmalige zend-
schip van Caroline South, daarentegen was bewoond. Eerst door iemand die als bewaker was 
ingehuurd en later door zwervers.
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Leendert en Gerard op de 
Radioday 2011   
(foto: Hans Knot)

Gerard (l) met RNI-deejays Mark Stuart en Paul May, circa 1971 (foto: Paul May)



Ook liepen daar, tijdens mijn bezoek, José 
van Groningen, Mike Bass en Gerard van 
Dam. De laatste gaf mij een rondleiding 
op de MV Mi Amigo. Duidelijk was destijds 
te zien dat men op deskundige wijze alle 
kostbare onderdelen uit de zenders had 
verwijderd en ze ergens had opgeslagen. 
Dit met de bedoeling de schatwaarde van 
het schip tijdens de veiling zo laag mogelijk 
te houden.
 
Tijdens een weekend in maart 1972 besloot 
ik nogmaals een bezoek te brengen in de 
Houthaven en na een half uurtje kwam Ge-
rard van Dam alweer tevoorschijn. Na wat 
gepraat liet hij ontvallen dat ze mensen 
nodig hadden om te klussen op het schip 
en ja dat was mijn kans. In augustus 1972 
werd de Mi Amigo naar Zaandam versleept 
en zou daar opgeknapt worden met als doel 
een piratenmuseum in te richten terwijl er 
ook een nacht kon worden doorgebracht 
aan boord. Tenminste zo werd het naar 
buiten gebracht toen de werkzaamheden in 
Zaandam een aanvang namen.
 
In die periode kwam ook Peter Chicago 
boven water en je zag het schip herleven 
doordat alle gesloopte zenderonderdelen 
terug in de zenders geplaatst werden. Het 
vervolg kennen we. Er kwam geen museum 

want de Mi Amigo verliet de haven van Zaandam en via IJmuiden vertrok men naar zee en 
werd het anker naar beneden gelaten en wel enkele mijlen buiten de kust van Scheveningen 
in internationale wateren.
 
Door een gebroken zendmast duurde het tot in december van het jaar dat daadwerkelijk echte 
uitzendingen waren te beluisteren. Door problemen met enkele van de Britse medewerkers 
verdween Gerard van de MV Mi Amigo en een tijdje uit beeld maar plots daagde hij weer op 
bij het klaarstomen van de MV Condor die dienst ging doen voor Adriaan van Landschoot zijn 
Radio Atlantis.
 
Op een zekere dag, begin juni 1978, had 
ik Danny Vuylsteke aan de telefoon met 
de vraag of ik voor een aantal midden-
golfzenders kon zorgen voor een nieuw 
te starten zeezender op de Noordzee. Ik 
vertrouwde Danny niet en vroeg hem 
wie er de baas was en dat ik die wilde 
spreken. Even later belde Gerard van 
Dam mij op en we onderhandelden over 
de prijs. Al snel bleek het om Radio Del-
mare te gaan maar veel geld voor zen-
ders was er niet.
 
Mondeling kwamen we overeen dat hij 
twee 1 kW Marconi zenders kon afhalen 
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Linksonder Gerard van Dam 
en Ronan O’Rahilly, 1972 
(archief Jan van Heeren)
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op de daarop volgende zaterdag in Kalken (België) voor een bedrag van 20.000 frank (500 
euro). Die bewuste zaterdag arriveerde Gerard om 14 uur bij Marcel Meys te Kalken waar de 
zenders stonden opgeslagen. Hij werd vergezeld door Jan Kat en Johan Rood. Terwijl de Del-
mare boys de zenders in hun wagen met aanhangwagen aan het vol laden waren, wilde Gerard 
van me weten wat voor antenne hij moest gaan bouwen en of ik de zenders aan boord tezamen 
met Johan Rood in de lucht wilde brengen.
 
Ik bedankte Gerard maar besloot niet mee te werken want ik vertrouwde het zaakje niet. Op 
dat moment was ik een nieuw huis aan het bouwen en moeder de vrouw zei dat het genoeg 
geweest was met al die piraterij. Met name de activiteiten die ik had verricht zoals voor de 
programma’s van VVVR op Radio Mi Amigo. Een tijdje later waren de Delmare heren terug in 
Kalken om nog twee zenders op te halen. De vorige waren door de autoriteiten in beslag geno-
men. Zo kwamen ze regelmatig zenders ophalen maar op een keer liep het fout. Marcel Meys 
was die dag weggeroepen voor een reparatie aan een Geloso buizenversterker en Gerard met 
zijn kompanen bezochten in afwachting een naastgelegen café in Kalken.
 
Na twee uur lang jenever drinken kwam Marcel thuis en werden er vervolgens twee zenders 
ingeladen. Maar toen men ging afrekenen was een deel van het geld bestemd voor de zenders 
in rook en sterke drank opgegaan. Plots rinkelde mijn telefoon in Dentergem. Het was Danny 
Vuylsteke met de vraag of ik mij naar Kalken kon begeven met een som geld daar er wat mis 
gelopen was. Dit heb ik niet gedaan en het resultaat was dat er een zender weer werd uitge-
laden.

 
Gerard van Dam was iemand waarvan je wist dat je bedrogen kon worden maar toch wilde je 
bij hem zijn. Hij ademde en straalde die zeezenders uit. Hij sprak ook zo en hij wist altijd te 
boeien en te raken en was ook de man die overal, zonder te kloppen, gewoon naar binnen ging. 
De laatste maal dat ik Gerard ontmoette was op de Radioday 2011 te Amsterdam want toen 
stonden de avonturen van Radio Delmare op het programma.
 
Ik zat nietsvermoedend vooraan in de zaal en Gerard van Dam, die in het Delmare panel zat, 
herkende me en zei: “Ach kijk daar, de Belg die de Marconi zenders aanleverde. Je hebt zeker 
ook nog geld te goed van mij.” Waarop ik antwoordde, dat alles destijds betaald was. Wel wees 

Gerard (r) met het Delmare panel van de Radioday 2011 
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hij mij er op dat de zenders niet geschikt waren voor muziek en daar had hij een punt mee. 
Deze Marconi T1509 zenders waren gebouwd voor het Belgische leger in de Congo om op de 
vliegtuig band te werken.
 
We hebben die dag nog lang nagekaart over onze herinneringen, ja mooi was die tijd. Gerard 
was voor mij de man die me de weg toonde naar die betoverende zeezenderwereld , een wereld 
vol radiotechniek die uitgedragen werd door mensen als Peter Chicago, José van Groningen en 
een Leendert Vingerling, die altijd wel in de buurt waren. Gerard zei vaak dat hij die tijd wel 
had willen overdoen want de seks in die periode was zo heerlijk. Velen zullen je missen omwille 
van wie je was. Hij was de ‘Man of Action’, een vindingrijk man.
 

Walter Galle

tekst: Hans Knot 
met dank aan Jon Myer

Het zijn van die momenten dat alles 
even stil staat. Het horen van slecht 
nieuws brengt dat vaak met zich 
mee. Zo ook op vrijdag, 21 oktober, 
toen plotseling in de middag het be-
richt kwam dat op 74-jarige leeftijd 
rond het middaguur Dave Cash was 
overleden nadat hij in de ochtend 
een zware hartaanval had gehad. 
Twee jaar geleden was er nog een 
feestje gevierd om te herdenken dat 
hij liefst 50 jaar binnen de radio-
industrie actief was. En nog steeds 
was hij wekelijks op de Britse radio 
te horen.

Zelf hoorde ik Dave Cash voor het 
eerst op Wonderful Radio London, 
waar hij een van de grote sterren 
werd naast ondermeer Keith Skues, 
Tony Blackburn en Kenny Everett. 
Met deze laatste maakte hij de le-
gendarische ‘Kenny and Cash shows’. Dave werd op 18 juli 1942 geboren in Bushey in het 
graafschap Hertfordshire. Op 7-jarige leeftijd besloten zijn ouders dat het gezin ging emigreren 
en werd daar zijn schoolopleiding vervolgd.

Op een zeer opmerkelijke wijze raakte hij binnen de radio-industrie betrokken. Werkzaam als 
tekstschrijver in Vancouver werd hij op een bepaald moment benaderd een radiocommercial in 
te spreken. Hij stemde toe en werd daarmee de vervanger van iemand die officieel was inge-
huurd maar zo verkouden was dat het gebruik van zijn stem niet tot de gewenste resultaten 
zou leiden. Men was verbaasd over zijn stemtimbre en vrij snel leidde het tot meer radiowerk 
voor de jonge Dave.

Het werd allereerst het toenmalige Top 40 station CFUN in Vancouver waar hij co-presentator 
werd van een nachtprogramma en tevens zorgde voor de koffie en het lezen van het nieuws. 

Dave Cash     1942-2016



Gedurende de periode van een week was hij ook invaldeejay op het radiostation CJAV in Port 
Alberni in British Columbia. Van een vriend uit Engeland kreeg hij op een bepaald moment in 
een brief te horen dat voor de Britse kust de zeezenders waren begonnen met uitzendingen. 
Dave had al een reis gepland door diverse staten van Amerika waarna hij terugkeerde naar zijn 
geboorteland Engeland.
 
Het was een toevallige ontmoeting met de 
Amerikaan Ben Toney, die er toe leidde dat 
Dave Cash een baan kreeg bij Radio Lon-
don. Laat december 1964 vertrok hij per 
tender uit Harwich richting de MV Galaxy 
waar hij op de 266 meter middengolf voor 
het eerst was te beluisteren op 27 decem-
ber 1964, in de prille dagen van het station 
dat net van start was gegaan.

Zoals velen binnen de radiowereld kreeg 
Dave Cash ook al vrij snel een bijnaam, 
‘Rabbit’, en zijn show op Radio London 
werd bekend als ‘The Rabbit Patch’. Zoals 
al gemeld was hij ook medepresentator van 
het legendarische programma met Kenny 
Everett, de ‘Kenny and Cash Show’. Het is 
misschien wel het hoogst in het geheugen 
liggende succes van Radio London, naast 
‘The perfumed garden’ met de eveneens al 
overleden John Peel.

Medio 1966 besloot Dave Cash, met de no-
dige medische problemen, Radio London te 

verlaten waarna hij enige programma’s ging pre-
senteren voor Radio Luxembourg, die hoofdzake-
lijk werden opgenomen in de studio’s in Londen. 
Gedurende zijn loopbaan nam hij ook een aantal 
songs op. Zo werd het duet met Kenny Everett in 
1965 een collectors item onder de fans van het 
toenmalige station. Op de A-kant van de single 
uitgebracht destijds op DECCA stond het num-
mer ‘The B-side’.
 
Ook was Dave Cash enige tijd presentator van 
het televisieprogramma ‘The Dave Cash Radio 
Programme’. In 1970 was hij samen met Tom-
my Vance en Kenny Everett te beluisteren in de 
programma’s van Radio Monte Carlo en die van 
Radio Geronimo, die trouwens ook via de zen-
der van Radio Monte Carlo werden uitgezonden. 
Enkele jaren later ging dit drietal aan de slag bij 
het Independant Local Radio Station Capital Ra-
dio in London. Na London Broadcasting Corpora-
tion (LBC), was Capital Radio – met studio’s aan 
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Dave met achter hem Kenny Everett

Persfoto Dave Cash, jaren ‘70  (archief Jan van Heeren)



Euston Square – het tweede commerciële radiostation 
op Brits grondgebied dat van start ging.

Het was daar dat ook de legendarische Kenny and 
Cash Show een nieuw leven ging leiden. Gedurende 
de vele decennia binnen de radiowereld werkte Dave 
Cash bij tal van stations zoals Radio West als pro-
grammadirecteur, Invicta, Country 1035, EKR, Liberty 
963 en tenslotte BBC Radio Kent, waar hij tot en met 
het afgelopen weekend nog wekelijks was te beluis-
teren.

In de boekenkast staan verder een aantal boeken van 
Dave: ‘The rating game’ en ‘All night long’, waarbij in 
de laatste de radio-industrie ook een belangrijke rol 
speelt. Vier jaar geleden schreef hij nog een zoge-
naamde e-book: ‘He sounds much taller’ over zijn tijd 
bij Radio London.

Direct na 3 uur op vrijdagmiddag 21 oktober werd het 
nieuws van het overlijden bekend gemaakt via BBC 
Radio Kent, waarna een herhaling van een speciaal 
– twee uur durend – programma naar aanleiding van 
het 50 jarig radiojubileum van Dave Cash - volgde. In 

zijn laatste programma, op 15 oktober jongstleden, besteedde Dave Cash uitgebreid aandacht 
aan Bob Dylan zijn loopbaan en haalde hij nog herinneringen op aan zijn tijd op de radio samen 
met Kenny Everett, die jaren geleden op veel te vroege leeftijd heenging:

http://www.bbc.co.uk/programmes/p0492whn#play

Veel sterkte gewenst voor Dave Cash zijn weduwe Sarah Davies-Cash.
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Luisterboek op 2 cassettes, ingesproken door 
Dave Cash en opgedragen aan Kenny Everett,
1993 (archief Jan van Heeren)

De Galaxy van Radio London



Elles Berger

Ook in deze aflevering van Freewave Nostalgie de rubriek met korte berichten om stil te staan 
bij de speldenprikken uit het verleden. In de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw 
waren ze het visitekaartje van de diverse omroepen; de omroepsters. Zij waren het die niet 
alleen duidelijk maakten naar welke omroep je die avond keek, maar ook wat je werd aange-
boden. En het bleef, met de verdeeldheid van de zendtijd onder de diverse omroepen, vaak niet 
bij een omroepster per avond.

Als het om het aankondigen van televisieprogramma’s bij de VARA ging, dan had men te ma-
ken met Elles Berger. Vanaf 1961 was ze te zien als omroepster. Maar ze was al langer bij de 
omroep actief. Het was in 1957 dat Bob Spaak haar stem hoorde in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam, waar ze sinds een jaar als speaker actief was. Ze werd genodigd voor een stemtest 
en aangenomen. Als eerste mocht ze een jeugdprogramma op de radio presenteren, Krakepit, 
maar toen ze eenmaal op het beeldscherm verscheen steeg haar populariteit met enorme stap-
pen. Ze kreeg ook presentatieklussen, waaronder de co-presentatie van het consumentenpro-
gramma ‘Koning Klant’. Als gevolg van haar populariteit werd ze voor tal van activiteiten buiten 
de omroep uitgenodigd.

Een uitnodiging voor een presentatieklus kon echter ook wel eens mis gaan zoals bleek in 
april 1967. Elles Berger werd genodigd 
als lady-speaker op te treden in een van 
de stands van Intercontext en wel op de 
internationale confectie- en textielbeurs 
in het RAI-complex in Amsterdam, waar 
ze een modeshow presenteerde. Het 
optreden leidde tot felle protesten. Een 
groot deel van de overige standhouders 
op de beurs verweet Elles Berger van 
twee walletjes te hebben gegeten.

Een woordvoerder van de standhouders, 
die niet bij name wenste te worden ge-
noemd, stelde destijds: “Aan de ene kant 
presenteert zij een televisieprogramma 
(Koning Klant van de VARA), waarin de 
consument is aangeraden te wachten tot 
de uitverkoop omdat de fabrikanten dan 
gedwongen zouden zijn een grote partij 
textielgoederen voor veel lagere prijzen 
van de hand te doen. Aan de andere 
kant pikt zij een graantje mee door op 
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Even  stilstaan  bij...

tekst: Hans Knot

Elles Berger, ingebruikname Nederland 2, 1964

Elles Berger thuis



deze beurs, waar deze fabrikanten vertegenwoordigd zijn, mo-
deshows te introduceren”. 

Op een bepaald moment liepen de gemoederen zo hoog op, 
dat met moeite een vechtpartij kon worden voorkomen. Een 
fabrikant, die zich gedupeerd voelde, wond zich dusdanig over 
de aanwezigheid van Elles Berger op, dat hij haar met geweld 
van de beurs wilde verwijderen. Collega’s wisten de man op 
het laatste moment met moeite tot bedaren te brengen. Ook 
werden er intekenlijsten met het motto ‘Boycot Elles Berger’ 
doorgegeven.

Elles Berger, door de organisator van de modeshow na lang wikken en wegen geëngageerd om 
haar kwaliteiten als lady-speaker, werd op 20 april 1967 door een journalist van de GPD over 
het voorval getelefoneerd en ze reageerde met: “Ik werd gisteravond uitgescholden en nage-
roepen en dat door volwassen mannen. Het is weer een dergelijk geval waarin degene die een 
programma presenteert verantwoordelijk wordt gesteld voor de door anderen samengestelde 
inhoud. Maar ik kan me deze reactie wel een beetje voorstellen.”

Elles Berger bleef tot medio 1989 bij de VARA werkzaam, waarna ze overstapte naar RTL-Vé-
ronique, de voorloper van RTL4. Daar presenteerde ze een sportprogramma. Uiteindelijk sloot 
ze haar omroeploopbaan in 1997 af. 

Beeld en Route

Wie herinnert zich nog ‘Beeld en Route’ in 1967? Gedurende de maanden juli en augustus 
werd destijds onder meer in Oost-Groningen een grootse culturele manifestatie gehouden. Dit 
gebeuren omvatte de plaatsing in de openlucht van honderd beelden van Nederlandse kun-
stenaars en wel langs de lijn Ter Apel, Bellingwolde, Oudeschans, Finsterwolde en Midwolda 
en de inrichting van vier exposities. Het plan voor dit unieke culturele evenement was destijds 
gegroeid uit een poging van de toenmalige burgemeester, drs. H. J. Eijsink, van Bellingwolde 
om de beelden uit de Keukenhof naar Bellingwolde en Oudeschans te krijgen. Er werden con-
tacten gelegd met Oost-Groningers en dit had tot gevolg, dat men tot een veel grotere opzet 
besloot.

Het plan werd warm begroet 
door Oost-Groninger burge-
meesters, hogere overheden 
en stichtingen en uiteindelijk 
kreeg het plan gestalte in 
de vorm van deze beelden-
route. De stichting Beeld en 
Route Groningen bemoeide 
zich met de voorbereidingen 
voor dit destijds unieke ge-
beuren. De beelden werden 
onder meer geplaatst rond-
om ‘t Klooster in Ter Apel; in 
’t Klooster werd tevens een 
tentoonstelling van klein 
plastiek georganiseerd. In 
het park van Bellingwolde 
werd een deel van de Keu-
kenhofexpositie onderge-
bracht.
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De Vlam  (zie pagina 28)
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Bovendien werd van de mogelijkheid gebruik gemaakt op particulier terrein bij klassieke boer-
derijen beelden te plaatsen. In Oudeschans werd in de voormalige lagere school een expositie 
ingericht van kunstenaars, die in Oost-Groningen werkten. De route voerde vervolgens naar 
Finsterwolde, waar twee exposities werden gehouden in galerie Waalkens, gevestigd in zijn 
boerderij. Ook in Finsterwolde werden enkele beelden ‘langs de weg’ geplaatst. De route ein-
digde bij de Ennemaborg. In de tuin van de borg werd een beeldenexpositie gehouden en in de 
borg organiseerde de ‘Galerie de Mangelgang’ een schilderijententoonstelling.

Nadat duidelijk was geworden, dat het plan technisch-organisatorisch uitvoerbaar was werd 
ook nog contact gelegd met soortgenoten in de stad Groningen, waar ook dergelijke plannen 
in voorbereiding waren. Uit dit contact is destijds de wens naar voren gekomen ook de stad 
Groningen in het gebeuren te betrekken en de organisatie als één geheel te coördineren en te 
presenteren.

De organisatoren zagen in deze manifestatie niet alleen een belangrijke culturele bijdrage, 
maar ook een mogelijkheid om de schijnwerpers van de publiciteit op Groningen en in het bij-
zonder op Oost Groningen te richten. 

Op de tentoonstelling Beeld en Route in 1967 stond ‘De Vlam’ op de Grote Markt. Waskowsky, 
de ontwerper, wilde het ontwerp tot een zes meter hoog beeld vergroten. Maar omdat de 
kunstenaar met zijn opdrachtgever in felle discussie raakte over materiaalkosten en de exacte 
plaats van het beeld, bleef in eerste instantie een definitieve opdracht uit. 
http://www.staatingroningen.nl/436/de-vlam
 

Cassius Clay

Groot in het bok-
sen was destijds 
Cassius Clay en er 
werd veel over hem 
geschreven en te-
vens verscheen hij 
regelmatig in de 
ring om tegen grote 
bedragen de ene 
na de andere te-
genstander te ver-
slaan. Toch was het 
eind april 1967 dat 
hij negatief in het 
nieuws kwam en 
zijn toenmalige we-
reldtitel werd afge-
nomen. Een beslis-
sing die trouwens 
niets te maken had 
met onjuistheden binnen de bokssport. Het bleek namelijk alleen te maken te hebben met het 
besluit van Cassius om militaire dienst te weigeren. Hij had over een langere periode al pogin-
gen ondernomen de dienstplicht te ontlopen en werd uiteindelijk door de autoriteiten opgeroe-
pen zich in Houston te melden om vervolgens voor de militaire dienstplicht te worden ingelijfd. 
Toen zijn naam werd afgeroepen weigerde Clay de traditionele stap voorwaarts te maken, die 
aangeeft dat men akkoord gaat met zijn inlijving. Door zijn dienstweigering stelde Clay zich 
bloot aan een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar. Volgens berichtgeving in de kranten 
had Clay zich verder goed gedragen en had hij medische onderzoeken en – testen ondergaan. 
Alleen weigerde hij op het beslissende moment akkoord te gaan met de inlijving.



FREEWAVE Nostalgie • 29

De wereldkampioen zwaargewicht werd door de World Boxing Association op grond van zijn 
dienstweigering zijn titel ontnomen. De World Boxing Association wees meteen acht boksers 
aan die mochten uitkomen in een eliminatietoernooi om de vacante zwaar- gewichtstitel. Of dit 
echt een sportieve oplossing was, valt nog steeds te betwijfelen.

‘Bloothater’ in theater

De tweede helft van de jaren zestig was eigenlijk het 
begin van het zich vrijvechten van de jongeren, die een 
andere manier van leven voorstonden dan hun ouders. 
Dat betekende dat ‘bloot’ ook een voornamere plaats 
kreeg dan voorheen. Maar lang niet iedereen was daar 
blij mee, getuige het volgende:

Echt rustig naar het toneel gaan was er voor bezoekers 
van een toneelvoorstelling in Rotterdam in april 1967 
niet bij. Een vermoedelijk geestelijk gestoorde man was 
een kuisheidscampagne begonnen in de Rotterdamse 
schouwburgen. Allereerst werd kort na het begin van 
een voorstelling de Amerikaanse danser Daniel Nagrin 
in De Lantaarn gestoord door een man, die het toneel 
beklom en de danser verweet dat hij onvoldoende ge-
kleed was in hemd en broek. De man werd vervolgens 
met zachte drang uit het theater verwijderd.

Twee dagen later heeft vermoedelijk dezelfde man een voorstelling van ‘Wie kan twee heren 
dienen?’ van Goldoni, gespeeld door leden van het Nieuw Rotterdams Toneel in de stads-
schouwburg in Rotterdam op dezelfde wijze gehinderd. Toen kwam hij het toneel op om een 
actrice een soortgelijk verwijt te maken. Ook daar werd hij zo geruisloos mogelijk de schouw-
burg uitgewerkt.

En weer twee avonden later sloeg hij andermaal toe. In de 
voorstelling, die het cabaret ‘Adam en Eva’ in het Piccolothe-
ater bracht, rende hij bij het eerste nummer het podium op, 
greep op hardhandige manier Fiet Koster vast en riep: “Dit 
kan niet, dit is te bloot.” Hij bleef dat roepen en eiste boven-
dien zijn geld terug toen men hem met vaste hand de zaal 
uit werkte. Drie keer verstoring, drie keer verwijderd, leverde 
tot op dat moment alleen maar onrust op en geen arrestatie 
van de man. 

Maar enkele dagen later verscheen dan toch het verlossende 
bericht in de kranten van de arrestatie van de bloothater. 
Op 18 april in de avond had de Rotterdamse politie de kuis-
heidsmaniak aangehouden. Het bleek de 26-jarige J. van B. 
uit Rotterdam te zijn, die op dat moment werkloos was. Hij 
wenste of kon geen verklaring geven voor zijn ‘kruistocht’. 
Volgens een woordvoerder van de politie antwoordde hij bij-
zonder verward op de vragen die hem werden gesteld, waar-
uit bleek dat men met een patiënt had te doen. Uiteraard 
werd hij ernstig onderhouden over zijn gedrag, maar omdat er nog niet direct van een strafbaar 
feit kan worden gesproken, werd niet tot vervolging overgegaan. 

En wat deed de politie destijds dan wel? Men adviseerde de moeder van Van B. voor hem snel 
een afspraak te maken met een psychiater.

Daniel Nagrin



Met het populairder worden van de radio in 
de jaren dertig van de 20e eeuw, beginnen 
in Nederland ook particuliere lokale radio-uit-
zendingen. Afgezien van het illegale karakter 
(men moest ook toen al een zendvergunning 
hebben) waren deze piraten niet altijd sto-
ringvrij voor de legale zenders en ontvangers. 
Om de illegale zenders op te sporen gebruikte 
de radiocontroledienst van het Staatsbedrijf 
der PTT auto’s uitgerust met gevoelige ont-
vangers en meetapparatuur. Twee of drie van 
deze peilauto’s reden vanuit verschillende 
richtingen op de zender af, waarna door on-
derling vergelijken van luister- en meetresul-
taten de zender gelokaliseerd werd. Goede 
communicatie tussen de auto’s was belang-
rijk. Dat gebeurde door telefonisch contact 
op afgesproken tijden, waarbij de PTT’ers 
vaak afhankelijk waren van particuliere tele-
foonaansluitingen.

Radiotelefonie is in die jaren dertig al mo-
gelijk, maar de apparatuur heeft forse afme-
tingen. In 1934 begint het radiolaboratorium 
van de PTT te experimenteren met de bouw 
van een ‘kleine’, verplaatsbare zend-ontvan-
ger. De eerste proeven worden genomen met 

een radioverbinding op de korte golf (60-70 megaHertz). De antenne is slechts een meter 
lang. In 1937 vraagt de PTT een aantal Nederlandse bedrijven om een praktische zend-ont-
vanger te ontwerpen. De diverse proefmodellen werden ruim drie maanden te laat geleverd: 
de fabrikanten hadden moeite om aan de gestelde technische eisen te voldoen. De PTT testte 
de apparaten tijdens een rit van dertig kilometer rondom Den Haag en een rit door de nauwe 
straten van de binnenstad.

Het ontwerp van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) uit Hilversum, uitbater van de 
radiozenders Hilversum I en II, bleek het beste te voldoen. Najaar 1939 bestelde de PTT 200 
apparaten. De NSF mobilofoon was niet draagbaar, 
maar moest in een auto worden gemonteerd, bij-
voorbeeld achter de stoel van de bijrijder. Gesprek-
ken met een andere mobilofoon -of een abonnee 
van het vaste telefoonnet- liepen via een telefonis-
te. Op 10 mei 1940 beschikten politie, brandweer, 
geneeskundige diensten en elektriciteitsbedrijven 
over zo’n 150 mobilofoons. Ze werden bijna alle-
maal door de Duitsers geconfisqueerd. Eén van de 
bewaard gebleven exemplaren staat in het Museum 
voor Communicatie.

Bron: Museum voor Communicatie, Zeestraat 82, Den 
Haag; www.muscom.nl
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Je hoeft bij wijze van spreken je hoofd maar de voordeur uit te steken of je hoort al weer of 
ziet weer iemand die aan het bellen is. Klaarblijkelijk kan men niet zonder die mobiele telefoon. 
Wandelend, zittend op een terras, fietsend, in de auto, bus en trein en ga zo maar door. De we-
reld schijnt alleen maar te communiceren via de mobiele telefoon, de sms, apps, e-mail, film-
pje, facebook, snapchat en meer. Gebogen kijkend naar het displayvenster zit men op de fiets 
en heeft men niet door welk een gevaar men ook nog eens is voor de medeweggebruiker. 

Zelf heb ik ook een mobiele telefoon, echter een met alleen de mogelijkheid te worden gebeld, 
te bellen en te sms’en. Alleen mijn vrouw heeft mijn telefoonnummer en een sms versturen doe 
ik niet, terwijl ook de berichtenbox niet door mij wordt geopend. Ik neem het apparaat alleen 
mee op reis en bel dan een keer per etmaal mijn vrouw om te horen hoe het gaat of wordt door 
haar gebeld. Een bijna serene rust, vergeleken met het leven van al die aan mobiele telefoons 
verslaafde nerds.

Ik probeer me voor te stellen hoe dit thuis, toen ik nog 
jong was, ging. Wij hadden naast de woonkamer in de 
gang aan de muur een zwarte bakelieten telefoon han-
gen, waarbij een ‘vijf-cijfer nummer’ werd gebruikt. Als 
de telefoon ging in de jaren zestig, toen de kinderen al 
wat ouder waren, was een veel gehoorde kreet als de 
telefoon rinkelde: ‘Zal wel voor mij zijn’, al dan niet in 
koor. Mijn moeder was kampioen ‘ja en nee’ tijdens het 
telefoneren met een vriendin in Delfzijl, voor de Knot-
jes onvergetelijke momenten. De telefoon werd niet al-
leen privé gebruikt maar ook voor reserveringen in de 
kapsalon van Kapper Knot. Daarnaast herinner ik me 
dat incidenteel gebruik van de telefoon werd gemaakt 
door één van de klanten en sommige buren, die zelf 
nog geen telefoon hadden.

Bij bedrijven had je ook nog ouderwetse telefooncentrales. Zo herinner ik me dat bij mijn eer-
ste werkgever, het Provinciaal Elektrisch Bedrijf voor Groningen, een kleine telefooncentrale 
was in de entree van het administratiegebouw aan de spoorlijn richting Assen. Het was er nog 
een waarmee – via doorplugging – de verbinding met het gewenste toestel door een telefoniste 
werd verzorgd. Rechtstreeks bellen naar een van de andere nummers binnen het bedrijf was 
nog niet mogelijk. Dit veranderde rond 1966/1967 toen een nieuwe telefooncentrale op het 
Hunzecomplex aan het Winschoterdiep in gebruik werd genomen.

Met de toenmalige modernisering van het telefoongebeuren waren er zo ook de nodige proble-
men. Het ging allemaal samen met een bepaalde drang naar nostalgie die in het midden van 
de jaren zestig ontstond. Mensen begonnen tal van antiquarische of semi-antiquarische zaken 
te verzamelen voor in de woning, waarbij een letterbak wel het bekendste voorbeeld was. In 

Telefoon 
en nog eens

telefoon��ks�: 
H�n� K��
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april 1967 was het de toenmalige directeur van het Telefoondistrict Groningen, gevestigd aan 
de Reitermakersrijge, die van zich liet horen. Ir. C. Bosman was namelijk niet te spreken over 
een vrij in de handel te kopen telefoon, waarin veel koper was verwerkt en er lekker oud uitzag, 
alsof het antieke telefoons was.

Ook diverse stadjers schenen er kapitalen voor neer te tellen, terwijl ze in de aantrekkelijke 
waan leefden dat hun antieke toestel uit het eind van de negentiende eeuw aan het net kon 
worden aangesloten. En dat mocht en kon echt niet, omdat door een dergelijk oud toestel een 
gesprek, volgens Bosman, geheel uit de hand kon lopen. Hij stelde: “Drie maanden geleden 
is deze rage in de Randstad begonnen. Eerst kwamen er oude toestellen uit Amerika over en 
die waren, geloof ik, wel echt oud. Maar nu zijn de Italianen en Denen antieke telefoontoestel-
len gaan namaken. Nou namaken, ze hebben gewoon opnieuw oude modellen ontworpen die 
eigenlijk nergens op lijken, en daar prutsen ze dan een kiesschijf op.”

Er ontstonden, volgens ir. Bosman, op die manier uiterst ondeugdelijke toestellen, die in geen 
enkel opzicht aan de eisen voldeden. Het wrong aan alle kanten, want er was volgens hem 
niet voor niets tachtig jaar aan gedokterd om de toestellen van destijds (1967) te construeren. 
Bosman: “Als je met zo’n oud of namaak oud ding belt krijg je onherroepelijk onduidelijke ge-
sprekken. Want een dergelijk toestel past wat betreft geluidsniveau helemaal niet meer in het 
algemene net en dan krijg je de meest vreemde storingen. Daar zit de PTT nu niet bepaald op 
te wachten, want de volijverige storingsdienst wordt ook al te veel gestoord door draglines en 
aanverwante zaken die soepel de ene telefoonkabel na de andere uit de grond trekken. Daarom 
wil ik op uw hart drukken met uw oude toestellen van ons gevoelige net af te blijven.”

De aankoop van een dergelijk oud toestel was ook geen voordelige zaak. Prijzen van 500 tot 
700 gulden werden er neergeteld en dan was het natuurlijk wel een heel vreemd gevoel dat je 
met bijvoorbeeld je meest geliefde tante niet een normaal gesprek kon voeren met de zojuist 
aangekochte antieke te-
lefoon. Volgens ir. Bos-
man was men bovendien 
strafbaar omdat de per-
soon, die een dergelijk 
toestel had aangeschaft, 
bovendien had gehan-
deld tegen de voorwaar-
den waaronder je nor-
maal tot het openbare 
telefoonnet werd toege-
laten. Tenslotte waar-
schuwde de directeur 
van het Telefoondistrict 
Groningen de Stadjers 
dat er regelmatig het net 
werd geschouwd en dat 
onrechtmatige toestellen 
op die manier waren te 
traceren en de eigena-
ren mogelijk een zware 
boete stond te wachten. 
Communicatie van een 
totale andere aard dan 
heden ten dage. 
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Drie keer per week gaan we naar de supermarkt om boodschappen te doen want vers is heel 
belangrijk. Eens in de ongeveer 7 weken gaan we naar de grootste Jumbo van Nederland, 
gevestigd ondergronds in de Euroborg in Groningen. Daar kun je perfecte kilopakken Duitse 
koffie kopen tegen een redelijke prijs en die worden dan meteen in grote aantallen aange-

schaft. Alleen als je die supermarkt 
inloopt kom je een grote muur tegen 
met scanners, waarbij men het liefst 
heeft dat je een dergelijke scanner 
meeneemt tijdens het boodschappen 
doen en dus zelf de prijzen van de 
mee te nemen artikelen scant. 

Het levert tijdsvoordeel bij de kassa 
op, evenals dat er minder personeel 
hoeft te worden ingezet. Persoonlijk 
heb ik deze scanners gewoon links 
laten liggen en doe het op de lekker 
ouderwetse manier: boodschappen 
op mijn gemak in de kar en afrekenen 
bij de kassa met het nodige gepiep.

Waar is de tijd gebleven van de bruine kassa’s met grote toetsen waarop door de kassamede-
werker het te betalen bedrag werd ingetoetst en zo op het einde van de boodschappen de knop 
voor het totaalbedrag indrukte? Telkens zag je dan in het venster van de kassa het bedrag van 
een product verschijnen. Het aanbod van de producten was destijds veel kleiner en vrij gemak-
kelijk had je de prijzen ook nog eens in je hoofd en kon je meekijken of de kassière het juiste 
bedrag wel had aangeslagen.

Voorwaarde was wel dat je heel goed de prijsstijgingen en –dalingen in de gaten hield. Vrij 
regelmatig las je namelijk in de kranten op de voorpagina dat met ingang van de volgende dag 
bijvoorbeeld de prijs van een brood zou gaan stijgen. Eenheidsprijzen dus.

In januari 1970 werd bekend dat huisvrouwen, die tot op dat moment nog over de schouder 
van de kassière meelazen om te controleren of er geen fouten werden gemaakt in de bood-
schappenstrook, dat spoedig in de zelfbedieningsbedrijven van Albert Heijn niet meer hoefden 
te doen. Aangekondigd werd dat ruim 2500 kasregisters geleidelijk zouden worden vervangen 
door elektronisch werkende kassa’s. Het ging om een oog dat in Zwitserland al was getest en 
dat werkte op basis van het Laserstraalprincipe. Zo werd voorspeld dat het oog zou worden 
ingebouwd in een spleet van de afrekenbalie. 

Bij voorbaat werd er in de kranten destijds al een soort van gebruiksaanwijzing geplaatst: 
‘Als er gekozen artikelen op een speciale manier over dat oog worden geschoven, leest het de 
prijscodering op het artikel, waarna de waarneming in een foutloze aanslag op de telstrook 
wordt vertaald. Dit elektronisch systeem heeft bovendien als voordelen dat de huisvrouwen in 

Het is of we niet an-
ders meer weten

Het is of we niet Het is of we niet 
tekst: 

Hans Knot

foto: Hans Knot
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de winkelspitsuren niet meer in lange rijen voor de kassa’s hoeven te staan, omdat het tellen 
voortaan veel sneller geschiedt en dat de reclameartikelen, waarbij de kassières zich wel eens 
in de prijsaanslag kunnen vergissen in de toekomst ook foutloos op de afrekenstroken zullen 
komen.’ 

Er was echter nog een probleempje dat door President-directeur A. Heijn werd bekend ge-
maakt. “De vaste plaats voor prijsaanduidingen en coderingen op de artikelen en het tussen-
tijds wijzigen van de prijzen geven nog problemen die nog moeten worden opgelost. Daardoor 
zal invoering van het nieuwe systeem nogal wat tijd vragen.” Inmiddels weten we al decennia 
niet anders meer, alleen wordt er nog steeds bij de kassa’s van deze grootgrutter gevraagd of 
je nog zegeltjes wil. 

In Nederland kenden we in de jaren zestig van de vorige eeuw een grote campagne opgezet 
door het Nationaal Zuivelbureau om het drinken van melk bij de schooljeugd te bevorderen. 
Kinderen konden lid worden van de M-club, want met Melk meer mans. Men was trouwens al 
decennia bezig in Nederland met tal van campagnes om de melk als gezond en belangrijk in 
de markt te zetten. Eén van onderstaande links verwijst naar een special, uitgezonden in het 
programma ‘Andere Tijden’, waarin de promotiegeschiedenis van het Nationaal Zuivelbureau 
wordt uitgelicht. 

Bijgaande foto is echter van begin vorige eeuw en toont ons hoe de melk in België werd uit-
gedeeld op het consultatiebureau om op die manier vooral de moeders duidelijk te maken hoe 
belangrijk het drinken van melk was voor de opgroeiende jongeren. In de eerste onderstaande 
link is een promotieboekje ‘Kind en Gezin’, waar deze foto uit afkomstig is, in zijn geheel te 
bekijken.

http://www.kindengezin.be/brochures/
KG_FOTOBOEK/#/8/

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-
tijden/afleveringen/2007-2008/Melk-de-
witte-motor.html

MELK  tekst: 
Hans Knot
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De Fabeltjeskrant werd voor het eerst uitgezonden in 1968, ter vervanging van Pipo de Clown. 
Het was een dagelijkse kinderserie, waarbij iedere aflevering 5 minuten duurde. De serie dien-
de als programma vóór het slapengaan van de kleintjes. De personages werden uitgebeeld 
door tot de verbeelding sprekende  dierenpoppen. De uil, genaamd Jacob, las iedere dag voor 
uit de zogenaamde Fabeltjeskrant. Leen Valkenier, het brein achter de krant, schreef de teksten 
en Thijs Chanowski was de producent.

De Fabeltjeskrant was gebaseerd op de beroemde Franse fabels van Jean de la Fontaine (1621-
1693). Toen Valkenier door de dertig bruikbare fabels van De la Fontaine heen was, werd be-
sloten door te gaan met zelf bedachte fabels. De succesvolle formule, inclusief de moraal aan 
het slot van elke aflevering, bleef bewaard. Echter, juist de moraal zorgde er in het begin voor 
dat de serie niet aansloeg. De verhalen werden te gecompliceerd, waardoor de kinderen niet 
werden bereikt. Bijna moest er vroegtijdig afscheid worden genomen van het Grote Dierenbos 
en de roep om de terugkeer van Pipo de Clown werd steeds luider.

De eerste personages bestonden uit Jacob, de wijze Uil, Lowieke, de sluwe Vos, Meneer de Raaf 
en Juffrouw Ooievaar. Valkenier voegde zelf de gebroeders Ed en Willem Bever toe. De twee 
moesten de arbeiders in de serie voorstellen, waarmee het publiek zich kon identificeren. Het 
werkte: het publiek ging massaal kijken. Ook andere personages werden aan de serie toege-
voegd: Zoef de Haas, Bor de Wolf, Meindert het Paard en de gezusters Hamster. Vooral Bor, met 
zijn gefrustreerde leventje, kreeg al snel de sympathie van de kijkers.

In de vier jaar na de eerste aflevering ontpopte de serie zich tot het best bekeken programma 
van die tijd. Het aantal kijkers lag tussen de één en twee miljoen per dag en overtrof hiermee 
zelfs de oplagen van iedere Nederlandse krant. In 1969 won de Fabeltjeskrant de Televizierring. 
In 1971 volgde een Edison. In 1970 kwam er een nieuw dierenbos en werd in de afleveringen 
regelmatig een link gelegd naar het dagelijkse nieuws. Ook de poppen, van de vaste ontwer-
pers Paul Heijnneman, Joke Aletrino, Henriette en Henk Beukers, kregen een nieuw jasje. 
Na vier jaar en 1046 afleveringen 
besloot Chanowski Productions te 
stoppen met De Fabeltjeskrant. Op 
het toppunt van het succes: want 
de kijkcijfers waren tot aan de 
laatste aflevering hoog.

Bijna een generatie later kwam 
producent Loek de Levita terug met 
nieuwe afleveringen. Met dezelfde 
knipoog als vroeger naar kind én 
volwassene, verscheen op 30 sep-
tember 1985 de serie weer op de 
buis en liep door tot 1989, toen de 
teller op 1640 fabels stond.
Bron: www.fabeltjesweb.nl

Omroephistorie
foto: Jan van H

eeren
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Voor sommige mensen is het heer-
lijk om bijvoorbeeld naar Netflix te 
kijken. Ongestoord genieten van 
een televisieserie of film zonder te 
worden gestoord door harde en op-
dringerige reclame, die op elk mo-
ment het plezier kan onderbreken. 
Hoe anders was dit in het begin 
van de jaren zeventig in de vorige 
eeuw? We hadden nog niet zo lang 
reclame via radio en televisie en het 
was tevens beperkt tot gelimiteerde 
tijden en lengten. Ook waren er to-
taal geen commerciële bezorgers 
van radio- en televisie-uitzendingen 
en waren we slechts in de ban van 
programma’s ons gebracht door wat 
we niet veel later zouden gaan be-
roepen als de publieke omroepen.

Maar toch waren er toen al mensen die zich enorm ergerden aan de onderbrekingen door STER-
reclameblokken op radio en televisie en dit duidelijk naar buiten brachten middels ingezonden 
brieven in de dagbladen. Kon het niet anders? Was het niet mogelijk de reclame in één keer in 
een apart programma uit te zenden? Waarom betaalden we eigenlijk onze omroepbijdragen en 
werden daaruit niet de programma’s en programmamakers gefinancierd, zoals voorheen wel 
mogelijk was. Tal van vragen die vanuit het Hilversumse of vanuit de burelen van het toenma-
lige ministerie voor CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) in Den Haag niet werden 
beantwoord.

Het bracht de toen 24-jarige student Hans Richter, die elektronica studeerde aan de Technische 
Hogeschool in Eindhoven, op een idee. Ook hij had zo zijn weerzin tegen de reclameboodschap-
pen in de televisieprogramma’s en op de radio en bedacht een toestelletje dat volgens hem 

automatisch het geluid uitschakelde zodra de STER-
reclame op de beeldbuis verscheen of uit de luidspre-
ker van de radio weerklonk. Het apparaat reageerde 
volgens Richter op de jingle die aan de reclamebood-
schappen voorafging en die ook destijds aan het einde 
van een STER-reclameblok weerklonk.

Hij stelde destijds in een interview: “Het vereist een 
zeer nauwkeurige instelling om te voorkomen dat het 
ook andere uitzendingen, waarin toevallig dezelfde ge-
luidssignalen voorkomen, zou uitschakelen. Maar dat 
is voor een elektronicus geen onoplosbaar probleem. 
Een dergelijke voorziening maakt het apparaatje ech-

De gebroeders Lutz maakten beiden reclame voor Drum shag in 1971

Reclame-irritatie
 is van alle tijden ��ks�: 

H�n� K�� 

(1971)
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ter nog te duur voor commerciële productie.“

De opmerking dat het typische en speciaal gecomponeerde STER-deuntje in een ander pro-
gramma zou gaan opduiken was trouwens te verwaarlozen. De Eindhovense student, die het 
toestelletje ontwierp, had zich, volgens eigen zeggen, steeds bijzonder geërgerd aan de recla-
me in televisie en radio, die hij opdringerig en zelfs immoreel vond en die naar zijn mening ook 
zeer vele andere kijkers en luisteraars irriteerde. Hij suggereerde dat televisie- en radiostations 
voor en na de reclameblokken een speciale toon uitzonden, waarop zijn schakelapparaatje be-
ter kon reageren dan op de STER-pingel.

In het januari 1971 nummer van ‘Radio Bulletin’ kwam 
Richter voor het eerst naar buiten met het apparaatje, dat 
hij de reclamewurger noemde. Naast de berichtgeving in 
diverse kranten werd het onderwerp ondermeer opgepakt 
door de redactie van ‘Een klein uur U’, dat destijds door 
de VARA werd uitgezonden in de presentatie van Koos 
Postema. Het door Richter ontwikkelde apparaatje werd in 
dat programma voorgesteld aan de toenmalige directeur 
van de STER. Volgens Richter reageerden er vervolgens 
rond de dertig Nederlanders per brief met het verzoek een 
dergelijk apparaatje te mogen ontvangen, uiteraard tegen 
vergoeding van de kosten. Weer anderen reageerden in 

ingezonden brieven dat de irritatie vooral kwam door het te hoge geluidsniveau van de ge-
brachte reclamespots.

Bij de STER was men hoogst ongelukkig met de uitvinding en besloot men de jingle aan te pas-
sen, zodat het apparaatje niet meer bruikbaar zou zijn. Het werd een kat en muis spel waarbij 
het apparaatje andermaal werd aangepast en voor een tientje was te bestellen. 

Bijval kreeg Hans Richter ondermeer van Professor 
Dr. L. Pons, die ondermeer schreef: ‘Waarschijnlijk 
bestaat er een veel te weinig uitgesproken, diepge-
wortelde antipathie tegen de STER-reclame op radio 
en televisie, waar men uit een soort van gevoel van 
onmacht niet tegen protesteert. Het is precies zoals 
U onder woorden brengt met de opmerkingen van 
Richter over de STER reclame: “die je niet of moeilijk 
omzeilen kan”. Reclame in de krant betekent vanzelf 
een keuze te kunnen maken. Bij radio en televisie is 
dat zeer moeilijk in verband met de concentratie rond 
nieuws en dergelijke veelbeluisterde programma’s. 
Deze vorm van dwang wordt langzamerhand onuit-
staanbaar. Het lijkt wat op reclame met vliegtuigen, 
die spandoeken rondtrekken: een echte soort lucht-
vervuiling, in ons geval dus een soort ethervervui-
ling. 

Men zou zich ook nog anders te weer kunnen stellen. 
Met elkaar een lijst van via de radio of televisie gead-
verteerde producten opstellen en elkaar beloven juist 
die niet te kopen! Maar dit zal wel mislukken, want 
wie verzorgt de administratie voor zoiets? Daarom ben ik al enthousiast over de vinding van de 
heer Richter en wil zijn idee om langs democratische weg met hulp van de regering (die de te-
levisiereclame heeft toegelaten!) de omroepen verplichten een zodanig sein in te bouwen, dat 
een eenvoudig apparaatje daarop reageert met uitschakelen, gaarne steunen. Hem veel succes 
toewensend, hoop ik dat velen spoedig van deze reclame – dwingelandij verlost worden’, aldus 

Schema’s van de ‘reclamewurger’ 
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professor Pons in een editie van de NRC destijds.

Ondanks het idee van de Eindhovense student Richter 
bleef door de decennia heen een deel van de kijkers en 
luisteraars zich ergeren aan de gebrachte reclameblok-
ken en is het zelfs bij het kijken naar programma’s via 
bijvoorbeeld het platform YouTube er niet aan te ontko-
men, reclame is van alle tijd evenals irritatie in deze. 

Voor meer over de onderdrukker van Hans Richter en 
soortgelijke apparaatjes en schema’s verwijs ik graag 
naar de volgende internetsite: http://nl.scribd.com/
doc/60372384/RB-Archief-JWR-1970-1995#scribd

In de Piccolo van 18 oktober 1958 vinden we een artikel over de eerste EP die is gemaakt door 
Lex van Weren (1920-1996) en zijn City Theater Orkest. Voor een radio-orkest was het maken 
van een plaatopname destijds veel gebruikelijker dan voor een theaterorkest, dat meestal al-
leen in bioscopen optrad. Het was dan ook de verdienste van de enthousiaste en ijverige Van 

Weren dat er toch een EP werd gemaakt en men ook op de radio 
te horen was. 

Voor de Tweede Wereldoorlog had Van Weren al in diverse or-
kesten gespeeld. Tijdens de oorlog moest hij spelen in kamp 
Auschwitz. Een nare periode, waarover hij pas jaren later publie-
kelijk wat losliet. Na de oorlog kwam hij via diverse andere orkes-
ten terecht bij het City Theater Orkest en werd er zelfs de leider 
van. Niet alleen in de bioscoopzaal, maar ook in de uitzendingen 

van Radio Luxemburg en 
de Hilversumse omroe-
pen, was het orkest vele 
malen  te horen.  Bij het 
uitkomen van hun eerste 
EP, getiteld “Benelux in 
Music”, had de BBC toe-
zegging gedaan een pro-
gramma van het ensem-
ble te zullen uitzenden. 
Een van de latere singles 
van het orkest was trou-
wens de N.T.S. Sportjour-
naal Mars (1960).

Luister naar het City The-
ater Orkest (samen met 
Bernard Drukker): 
https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = t 7 _
NOGse0Po
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kelijk wat losliet. Na de oorlog kwam hij via diverse andere orkes-
ten terecht bij het City Theater Orkest en werd er zelfs de leider 
van. Niet alleen in de bioscoopzaal, maar ook in de uitzendingen 
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In deze rubriek halen we toenmalige nieuwtjes betreffende radio en televisie terug uit het 
verleden met deze keer een focus op begin januari 1971. Begin van het betreffende jaar werd 
het al snel duidelijk dat er geen ontkomen was aan verhoging van de omroepbijdragen, wilde 
men nog enig soelaas kunnen bieden aan de financiële nood, waarin de publieke omroep op 
dat moment verkeerde.

Toenmalig NOS-voorzitter E. A. Schüttenhelm sprak woorden van die strekking tijdens zijn 
nieuwjaarsrede gehouden gedurende de receptie van het bestuur van de Nederlandse Omroep 
Stichting in Hilversum. “Verhoging van de omroepbijdragen is een levensnoodzaak, die niet kan 
worden afgedaan” dit met een verwijzing naar de inefficiënte werkwijze in Hilversum als gevolg 
van de pluriformiteit van de omroep. 

De heer Schüttenhelm ging uitvoerig in op de financiële noodsituatie, waarin de NOS verzeild 
was geraakt. “Als de begroting voor 1971 niet wordt goedgekeurd, zullen we moeten bezuini-
gen. Daar zal veel wijsheid voor nodig zijn. Op het personeelsbestand zal in ieder geval niet 
worden bezuinigd.” Rekening werd er ondertussen wel gehouden met de mogelijkheid, dat de 
nieuwbouw tijdelijk stopgezet diende te worden.

De NOS-voorzitter wees ook op een dreigende teruggang in de opbrengsten van de reclamegel-
den als gevolg van de economische regressie. Hij zei tevens, dat iedere procent loonsverhoging 
de NOS een bedrag van een miljoen gulden ging kosten. In het voorgaande jaar had de NOS bij 
gelijkblijvende inkomsten rond tien miljoen gulden aan salarissen extra moeten betalen

Het NOS-Journaal
Ondertussen was er ook een topbenoeming te verwachten van een functionaris van het NOS-
Journaal. De naam van de toenmalige Haagse redacteur van het NOS-Journaal, Hans van der 
Werf, werd genoemd als die van adjunct- hoofdredacteur bij het NOS-Journaal en als toekom-
stige opvolger van de hoofdredacteur Dick Simons die in het najaar van 1970 te kennen had 
gegeven t.z.t. te zullen vertrekken. Op 12 januari 1971 kwam hij nogmaals in de kolommen van 
de diverse kranten voor toen werd gemeld dat het in het voornemen lag bij het NOS-Journaal 
de heren W. Stokla en H. v. d. Werf te benoemen als plaatsvervangende hoofdredacteuren. 

��ks�: H�n� K�� ��ks�: H�n� K�� 

Medianieuwtjes teruggehaald

NOS Nieuwjaarsreceptie 1971, 
v.l.n.r. de heren Rengelink, Schüt-
tenhelm en Enkelaar (archief Anefo)
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Een overeenkomstig voorstel werd, na 
overleg tussen de programmaleider, de 
commissarissen-programma en personeel 
en de hoofdredacteur, aan de Raad van 
Beheer voorgelegd. Dit voorstel hield in, 
dat de heer Stokla benoemd zou worden 
tot Chef Nieuwsproduktie en de heer van 
der Werf tot Chef Nieuwsverwerking en 
dat beiden, ieder voor hun eigen werkter-
rein, de hoofdredacteuren zouden kunnen 
vervangen. Beiden hadden zich met deze 
op handen zijnde benoeming akkoord 
verklaard, al had Hans van der Werf een 
voorbehoud ten aanzien van de functie 
Chef Nieuwsverwerking kenbaar gemaakt. 
Hij wilde zich een groter inzicht in deze 
functie verschaffen. 

De memo van de programmaleider Carel Enkelaar aan de journaalredactie maakte het boven-
staande bekend en vloeide voort uit de onrustige situatie, die enkele weken eerder ontstond, 
toen het voornemen bekend werd Van der Werf tot adjunct-hoofdredacteur te benoemen. In 
deze memo werd de journaalredactie ook medegedeeld, dat geen enkele wijziging in de orga-
nisatie van het journaal meer zou worden doorgevoerd zonder een representatieve vertegen-
woordiger van deze dienst in het overleg te betrekken.

Het bleef echter bij het rondgaan van Van der Werf zijn naam want na zijn periode in Den Haag 
werkte hij jarenlang voor de NOS in Brussel. Van der Werf versloeg ook regelmatig Koninklijke 
gebeurtenissen. Van zijn hand verscheen een aantal boeken, onder meer over oud-premiers 
Den Uyl en Van Agt. In januari 2004 kwam Van der Werf op 76-jarige leeftijd te overlijden. Het 
NOS-Journaal, dat destijds nog gehuisvest was in een barak op grote afstand van het Omroep-
kwartier, kreeg in de loop van 1970 een nieuwe en betere behuizing.

Kleurentelevisie in België
Op 1 januari 1971 kreeg de Belgische televisie offici-
eel kleurentelevisie. Vanaf die dag konden de Belgen 
ongeveer gemiddeld 20 uur aan kleurenprogramma’s 
ontvangen, verdeeld over de Vlaamstalige en Frans-
talige televisienetten. Aanvankelijk zou België in sep-
tember 1969 met kleurentelevisie beginnen, maar men 
had nog geen keuze kunnen maken uit de systemen, 
welke men kon volgen. Uiteindelijk werd besloten de 
625 lijnen CCIR (Comité Consultatif International de 
Radiocommunications) toe te passen.

De weinige Vlamen en Walen, die op dat moment al 
een kleurenontvanger bezaten, hebben tot op dat 
moment de te ontvangen buitenlandse programma’s 
gevolgd om profijt van hun kleurenmogelijkheden te 
trekken. De Belgische televisiekijkers waren namelijk 

wel bevoorrecht omdat als gevolg van de centrale ligging van het land men ruime keus had en 
heeft uit andere Europese programma’s. Omdat het Belgische televisietoestel geschikt diende 
te zijn om twee systemen te ontvangen, was de aanschaf vrij prijzig. Een gewone zwart-wit 
ontvanger kostte destijds ongeveer elfhonderd gulden en een kleurentelevisie kwam minstens 
op achtendertighonderd gulden. Die hoge prijs voor een kleurenontvanger bleek vooral een 
handicap voor vele van de potentiële kopers, maar de fabrikanten verklaarden in 1971 dat het 
nog wel even zou duren eer de prijs kon gaan dalen.

Het was nog wachten tot 1972 alvorens de eerste  
Vlaamse kinderserie in kleur zou verschijnen: Het zwaard 
van Ardoewaan
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Geen Grand Gala
Het Grand Gala du Disque, jarenlang het televisie paradepaardje van de Nederlandse platen-
industrie, ging in 1971 ook niet door, zo werd begin januari bekend. Het was organisator John 
Vis niet mogelijk gebleken goede artiesten te vinden die konden komen. “Als je geen goede 
mensen kan krijgen, dan moet je het niet doen”. Volgens de heer Vis waren onder anderen 
Engelbert Humperdinck en het Russische Alexandrof Ensemble verhinderd om naar Nederland 
te komen. Hij heeft daarop destijds het bestuur van de Stichting Collectieve Grammofoonplaten 
Propaganda geadviseerd om het Grand Gala niet door te laten gaan. Het betekende dat een 
hoogtepunt van het televisieseizoen 1971 zou komen te vervallen. 

Dick Verkijk zelf in het nieuws
De Tsjechoslowaakse televisie heeft op 7 ja-
nuari 1967 een programma van een half uur 
uitgezonden over de NOS-medewerker Dick 
Verkijk. Verkijk werd in augustus 1970 in 
Praag gearresteerd en na zes dagen hech-
tenis uitgewezen wegens buiten de norma-
le journalistiek vallende activiteiten in het 
toenmalige Tsjecho-Slowakije. Verkijk heeft 
naderhand beroep aangetekend tegen zijn 
uitwijzing, maar is daarin niet ontvankelijk 
verklaard. 

Van zijn verdere stappen zou door de Tsje-
choslowaakse autoriteiten geen nota meer 
worden genomen, zo werd hem kort voor 
zijn uitwijzing bericht. Een dag later was er 
slechts een heel klein berichtje terug te vinden op de voorkant van mijn favoriete krant, waarin 
werd meegedeeld dat het programma drie kwartier van lengte was en dat, zonder in detail te 
treden, werd gemeld dat Verkijk door de autoriteiten van het land als spion werd gezien. 

In een extra Achter het Nieuws-uitzending werd vervolgens om 23.10 uur op Nederland 2 
een samenvatting uitgezonden van het programma dat de Tsjechische televisie uitzond over 
reporter Dick Verkijk. Daarna werd op het vertoonde door Verkijk zelf commentaar gegeven in 
een gesprek met Hans Jacobs. Het Tsjechische programma werd in opdracht van de VARA in 
Wenen gefilmd.

Kleurentelevisie in Nederland
Tot slot nog iets over de kleurentelevisies in Nederland. De verkopen van de kleurentelevi-
sietoestellen verliepen namelijk goed rond die tijd. In een jaarverslag van door Kamer van 
Koophandel gepubliceerde mededelingen van de zijde van de detailhandel, dat ging over de 
verkoop van televisietoestellen, werd benadrukt dat in de tweede helft van 1970 het vooral 
de kleurentelevisie was die werd aangeschaft. Ook Philips, veruit de grootste in de markt van 
televisietoestellen in die tijd, werd benaderd maar van de zijde van Philips kon niet worden 
bevestigd of de informatie juist was.

De verkopen van kleurentelevisietoestellen van dit concern liepen goed, maar van een zware 
accentverschuiving van zwart-wit naar kleuren zou nog geen sprake zijn geweest. Wel wist men 
te melden dat de verkopen van zwart-wit toestellen even goed liepen als die van kleurentoe-
stellen.

In de eerste twee jaar van de verkoop van kleurentelevisietoestellen in ons land (1 septem-
ber 1967 tot 1 september 1969) werden er 50.000 van deze apparaten verkocht. In het jaar 
daarop verdubbelde zich deze afzet ongeveer zodat er begin oktober 1970 200.000 kleuren 
televisietoestellen in Nederlandse woningen stonden. Deze verdubbelde afzet-trend heeft zich 
in de laatste maanden van 1970 voortgezet.

Dick Verkijk in 1968
(archief VPRO)
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Grote geldstromen die illegaal van eigenaar zijn veranderd; corruptie op hoog niveau; tiental-
len doden bij bouwen van stadions; gevecht om voorzitterspositie; de FBI die leden van de 
FIFA aanpakt; extreem hoge bedragen voor het mogen uitzenden van wedstrijden of samen-
vattingen en meer voorpaginanieuws als het gaat om voetbal. Hoe anders was dit bijvoorbeeld 
in januari 1971?

Ook toen al werd er in de verslaggeving moeilijk om gedaan als het ging om het geld dat er 
diende binnen te stromen voor het vertonen van ‘flitsen’ van voetbalwedstrijden, getuige de 
volgende aanhef van een artikel over dit onderwerp. We kijken naar een introductie van een 
verhaal geplaatst in de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst: ‘Een minderheid van 
het NOS-bestuur verklaarde zich tegen de nieuwe overeenkomst inzake voetbalverslaggeving. 
De bezwaren spitsten zich toe op de omstandigheid, dat de nieuwe overeenkomst niet geba-
seerd was op feiten. Men wilde een duidelijk inzicht in de feiten die tot dit nieuwe bedrag had-
den geleid en die kon de raad van beheer niet geven.’

Bovenstaande stond vermeld in de aangesloten kranten 
van de GPD in de eerste week van januari en hadden 
betrekking op de onderhandelingen tussen de KNVB 
en de NOS betreffende de betaling van uitzendrechten 
tijdens het voetbalseizoen 1971-1972. De onderhan-
delaars van beide organisaties bleken vooralsnog niet 
uit de problemen te zijn gekomen maar toch kwam er 
een verklaring naar buiten: ‘In een gistermiddag door 
KNVB en de NOS gezamenlijk georganiseerde pers-
conferentie maakte programmacommissaris televisie, 
J. W. Rengelink, duidelijk dat de NOS-televisie zich 
weliswaar beperkt ziet tot drie samenvattingen van 
elk maximaal een kwartier per zondagavond, maar 
tevens de vrijheid verwerkt om kosteloos flitsen te 
geven van maximaal drie minuten per wedstrijd. 
Deze vrijheid van informatie, gebaseerd op een in-
ternationaal geldende praktijk, geeft de NOS in elk 
geval altijd vrije toegang tot de velden en stadions.’

Het bleek echter dat de vertegenwoordigers namens 
de KNVB bij lange na niet tevreden waren over de 
regeling. De rechten van de NOS waren namelijk 

verder nog uitgebreid tot het uitzenden van competitie- en 
bekerwedstrijden die niet op de zondag werden gespeeld. Ook waren radio-uitzendingen in 

het nieuwe contract tussen de KNVB en de NOS opgenomen. Zo bleek dat alle radioflitsen met 

Uitzendrechten 
voetbal 1971

tekst: Hans Knot
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een maximale duur van 90 seconden per flits, die 
werden uitgezonden tot vier uur in de zondagmid-
dag, vrij waren van rechtenbetaling door de NOS. 
Dus alleen in het laatste kwartier van de wedstrijden 
gebrachte flitsen via de radio leverden de KNVB geld 
op. In die tijd werden praktisch alle wedstrijden op 
de zondagmiddag tussen half 3 en kwart over vier 
gespeeld, als het ging om het betaalde voetbal.

En het gratis mogen uitzenden van korte fragmen-
ten tot een kwartier voor het einde van de wed-
strijden viel niet goed bij de KNVB. De heer H. A. 
Burgwal, destijds secretaris-penningmeester van 
de voetbalbond stelde: “Wij blijven dit akkoord als 
voorlopig beschouwen. Wij blijven óók van me-
ning, dat het bedrag, dat wij van de NOS dienen te 
ontvangen, op een reële basis moet staan. Maar 
ik weet niet welk bedrag een reële basis vormt. 
Dat moeten de NOS en wij gaan uitzoeken in het 
komende jaar.”

Andermaal onduidelijke taal. Wel bleek later dat 
de NOS en de KNVB tot overeenstemming waren gekomen een gezamenlijke 
werkgroep te vormen die op zeer korte termijn diende te gaan werken aan een overeenkomst 
die in de daarop volgende jaren gemakkelijker kon worden gecontinueerd. Slechts enkele da-
gen later, ondanks onduidelijke persverklaringen in de dagen ervoor, kwam er resultaat van de 
voornoemde werkgroep: ‘Er is een nieuwe overeenkomst voor de tijd van 10 augustus 1971 
tot 10 augustus 1972. De KNVB- en NOS-besturen zijn met tegenzin akkoord gegaan met het 
zogenaamde flitsenverdrag.’

Het bleek de besturen van de KNVB (met algemene stemmen) en de NOS (zeer verdeeld) hun 
goedkeuring hadden gehecht aan de overeenkomst tussen beide organisaties over de betaling 
van voetbalflitsen op de televisie. Het nieuwe bedrag dat de NOS aan de KNVB destijds ging 
betalen, bedroeg achthonderdduizend gulden voor de periode van twee seizoenen. Het was 
een grote sprong voorwaarts want in de daaraan voorafgaande seizoenen werd jaarlijks slechts 
een bedrag van een kwart miljoen per seizoen betaald. Over de kosten van radiorechten voor 
flitsen tijdens het laatste kwartier van de wekelijkse wedstrijden werd destijds geen medede-
ling naar de pers gedaan.

Zeezenders en mediaherinneringen

MediaPages.nl

een maximale duur van 90 seconden per flits, die 

de NOS en de KNVB tot overeenstemming waren gekomen een gezamenlijke 
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De introductie in de vakbladen en sommige kranten van de videorecorders was er al in 1971 
terwijl pas in de tweede helft van de jaren zeventig dit product echt redelijk werd verkocht. 
Desondanks werd de ‘VCR’ in 1971 al volop geprezen via vleiende teksten die de ouders binnen 
een gezin dienden te overtuigen van de aanschaf van een dergelijke machine. Daadwerkelijk 
kwam de eerste VCR, een onbetaalbare, voor het eerst in 1972 op de markt. Redenen die op 
dat moment het apparaat nog niet tot een succes maakten waren ondermeer het grote onbe-
kende van de machine en het enorme kostenplaatje dat bij een eventuele aanschaf diende te 
worden bekeken. 

Aardige vergelijkingen werden er in de eerste berichtgeving in januari 1971 al getrokken. De 
huismoeder kon met de aanschaf van het apparaat rustig op Nederland 1 haar favoriete serie 
‘Peyton Place’ blijven bekijken terwijl het gezinshoofd zijn spannende detective, die op het 
andere net tegelijkertijd werd uitgezonden, rustig kon opnemen op de VCR om deze later af te 
zien. Begin van dat jaar waren door een aantal fabrikanten hun nieuwe producten ter beoorde-
ling aangeboden, wat aanleiding gaf de diverse systemen wat nader te bekijken. 

Als eerste werd het beeldbandsysteem 
VCR belicht. VCR was de afkorting voor 
video cassette recording. Het principe 
was nagenoeg gelijk aan dat van de 
toen al overbekende bandrecorders 
voor geluid. Ook de door de NOS des-
tijds gebruikte ampex-opnamen von-
den plaats op magneetbanden. Maar 
de VCR-band was ondergebracht in een 
plastic cassette ter grootte van een 
pocketboek. Met dit systeem was het 
mogelijk rechtstreeks opnamen te ma-
ken van het televisietoestel en kon ook 
direct aan de recorder een televisieca-
mera worden aangesloten om zelf op-
namen te maken. Deze camera kostte 
wel ruim 1800 gulden.

Laten we eens kijken wat er zoal over deze VCR werd geschreven: ‘De kans op normalisatie is 
groot. Elf fabrikanten hebben al voor dit VCR-systeem gekozen en er wordt druk gepraat over 
één type cassette. De opnamen kunnen worden gewist, waardoor de cassette talloze malen 
opnieuw gebruikt kan worden. De kans op bandbeschadiging is betrekkelijk gering.’

CBS kondigde drie jaar eerder het EVR-systeem aan. Deze afkorting staat voor Electric Video 
Recording. De Britse ICI en de Zwitserse CIBA deden ook mee aan de ontwikkeling van het 
systeem. Ook dit systeem werd destijds belicht in een aantal technische tijdschriften: ‘De beel-
den worden vastgelegd op een speciale niet geperforeerde film met een breedte van 8,75 mm. 

videorecorder
De begindagen van detekst: Hans Knot

Philips VCR 1500 (1972)
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Een elektronenschaal tast beeldje 
voor beeldje de film af en levert 
via de recorder een voor het tele-
visietoestel geschikt signaal.

Omdat bij een kleurenprogramma 
elk tweede beeldje van de film ge-
bruikt wordt voor een ‘kleurensig-
naal’ wordt in dat geval de speel-
duur van de film met de helft terug-

gebracht. Helaas is op het ogenblik de kans 
op beschadiging van het filmbeeld nogal 
groot. Een ander nadeel is, dat eigen op-
namen op geen enkele wijze mogelijk zijn. 
Men is daarom afhankelijk van de levering 
van complete programma’s. Datzelfde na-
deel kleeft aan het Selectavision-systeem, 

dat werd ontworpen door RCA (Radio Corporation of America). Een voordeel is weliswaar de 
nagenoeg onverwoestbare plastic band, waarop de beelden zijn vastgelegd. De beeldregistratie 
vindt plaats met een laserstraal. Daarmee wordt een beeldpatroon op lichtgevoelig materiaal 
aangebracht (holografie).

De zeer licht-zuivere en uiterst nauwkeurig te richten laserstraal tast ook dit beeldpatroon weer 
af en via een televisieopnamebuis wordt het opgenomen programma vervolgens weer zichtbaar 
gemaakt op de beeldbuis van een normaal televisietoestel. De cassettes met programma’s kun-
nen redelijk goedkoop gemaakt en geleverd worden, zo verwacht RCA.’

Ondertussen hadden AEG-Telefunken en Decca in 
Londen de handen ineen geslagen om een ander 
nieuw product te ontwikkelen, de beeldplaat. Het 
materiaal waaruit de plaat werd gemaakt bestond 
uit een papierdunne maar zeer sterke kunststof-
folie. Net als bij de grammofoonplaat bevatte de 
beeldplaat groeven. Niet tien tot dertien groeven 
per millimeter, zoals bij een normale grammofoon-
plaat, maar niet minder dan 130 tot 150 groeven 
per millimeter. Ook het geluid was in een en de-
zelfde groef ondergebracht. Het signaal was in het 
zogenaamde ‘diepteschrift’ aangebracht.

Andermaal een beschrijving in een van de technische 
verhalen van die tijd: ‘Een diamanten drukaftaster 
zet de vastgelegde signalen weer in beeld en geluid 
om. Het beeld van dit systeem is bijzonder goed. De 
platen zowel als de afspeelapparaten zijn betrekke-
lijk goedkoop. Een nadeel is weer: het maken van 
eigen opnamen is onmogelijk en de speelduur van 
een plaat is vrij kort (ten hoogste 12 minuten).’ 

Telefunken deed trouwens ook mee aan het VCR-systeem en het was dan ook duidelijk dat met 
de beeldplaat op een andere markt werd gemikt. De plaat was namelijk heel geschikt om bij 
studieboeken en reclamedrukwerken bij te sluiten en voor het leveren van korte programma’s 
voor de niet zelf-opnemende kopers bedoeld.

Men had in 1971 ook de nodige verwachtingen rond een apparaat waarmee het mogelijk zou 
worden zelf opgenomen super 8 mm films weer te geven: ‘Tenslotte kunnen super-8 films 

Nintendo gebruikte een 
EVR-film in haar eerste video 
speelmachine (1975) 
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(al dan niet zelf met de super-8 camera opgenomen) op een normaal televisietoestel worden 
weergegeven via de Colorvisionrecorder. Nordmende ontwikkelde het systeem en de eveneens 
Duitse Noris-fabrieken toonden grote belangstelling voor het project. De beeldjes worden afge-
tast door een lichtstraal en via een televisieopnamebuis geschikt gemaakt voor de televisieont-
vanger.’ Maar men had ook een nadeel aan dit systeem gekoppeld en wel dat het niet mogelijk 
was rechtstreeks programma’s over te nemen van het ontvangsttoestel, waardoor het een 
kwestie was van alleen eigen films vertonen of speciale films aan te kopen en deze te vertonen 
via het gebruik van de Colorvisionrecorder en de beeldbuis.

Specialisten betwijfelden echter het nut van aanschaf van het apparaat omdat vertoning met 
behulp van een projectiescherm minstens zo goed was. En vergeleken met een zeer goede 
normale super-8 projector was dan 2000 gulden voor de aanschaf van het Colorvision-afspeel-
systeem wel erg duur.

De vraag werd wel gesteld wat de beste keuze tot eventu-
ele aanschaf zou kunnen zijn. In het algemeen kwam men 
destijds in de beschouwingen tot de conclusie dat eigenlijk 
alleen het VCR-systeem de mogelijkheid had van het zelf 
opnemen van televisieprogramma’s direct van het toestel 
en zelfs zonder televisietoestel, want deze recorders waren 
namelijk voorzien van een eigen afstemeenheid. Ze boden 
daardoor de mogelijkheid naar Nederland 1 te kijken en te-
gelijkertijd het programma van Nederland 2 op te nemen. 

Men had dan ook de volgende eindconclusie: ‘De kans dat 
het VCR-systeem genormaliseerd zal worden is het grootst. 
De besprekingen met vele Europese fabrieken en met Sony 
in Japan zijn al in een ver stadium. Alle voor- en nadelen 
bijeengenomen lijkt op dit ogenblik het VCR magnetisch 
beeldbandsysteem daarom stellig de beste keus.’ 

Afsluitend valt te melden dat onze Nederlandse Philips uiteindelijk de eerste onderneming was 
die een VCR op de markt bracht maar die wel ruim 3000 gulden kostte. Een maandinkomen in 
Nederland lag destijds rond de 780 gulden waarbij het duidelijk werd dat weinig tot bijna geen 
huisgezin de mogelijkheid had om deze nieuwe uitvinding aan te schaffen en liever nog een 
klein tiental jaren wachtte om tot aankoop over te gaan. Ondertussen besloot Philips in Eind-
hoven wel over te gaan tot de introductie via een promotiefilmpje, waarin al vrij aan het begin 
werd gesteld dat wij een volk van ´kat uit de boom kijken´ zijn. 
https://www.youtube.com/watch?v=ANfJHxf7xC0

www.offshore-radio.de

Een VCR-cassette met ter 
vergelijking van de grootte een cd

(bron: Casandro/ Wikipedia.de)
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In de snelle wereld van communiceren, met gebruik van alle technische snufjes die voorhanden 
zijn, breng je een schriftelijke mededeling of schrijven in luttele seconden naar degene voor 
wie de informatie bestemd is. Ikzelf trek een blij gezicht als er incidenteel nog een ouderwetse 
brief door de postbode de brievenbus in wordt gedrukt. Over eventuele poststakingen maken 
we ons niet meer zo druk, dat was vroeger, toen we nog niet over de moderne vormen van 
communicatie beschikten, wel eens andere koek.

Januari 1971 bracht in Engeland een 
grote poststaking waarbij de bonden 
liefst een loonsverhoging van 15% eis-
ten voor het personeel van het Britse 
Postwezen, dat destijds voor 100% een 
staatsbedrijf was, gelijk aan de Neder-
landse PTT. De strijd door de vakbonden 
werd hard gestreden want naast de eis 
werd het werk door de aangesloten le-
den massaal neergelegd en kwam het 
hele roulatiesysteem van de Britse post 
in de war. 

Er was zelfs een conflict tussen twee 
ministers van de regering Heath. Minis-
ter van Arbeid, Robert Carr, liet in het 
Lagerhuis weten dat de starre houding 
van collega Chris Chataway schuld aan 
de staking was. De regering hoopte ui-
teraard dat het publiek zich tegen de 
stakers ging keren. De vakbonden wisten zich echter in hun strijd gesteund door het Britse pu-
bliek. Een van de leiders zei enthousiast: “We staan dichter bij het publiek. Wij zien de mensen 
elke dag en zij zien ons hard werken voor pinda’s”. 

De redactie van een van de belangrijkste avondkranten, The Evening News, hield een enquête 
waaruit bleek dat zes van de zeven mensen achter de stakers stonden. Aangezien de staking al 
geruime tijd aan de gang was werden er op allerlei manieren oplossingen gezocht om de post, 
of in ieder geval een deel ervan, op de juiste plek te krijgen. 

Zo had men het in het postkantoor op Schiphol nog nooit zo druk gehad. Enorm veel bedrijven 
uit Engeland stuurden een medewerker met een lijnvlucht naar Nederland om vanuit ons land 
de post te verzenden. Bij de PTT had men stilletjes de hoop dat Britse bedrijven ook gebruik 
zouden maken van de mogelijkheden die er waren om vanuit bijvoorbeeld Brussel en Parijs de 
post te gaan versturen. De drukte in het postkantoor op Schiphol werd vooral veroorzaakt door 
het wegen van ieder poststuk, waarvoor dan een bepaald bedrag diende te worden betaald. Het 

De Britse poststaking 
van 1971 
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was arbeidsintensief werk want voor allerlei bestemmingen waren weer verschillende tarieven 
geldig. 

De Britse post ging naar alle werelddelen. Sommige zakenlieden moesten op Schiphol wel ze-
venhonderd gulden aan port betalen, wat voor die tijd heel veel was. De koeriers van bedrijven 
stelden dat de kosten van het ter verzending aanbieden van post op Schiphol er wel uit zouden 
komen. De schade, die werd ervaren als de correspondentie in Engeland bleef liggen, was vol-
gens hen groter dan wanneer een vliegretour van f 242 werd ‘bijbetaald’. 

Er waren echter ook bedrijven die hun post vanuit Londen als vrachtgoed naar Nederland ver-
stuurden. Relaties of vertegenwoordigers in ons land gingen vervolgens met de post naar het 
PTT-kantoor op Schiphol en verzonden die dan. Een Nederlandse diamanthandelaar, G. Gouds-
mit, die in Noord-Londen woonde, had zelfs een organisatie opgericht om de post toch besteld 
te krijgen. Op de eerste dag dat de organisatie bestond waren er twaalfhonderd brieven die hij 
via de nachtboot naar Dover in Engeland kreeg aangevoerd en die poststukken heeft hij met 
allerlei soorten hulpjes laten bezorgen. Hij kon vrij snel over veertig assistenten beschikken.

Zesduizend pakketjes, die hij voor een genationaliseerde Britse onderneming naar het vaste-
land wilde laten brengen, moesten van de douane in het land blijven. Goudsmit had vervolgens 
plannen voor een draadloze telefoonverbinding met Amsterdam. Hij wilde met gebruik van een 
kortegolfzender in een auto door Londen langs de banken en andere kantoren rijden. Tegen 
drie keer het normale tarief mocht men dan vanuit Londen met ons land bellen. Het wachten 
voor Goudsmit was wel tot op het moment van het vastlopen van het telefoonverkeer. Im-
mers bij die sectie van de Britse PTT was ook een groot aantal medewerkers in staking. Maar 
die afdeling functioneerde nog enigszins, want lang niet alle telefonistes waren in staking. 
Ongeveer de helft van hen in Londen was aan het werk, want er was voor die groep geen 
stakingskas beschikbaar, zodat de dames al gauw zonder geld zaten als ze niet werkten. Het 
publiek sympathiseerde ook met de telefonistes. Ze kregen zelfs snoep, broodjes en kratten 
bier aangeboden. 

Maar het inzetten van noodtroepen ging destijds niet altijd goed. Zo was er een ‘Concorde’ 
ingezet; tenminste een postduif met deze naam. Deze diende te dienen als koerier voor een 
grote onderneming uit Londen. De opgedragen taak werd niet uitgevoerd omdat de duif het 



FREEWAVE Nostalgie  • 49

bijltje erbij neerlegde. Nog geen twee kilometer na zijn vertrek maakte hij, door gevoelens 
overmand, rechtsomkeert en vloog pijlsnel naar zijn hok terug. Voor duiven was het op dat 
moment het ‘seizoen van de liefde’ en deskundigen hadden reeds voorspeld dat ‘Concorde’ niet 
op Buckinghamshire zou aankomen waar hij voor zijn baas een microfilmpje diende af te leve-
ren. Nog geen drie uur later echter kwam een 14- jarige knaap triomfantelijk vertellen dat hij 
‘Concorde’ gevonden had in het duivenhok, zacht koerend de ware liefde bedrijvend.

Reeds in oktober 1970 waren 
de eerste onrusten ontstaan 
en het eerste serieuze bod tot 
loonsverhoging werd door de 
directie van de GPO op 14 janu-
ari 1971 gedaan toen men een 
verhoging van 8% voorstelde. 
Op 20 januari besloot het me-
rendeel van de vakbondsleden 
de postsortering stop te zetten 
en dat betekende het begin 
van de allereerste landelijke 
poststaking in Engeland. Wel 
waren sommige postkantoren 
gedurende enkele uren per 
week open om de gepensio-
neerden de kans te geven hun 
pensioen te innen. 

Het zou tot 4 maart duren voordat er een deal werd gesloten. De bonden hadden hun eis tot 
13% loonsverhoging laten zakken, terwijl de directie bereid was 9% te geven, inclusief een 
aantal condities waaraan eerst diende te worden voldoen.

Liefst 200.000 stakers stemden uiteindelijk voor de deal, immers staken kostte hen ook veel 
geld door minder inkomen. Gemiddeld werd er een verlies aan inkomen van 150 Pond (stond 
ongeveer voor 1500 gulden destijds) geleden, terwijl de Britse PTT een verlies van 25 miljoen 
Pond in de boeken kon schrijven. 

Radionieuws? Radiotrefpunt doet een boekje open

Radiotrefpunt.nl
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Worstelde men in 1934 in Nederland 
al met mobiele radioverbindingen (zie 
blz. 30); in Duitsland maakte men 
het nog veel bonter. Daar werd op 6 
oktober van dat jaar een unieke ra-
dio-uitzending gemaakt via de Deut-
schlandsender op de langegolf. Vanuit 
een vliegtuig, dat vloog van Frankfurt 
naar Berlijn, werd live verslag ge-
daan. 

Dit alles om aandacht te besteden 
aan de bloei van de Duitse luchtvaart. 
Het letterlijke en figuurlijke hoogte-
punt van de reportage was een live 
parachutesprong op de radio. De pa-
rachutist/verslaggever was daartoe 
uitgerust met een speciaal vervaar-
digde kortegolfzender, die het geheel 
dan weer moest doorstralen naar de 
landstudio van de langegolfzender. 
Het was de eerste keer dat een der-
gelijk technisch hoogstandje in Eu-
ropa werd uitgevoerd. 

tekst:
Jan van Heeren
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MONIQUE 963  - Jan-Fré Vos

Toen in maart 1980 de Mi Amigo zonk leek het gedaan met de Ne-
derlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In december hoorden we 
ineens testuitzendingen van een nieuw Nederlandstalig station: Radio 
Monique. 

Het station werd ongekend populair en had een grote schare luiste-
raars. Joost den Draaijer, Tony Berk en Stan Haag waren weer terug 
op de radio. Bijna drie jaar duurde het avontuur. 

Op 25 november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het 
avontuur plotseling 

€ 21,95 (NL) of € 23,95 (België)

HET REM-EILAND, DE ONSTUIMIGE GESCHIE-
DENIS VAN RADIO EN TV NOORDZEE  
- Hans Knot

In 2014 is het vijftig jaar geleden dat Radio en TV Noordzee van start 
ging. Een commercieel station dat vanuit volle zee haar programma’s 
richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de opkomst en onder-
gang van deze unieke onderneming in zijn nieuwste boek.

€ 20,OO (NL) of € 22,95 (België)

Linnen tas met tekening en tekst: 
“I want a radioship for Christmas”

€ 4,00 



Toen in maart 1980 de Mi Amigo zonk leek het gedaan met de Ne-
derlandstalige zeezenders. Tot eind 1984. In december hoorden we 

Monique. 

op de radio. Bijna drie jaar duurde het avontuur. 

Op 25 november 1987 kwam de zendmast naar beneden en was het 
avontuur plotseling 

€ 21,95 (NL) of € 23,95 (België)

- Hans Knot

In 2014 is het vijftig jaar geleden dat Radio en TV Noordzee van start 
ging. Een commercieel station dat vanuit volle zee haar programma’s 
richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de opkomst en onder-
gang van deze unieke onderneming in zijn nieuwste boek.

€ 20,OO (NL) of € 22,95 (België)

BOEKEN - BOEKEN - BOEKEN - BOEKEN - BOEKEN - BOEKEN
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“Toen niets mocht en alles toch kon” - Kris Diercks
Ontdek waarom John en Yoko op de vloer van hun Rolls be-
landden toen ze België doorkruisten. Waarom Queen eigenaar 
werd van 65 fi etszadels en de meiden van de The Ladybirds 
hun behaatjes in de coulissen lieten. Toen niets mocht en 
alles toch kon neemt je mee naar die boeiende tijd toen alles 
verboden leek en alles toch mogelijk werd. Geniet van de tur-
bulente jaren met wonderlijke verhalen en pikante anekdotes 
over Phil Bloom, Hoepla, de baanbrekende Hitweek, Willeke 
van Ammelrooy en de blote bipsen van Mary Porcelijn. Maar 
ook over de omstreden minister van Justitie Alfons Vranckx, de 
zedenmeester van Jazz Bilzen, de modderpoel op Woodstock 
en de schandaalfi lms Blue Movie en Deep Throat.  
Rijk geïllustreerd, full color boek voor€ 24,95 (NL)

De gouden glans van radio, De turbulente geschiede-
nis van RNI - Ferry Eden/ Marc van Amstel
In het boek vertellen de booteigenaren Meister en 
Bollier en ook kapitein Harteveld hun verhaal en 
komen deejays als Joost den Draaijer, Jan van Veen, 
Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Hans ten 
Hooge, Andy Archer (e.a.) aan het woord over hun tijd 
bij RNI. Het is een kleurrijk boek met 160 pagina’s, 
175 foto’s en circa 75 andere illustraties en de moeite 
waard voor zowel de toenmalige luisteraar van Radio 
Noordzee als de echte zeezenderfan.
Een rijk geïllustreerd boek in full color € 24,95 (NL) of 
€ 30,95 (buitenland)



Laser 558 in mp3, giga 
set
Voor de ware Laser Lover 
is er deze DVD-box met 
ongeveer 575 uren aan 
MP3 opnamen, opgeno-
men vanaf de midden-
golf. Zowel Laser 558 als 
Laser Hot Hits en Laser 
730 (de testen met de 
‘ballon’) komen aan bod. 
Herbeleef het Laser-tijd-
perk van 1984 - 1987. VEEL 
uren voor weinig geld.
De complete box kost: 
€ 15,00 (NL)/ € 20,00 
(buitenland)

Offshore Radio Engineering
 - Jan Sundermann

The issue is primarily about technical questions: Which kind of 
radio ships were used during those 4 decades of ‘watery wire-
less’? Which antenna systems were built and which kind of masts? 
The different transmission devices and the (modest) possibilities 
of communication between crew and staff on land are discussed. 
Finally, the author goes into detail on the various anchor systems 
and navigation options of these different-equipped ships.

This richly illustrated book comes with many photos and dia-
grams. 

€ 14,00 (NL/ België)


