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Ven voor de gigantische organisatorische klus. En laten we daarbij Rob Olthof zeker niet vergeten. Vanaf
1978 hebben de heren een groot aantal radiodagen
Vaste medewerkers:
op hun naam staan, die de bezoekers veel vermaak
André van Os, Michel van Hooff (Nederland); hebben gebracht!
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Jelle Knot (Internationaal); Martin van der Ven Vijftig jaar Britse zeezenderradio was het thema van
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Terug naar het jaar 1964 met Hans Knot
KOLONIEHUIS OP SCHIERMONNIKOOG MOEST DEUREN SLUITEN
In de tweede helft van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig
hoorde je op school en in je directe omgeving vaak mensen praten over het
gegeven dat ze hun kinderen maar weer eens naar het koloniehuis gingen
sturen. Vaak hadden ze niet genoeg geld om een goede vakantie te regelen,
immers Nederland was in opbouw en vele gezinnen zaten nog in financiële
problemen. Maar ook het gegeven dat tijdens een, vaak zes weken durend,
verblijf in een dergelijk koloniehuis best veel gezonde lucht en energie kon
worden opgedaan, daarbij niet vergetend dat een goede hoeveelheid gezonde vitaminen tot hen kwam. Kinderen kwamen op die manier geheel
veranderd – al dan niet met een portie heimwee – weer thuis. Namen van
plaatsen met koloniehuizen die mij direct te binnen schieten zijn: Nunspeet,
Eersel en niet vergeten het eiland Schiermonnikoog. Op dit eiland had je
twee tehuizen en wel Sint Egbertus, voor de katholieken, en Huize Elim,
voor de meer protestants-christelijken. Naast een vaste staf van medewerkers werden de tehuizen vaak deels door vrijwilligers gerund, maar stond
men wel onder streng toezicht van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat
het ook wel eens mis kon gaan werd in januari 1964 bekend.
Door een gebrek aan een directrice, een adjunct-directrice en een hoofd
van de huishouding, werd Huize Elim aan de Badweg op het eiland gesloten. Een paar weken eerder, voor de kerstvakantie, stond een groep van 45
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Koloniehuis Elim, ca. jaren ‘50

kinderen klaar voor transport per boot naar het eiland maar werd de tocht
afgeblazen. Reden was niet alleen het ontbreken van het benodigde personeel, maar ook de slechte staat waarin Huize Elim verkeerde. Wel waren er
plannen tot nieuwbouw maar dat was geen reden om de deur niet te sluiten.
Een deel van de kinderen werd vervolgens ondergebracht in Huize ’t Ruige
Veld in Rolde, dat door dezelfde organisatie werd gerund. Het bleek dat in
december de directrice van Elim, Mejuffrouw Drexhage, ziek was geworden
en haar ontslag had ingediend. Het hoofd van de Huishouding had rond dezelfde tijd een functie aan de wal aanvaard en de adjunct-directrice durfde
de verantwoordelijkheid niet alleen aan en besloot naar haar geboorteplaats
Den Haag terug te keren, op zoek naar nieuw werk. Het ander personeel
bestond alleen uit meisjes die net van de Huishoudschool waren gekomen of
er voor hun opleiding een stage liepen. In die tijd verplichtten deze meisjes
zich tegenover Elim er een jaar lang te blijven.
Een reactie van destijds van een eilandbewoner, die tevens werkzaam was
in het tehuis: “Velen denken dat ons land bij Ameland ophoudt en Schiermonnikoog alleen uit water en zand bestaat. Ze moesten eens weten hoe
mooi het is, ik werk hier al vele jaren met plezier. Maar zo lang er geen
leiding is zullen hier de 70 kinderbedden leeg staan.” Een andere bewoner
van Schiermonnikoog wilde wel iets loslaten over de populatie van Huize
Elim destijds: “Er komen, in tegenstelling tot vroeger, lang niet meer zoveel bleekneusjes naar het eiland. Het zijn meer de kinderen uit de asociale
gezinnen of uit een milieu, dat plaatsing in een totaal andere, zeer rustige,
omgeving gewenst maakt.”
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Wat betekende tot slot de tijdelijke sluiting voor de middenstand op het eiland? Voor één van de vier bakkers betekende het een omzetverlies doordat
er 35 broden minder per dag verkocht werden, terwijl de melkboer 90 liter
melk niet kwijt kon en zelfs de Gereformeerde Kerk op het eiland had er last
van want, omdat de verpleegsters niet meer ter kerke gingen, leverde de
collecte ongeveer 75 gulden per maand minder op.

UITBETALING IN SIGARETTEN
Het zou nu ondenkbaar zijn de twee
1964
volgende berichten naast elkaar te
vinden maar op woensdag 8 januari
1964, bijna een halve eeuw geleden,
was het gewoon een normale zaak.
In een nieuwsbericht werd melding
gemaakt van een verklaring van de
toenmalige staatssecretaris Bartels,
die verantwoordelijk was voor Volksgezondheid en Sociale Zaken. In het
kader van de Volksgezondheid had
hij antwoord gegeven op vragen, gesteld door het Tweede Kamerlid voor
de PSP, G.H. Slotemaker de Bruine.
Deze had gevraagd of er ook maatregelen waren te verwachten van regeringszijde om reclame voor het roken
in Nederland te gaan verbieden. Bartels stelde dat er geen verbod op reclame voor tabakswaren zou worden
ingevoerd. Hij herinnerde eraan dat
voor dit doel hij al een voorstel had
gedaan op de begroting van 1964 een bedrag van 200.000 gulden beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de actie ‘Roken-Jeugd’. Deze actie
werd destijds georganiseerd door de Stichting ‘Landelijke organisatie voor
de Kankerbestrijding’. Dit hield in dat de jeugd via voorlichting op de scholen
gewaarschuwd werd voor de gevaren van het roken.
Opmerkelijk dat er naast dit bericht een drie kolommen brede en over de
gehele lengte van de pagina afgedrukte advertentie was te lezen van de in
Groningen gevestigde onderneming ‘Theodorus Niemeyer N.V.’. In de advertentie bleek dat men op zoek was naar meisjes van 16 jaar en ouder en
getrouwde vrouwen tot 40 jaar. Doel was ze een baan aan te bieden voor
licht en schoon inpakwerk. Naast de bedragen die men in elke leeftijdsgroep
volgens de cao kon verdienen, werd ook nog eens een opsomming gegeven
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van bijkomende voordelen van werken in de fabriek, gevestigd aan de Paterswoldseweg in Groningen:
Niet alleen werden de werkkleding en de reiskosten vergoed, men kreeg
ook een half pond koffie per maand en let op: gratis verstrekking voor 18jarigen en ouder van 400 en voor meisjes van beneden de 18 jaar gratis
verstrekking van 200 sigaretten per maand.

DE EERSTE VERMELDING OP DE RADIO
Als het om radio gaat is mijn persoon zo vaak langs gekomen op de diverse
radiostations in binnen- en buitenland, dat het aantal niet meer is bij te
houden. Maar bij het lezen van de naam van een Groninger bioloog, die op 17
november 1912 werd geboren en op de Groninger HBS al grote belangstelling
toonde voor de natuur, wist ik het zeker: in zijn programma kwam mijn naam
voor het eerst voorbij. Zijn liefde voor de natuur leidde ondermeer tot het
afstuderen als bioloog en tot een leraarschap aan de Middelbare Landbouw
School in Groningen, waarna hij opklom tot directeur, een functie die hij
zou vervullen tot hij op vervroegd pensioen ging. De persoon in kwestie
had een sterke drang tot overdracht van zijn kennis over natuur. Al voor de
aanvang van de Tweede Wereldoorlog
had hij een lezing verzorgd voor de
microfoon van de VARA en na afloop
van de Tweede Wereldoorlog startte
hij een lange serie van natuurpraatjes
via de RON, de regionale omroep,
terwijl hij vanaf 1952 ook ondermeer
te horen was in de tweewekelijkse
rubriek: ‘Langs ongebaande wegen’ bij
de VARA.
Maar het was in zijn rubriek bij de
regionale omroep in Groningen dat
mijn naam voor het eerst op de
radio was te horen. De in 1958 aan
de Universiteit van Amsterdam met
‘Leven en werken van E. Heimans
en de opbloei van de natuurstudie in
Nederland in het begin van de twintigste
eeuw’ gepromoveerde bioloog Fop.
I. Brouwer opende een rubriek voor
de jeugd. Men had de mogelijkheid
vragen te stellen en dus stuurde ik
een briefkaartje in naar het huisadres

Boekje van Fop I. Brouwer en H.H. Kreuzer, uitgegeven in 1964. Kennelijk had de huisvrouw een
bijzondere behoefte aan biologie.
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van dhr. Brouwer in Haren, waar per week
honderden reacties van de luisteraars door de
postbode werden bezorgd. Het zal, denk ik,
1958 zijn geweest. De vraagstelling ging over
de betekenis van het aantal stipjes op de rug
van een lieveheersbeestje.
Enkele jaren later, in 1964, werd hij gehuldigd
ter gelegenheid van zijn duizendste biologische
causerie. Dit gebeurde destijds in een programma
van de regionale omroep in Groningen en de
eerste persoon, die hem toesprak, was de
omroepsecretaris van de Nederlandse Radio
Unie, dhr. J.B. Broeksz: “In de meeste gevallen
brengt een radioprogramma het zover niet,
omdat het verwende radiopubliek niet zo
Nog een boek van Fop I. Brouwer
lang geboeid blijft door dezelfde spreker over
uitgegeven in 1941
onderwerpen in hetzelfde genre. De regelmatig
terugkerende cyclus over biologische onderwerpen vormt voor Dr. Brouwer
aan de ene kant het gemak dat hij niet naar onderwerpen hoeft te zoeken,
aan de andere kant kan hij echter steeds trachten op het zelfde stramien in
een andere vorm voort te borduren. Het is hem gelukt en wat hij tot stand
bracht is een reeks van uitzendingen van constante en hoge kwaliteit.”
Ook kwam dhr. Klompsma, hoofd van de RONO - zoals de regionale omroep
inmiddels in naam was veranderd - aan het woord en hij vroeg Fop. I.
Brouwer hoe hij het klaar speelde de sleur te vermijden. De jubilaris
antwoordde dat dit vooral te maken had met het verband dat hij nooit van
papier sprak, uitgezonderd bij
Bert Garthoff in 1964
boekbesprekingen en er altijd
wel weer frisse elementen in zijn
programma’s waren te brengen.
Brouwer verklaarde nog dat zijn
radiocauserieën een stuk van
zijn leven waren en tevens zijn
hobby. Hij zou het nog jaren nadien volhouden en het tot meer
dan 3000 natuurpraatjes op de
regionale radio brengen, terwijl
hij ook vaste klant werd in het
VARA programma: ‘Weer of geen
weer’, dat op de zondagmorgen
in presentatie van Bert Garthoff
werd uitgezonden.
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SAAIE RADIO & TV VOOR HET OOSTBLOK
Hadden we, als het ging om het televisieaanbod, in begin 1964 een zuinig
aanbod met slechts één televisienet en voor de geluksvogels de mogelijkheid om te kijken naar eventuele ontvangst van steunzenders uit Duitsland
en België, dan was de situatie in het Oostblok wel anders. In Rusland stond
het medium televisie onder voortdurende controle van de staatscommissie
voor radio en televisie. Deze werd geleid door Mikhail Kharlamof, die als
minister zitting had in de Sovjetregering.
Deze scherpe staatscontrole vormde het grootste verschil met de televisie in
westerse landen. Het was daarom niet onbegrijpelijk dat buitenlandse toeristen en diplomaten bijna allemaal klachten hadden over de zware ideologische last van de programma’s. De Russische propagandisten beschouwden
de televisie, evenals de film, als één van de beste manieren de partijpolitiek
naar voren te brengen. Regelmatig zag men redevoeringen van Kroesjtsjov
en andere partijleden, subjectief nieuws en overduidelijke propagandafilms
— die door de buitenlandse diplomaten ‘tractor-heldendichten’ werden genoemd — op het beeldscherm.
QSL kaart 1964

De radio volgde hetzelfde patroon.
Tijdens de per etmaal 18 uren durende uitzending zag men bij Radio Moskou kans om de volledige
tekst van urenlange redevoeringen
of regeringscommuniqués voor te
lezen. De televisie was in Rusland
beslist al populair. Het aantal televisietoestellen steeg van 40.000
in 1949 tot meer dan 10 miljoen
in 1964. Volgens televisiefunctionarissen konden zij bij belangrijke
evenementen rekenen op 90 miljoen kijkers van de bevolking van
223 miljoen. Zij rekenden erop dat
er tegen 1970 40 miljoen toestellen in het hele land zouden staan.
In 1964 waren er in Rusland ongeveer 35 miljoen radiotoestellen.
Voorts bevonden zich in parken,
straten en openbare gelegenheden
ongeveer 35 miljoen luidsprekers
met aansluiting op de radio, zodat
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grote groepen personen gezamenlijk konden luisteren
naar de propaganda.
De televisieprogramma’s werden door ongeveer 130
stations uitgezonden en door 250 andere zenders gerelayeerd. Door een verplichte samenwerking van de
stations kan Moskou een programma door het hele
land uitzenden en ook, in samenwerking met ‘Intervisie’ en ‘Eurovisie’ naar respectievelijk Oost- en WestEuropa de boodschap brengen.

TV-reparatie handboek 1964

De programma’s werden tussen 2 uur in de middag en 11 uur ‘s avonds op
slechts twee kanalen uitgezonden. Het gebruik van een derde kanaal was
destijds in voorbereiding, maar men verwachtte niet dat dit voor 1965 in
gebruik zou worden genomen. Door de jaren heen heeft de gewone man
in Rusland geklaagd over de krantenkost die de televisie voorschotelde en
verzocht om opwekkender en grappiger programma’s.
In één van de vele brieven over dit onderwerp stond vermeld: ‘De programma’s van Moskou zijn soms ronduit vervelend. Na een afmattende werkdag
willen wij humor, grappen, satire, goede films, komedies en toneelspelen’.
Sommige programma’s hadden ontegenzeggelijk een eigen gezicht. ‘Naar
het blauwe Vlammetje’ viel bijvoorbeeld in de categorie vermaak, terwijl er
ook een speciale ‘reis club’ was waarin tips voor reizen in eigen land werden
gegeven. Soms waren er buitenlandse gasten in de programma’s te zien,
maar daarnaast vooral voornamelijk landelijke helden als Russische Poolpiloten, Kosmonauten, schrijvers en dichters.
ledere zondagmiddag om 5 uur kwamen in de studio te Moskou de belangrijkste Russische nieuwscommentatoren bijeen om hun wijsheid in dienst
van het kijkende volk te stellen. Hoewel zij natuurlijk niet afweken van de
partijlijn, trachtten beroemdheden als Vikenti Matvejew, Joeri Zjoekow van
de Prawda en commentator voor Radio Moskou, Viktor Sjragin, toch de persoonlijkheid van bekende westelijke collega’s te benaderen. Op een voor
hen onafhankelijke manier leverden zij gedurende een half uur telkens een
discussie over het nieuws van de daaraan voorafgaande week.
Als voorproef op wat er nog te wachten stond waren in die tijd op de Russische televisietoestellen kiezers voor twaalf kanalen aangebracht. Eens per
week werd een experimenteel programma voor kleurentelevisie uitgezonden en Russische technici spraken de hoop uit dat na vervolmaking van het
kleurensysteem de gewone ontvangers gemakkelijk omgebouwd zouden
kunnen worden voor de ontvangst van dit programma.
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GLAASJE OP...
De volgende berichten gaan over hetzelfde onderwerp ‘drank’ en het lijkt erop
dat het totaal niet paste in de tijd van 1964 als je bedenkt dat beide gevallen
in de Verenigde Staten van Amerika gebeurden. Het was de Times die schreef
dat de toenmalige president Johnson een paar flessen bier binnen zijn bereik
had tijdens een wilde rit door de staat Texas, terwijl hij een andere auto van
de weg drukte. Tijdens de rit, aldus de Times, nam de president zijn hoed
van het hoofd en dekte daarmee de kilometerteller af, zodat de met hem
meerijdende
journalisten niet konden
aflezen hoe snel hij
reed. Ook Newsweek
meldde dat president Johnson de
voor Texas geldende
snelheidslimiet van
112 kilometer had
overschreden, maar
dat hij er af en toe
een slok bier bij nam
meldde dit weekblad
niet. De bewuste autorit had plaats in
het laatste weekend
van maart, het Paasweekeinde, toen de
president
verbleef
op het buitenverblijf
bij Johnson City en
uiteraard hield een
woordvoerder
van
het Witte Huis destijds vol dat de president de snelheidsregels niet had overtreden.
Enkele dagen eerder, op woensdag 25 maart, was het de advocaat William A.
Bedrosian, die onder toeziend oog van de rechter en de jury, een fles whisky
aanbrak. Hij vulde vervolgens vijf glazen tot de rand en goot ze in zijn keelgat. Vervolgens vulde hij de glazen opnieuw en dronk ze weer leeg. Dit alles
in een half uur tijd. Bedrosian wilde de tegenpartij tonen, dat hij niet zou
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gaan slingeren, pijn
zou voelen, niet
met een dikke tong
zou gaan praten en
ook niet dronken
zou worden, zoals
de advocaat van de
tegenpartij had beweerd.
Bedrosian
steunde als advocaat mevrouw Mildred Swayse in haar
eis tot 70.000 gulden tegen een zekere Janusz Ferdinand, die op 18 mei
1960 haar man,
Wesley Swayse, had doodgereden. De verdediging van Ferdinand beweerde
dat Wesley Swayse op de auto was afgelopen omdat hij dronken was. Lijkschouwing wees uit dat Swayse een alcoholpercentage had van 1,7%. Bedrosian verklaarde dat hij, voor de tien glaasjes, die ochtend slechts één ei,
vier kleine worstjes en een kop koffie had genuttigd. In tegenstelling tot de
verwachtingen van de tegenpartij bleef hij nog twee uur in de rechtszaal,
deed daarna nog wat bureauwerk en voelde zich helder. Na twee uur, aldus
de krant, werd hij een beetje duizelig,
Bierreclame uit 1964
maar dat was volgens zijn zeggen alles. De berichtgeving was afkomstig
van UPI, naast Reuter in die tijd het
belangrijkste persbureau.
Of het persbureau na dit bericht nog
als betrouwbaar dient te worden beschouwd is voor mij zeer onzeker. Ik
ben even naar de keuken gegaan en
heb een standaard whiskyglas tot aan
de rand gevuld met water en vervolgens in een maatbeker gedaan, waarbij ik kwam tot 0,2 liter. Vermenigvuldig dit met 10 dan kom je tot een
geweldig totaal van 2 liter whisky. Als
het inderdaad deze drank was geweest, in die hoeveelheid, dan had de
lijkschouwer zeker nog een opdracht
gekregen.
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HALLYDAY OP DE VUIST
1964 was ook het jaar dat nog veel tienersterren echt rock and roll waren.
Denk eens aan Johnny Hallyday, die ons in Nederland al ondermeer had verrast met ruige nummers en ballades, met als grootste succes ‘Tes Tendres
Années’. ‘Johnny Hallyday, Frankrijk’s twistkampioen, heeft zich in maart
1964 ten tweede male binnen enkele weken voor de politierechter dienen
te verantwoorden. Opnieuw was de aanleiding een klacht, geïllustreerd door
medische attesten, waarbij hij beschuldigd werd drie mensen, onder wie een
dokter, bloedneuzen, blauwe ogen en ander letsel te hebben toegebracht.
Ook toen kwamen dus artiesten al op een foute wijze in de publiciteit.
Johnny, die bij zijn televisie-interviews destijds soms een zachtzinnige en verlegen indruk
maakte, zou het drietal
hebben toegetakeld, nadat het in een Parijs’ restaurant, waar de zanger
met zijn verloofde Sylvie Vartan en nog wat
andere vrienden, samen
dineerde, eerst ruzie
met hem had gezocht.
Volgens Johnny zou Sylvie ook weer beledigd
zijn en vervolgens, zo
had hij de politierechter verzekerd, zag hij
het helemaal zwart voor
zijn ogen en wist hij niet
meer wat hij deed. Helaas voor Johnny heeft een groots excuus hem evenmin als de eerste keer
uit de moeilijkheden kunnen helpen, zodat er destijds gelijktijdig twee gerechtelijke vervolgingen tegen hem liepen.
Maar er was in 1964 nog meer te melden want leden van het Franse Parlement, die verder blijkbaar weinig om handen hadden, herinnerden zich
in die dagen plotseling, dat Johnny indertijd om zijn miljoenencontracten
in binnen- en buitenland te kunnen honoreren, voorlopige vrijstelling van
militaire dienst was verleend. Nadat bekend werd dat hij andermaal wegens
gewelddadig optreden voor de rechter was verschenen, hadden ze de minister van Oorlog gevraagd, of het ook voor het behoud van de binnenlandse
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orde niet verkieslijker zou zijn, indien Johnny
zich maar onmiddellijk in de wapenrok stak
om zijn strijdlustige aanvechtingen verder
binnen de kazernemuren uit te kunnen leven.
In Nederland merkten we daarna, afgezien
van menig optreden en een vaste aanhang,
weinig meer van alle strijdlustige activiteiten
van deze Franse rocker.
Vijftig jaar later is hij echter nog steeds muzikaal actief en komt hij nog vaak genoeg in het
roddelcircuit voor.
http://www.hln.be/hln/nl/1/home/10310/
Johnny-Hallyday/actua/index.dhtml

HET REKENWONDER VAN 1964
In 1964 zat ik in klas 3 van de Cort van der Lindenschool in de Violenstraat
te Groningen en werden in het najaar de leerlingen in de gelegenheid gesteld een bezoekje te brengen aan de Grote Appelstraat. Daar was toen het
Rekencentrum van de Rijksuniversiteit gevestigd. Een wandeling van een
vijftal minuten bracht ons bij het gebouw waar het toen grootste rekenwonder van Nederland stond opgesteld. Ik dacht er even aan toen ik het
volgende berichtje terugvond in de krant van 16 maart 1964: ‘In een verhuiswagen uit de Duitse stad Konstanz heeft het afgelopen weekend voor
een waarde van 3 miljoen gulden op de Groninger Ossenmarkt gestaan. De
wagen bevat de complete Telefunken TR4 rekeninstallatie voor de Groninger
Rijksuniversiteit. Vandaag is men begonnen met de opbouw van dit supersnelle rekenmonster, dat gemiddeld het rekenwerk 500 maal sneller kan
verrichten dan de oude – tot dusver gebruikte – Zebra rekenmachine. In het
nieuwe Rekencentrum van de Rijksuniversiteit zal waarschijnlijk reeds over
ongeveer zes weken het apparaat in vol bedrijf kunnen zijn. De rekeninstallatie, die na opbouw de grootste in Nederland zal zijn, verrichtte bij een test
in een minuut een berekening waar de oude machine een hele nacht voor
nodig had. Een regeldrukker (printer) drukt de resultaten met een snelheid
van 20 regels (van 120 cijfers en/ of letters elk) per seconde af. Voor een
uitgebreid verhaal over het rekencentrum:
http://www.rug.nl/science-and-society/centre-for-information-technology/
organisation/geschiedenis/appelstraat
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Onderstaande zwart-wit foto’s: veel aandacht bij de ingebruikname van de TR-4 in Groningen.
Kleurenfoto: een TR-4 is hedentendage nog te vinden in het Deutsches Museum Muenchen
(bron: Wikimedia)
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HOE EEN DOOIE MUS LEVEND WERD
Decennia voor de tijd dat via skimmen mensen geld afhandig werd gemaakt
of aanvallen op banken via internet werden gepleegd, werden mensen al om
de tuin geleid. Hier het verhaal van de in 1964 13-jarige Jetty Boetzkens,
destijds leerlinge van de huishoudschool te Maastricht. Ze was een grote
desillusie rijker geworden. En met het meisje haar ouders, buurtbewoners,
vrienden en kennissen, leerlingen van het Henric van Veldeke-college, caféhouders, leden van de Maastrichtse brandweer, arbeiders uit fabrieken en
aalmoezenier Frans Meddens.
Sinds september 1963 hadden met Jetty Boetzkens velen mee gedaan aan
een spaaractie, die letterlijk in rook opging. Vader Boetzkens hoorde in september van dat jaar in een café het verhaal, dat een sigarettenfabriek voor
35.000 lege pakjes een geleidehond voor een blinde cadeau gaf en voor
60.000 lege pakjes een rolstoel voor een invalide. Hij vertelde dit wonderlijke verhaal thuis, in de vaste overtuiging, dat het waar was. Zijn dochtertje
Jetty zette direct de spaaractie in. Ze wilde een rolstoel sparen voor een
lid van de groep van de ‘Limburgse lichamelijk
gebrekkige verkenners’. Aalmoezenier Medjuni 1964
dens van de verkenners werd op de hoogte
gesteld van het plan. Hij was enthousiast.
Jetty en haar vriendinnetjes zochten straten en
pleinen af naar lege sigarettenpakjes van een
bepaald merk. De spaaractie groeide als een
sneeuwbal. ledereen, die van het sympathieke
plan hoorde, deed mee. Volwassenen schakelden over op dit sigarettenmerk om de spaaractie te steunen. In de woning van de familie
Boetzkens aan de Cannerweg te Maastricht
werden jutezakken vol lege sigarettenpakjes
verzameld. Toen de eerste 60.000 lege pakjes
bij elkaar waren voor een rolstoel, werd ijverig
doorgespaard voor een tweede. Steeds meer
mensen deden mee. Toen ruim 100.000 lege
pakjes bij elkaar waren, ging vader Boetzkens
eens informeren wat men moest doen om die
rolstoelen in Maastricht te krijgen. Toen kwam
de klap: de publiciteitsafdeling van de fabriek
liet weten dat de firma nooit een dergelijke reclameactie had gevoerd; bij sigaretten mochten geen geschenken worden gegeven.
16 • Freewave Nostalgie

In het gezin Boetzkens en bij allen die mee gespaard hadden, viel een mooie droom in scherven. Een half jaar, dag in dag uit, waren er welgeteld 103.429 lege pakjes verzameld, alles voor
niets. Jetty Boetzkens huilde tranen met tuiten.
Zij kon het niet geloven. Maar, Jetty Boetzkens
uit Maastricht heeft met haar ouders en vele
medewerkers niet vergeefs de dik 100.000 lege
sigarettenpakjes gespaard. Niet alleen in Limburg, maar in heel het land sloegen het verdriet
en de desillusie van het meisje om in spontane
reacties.
Haar moeite, een invalide verkenner aan een
Een ander goed doel:
invalide-wagentje te helpen was niet vergeefs
Kinderzegels 1964
geweest. Begin maart 1964 waren al zes invalidenwagentjes aangeboden plus een bedrag van 2000 gulden. Een vertegenwoordiger van de sigarettenfabriek, waarvan de omhulsels van een bepaald
merk werden gespaard, kwam namens de directie 500 gulden aanbieden
voor de aankoop van een invalidenwagentje. Uitdrukkelijk werd daarbij gezegd, dat dit een pleistertje op de wonde was, omdat men zich de teleurstelling van Jetty kon voorstellen.
Een Maastrichtse ijsfabriek schonk ook een invalidenwagentje. Dat deden
ook andere gulle gevers, die zich de ontgoocheling van het gezin Boetzkens
en de deelnemers aan de spaaractie konden voorstellen. Twee invalidenwagentjes gingen naar de ‘Limburgse lichamelijk gebrekkige verkenners’. Vier
andere wagentjes waren voor de invalide jongens van de Maastrichtse Mytyl-school. Mattie Rijks uit het Zuid-Limburgse dorpje Kunrade en M. Heymans uit Heerlen reden ook spoedig in spiksplinternieuwe rolwagens rond.

Enkele speerpunten van de Boerenpartij
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BOER KOEKOEK EN ZIJN HONDENBAAN
Terugdenkend aan de politiek in 1964 is er natuurlijk de gedachte aan de
hevige rellen die in het jaar daarvoor waren in zuid Drenthe waar het, ondermeer in Hollandscheveld, tot grote botsingen kwam tussen grote groepen
boeren en de politie. Het hield verband met de grote ontevredenheid onder
boeren betreffende opgelegde ruilverkavelingen. Het is de geschiedenis ingegaan als de strijd tegen het Landbouwschap. Bij die rellen stond ondermeer Hendrik Koekoek op de voorgrond. In 1958 richtte hij met een aantal
anderen de Boerenpartij op, waarvan hij tussen 1958 en 1981 voorzitter
was. Mede door de rellen lukte het hem uiteindelijk in 1963 als lijsttrekker
van de Boerenpartij een zetel te krijgen in de Tweede Kamer. Voordat de
partij in 1958 was opgericht had hij al eens geprobeerd in de Tweede Kamer
te komen als lijsttrekker van de Nederlandse Oppositie Unie.
Gedurende zijn lange zittingsperiode in de Tweede Kamer
kwam hij – vooral aan de zijlijn
– herhaaldelijk in het nieuws.
Denk maar eens aan het lied
‘Den Uyl is in den olie’ dat hij
ten tijde van de olieschaarste
samen met Vader Abraham in
1973 opnam. In 1964 raakte hij
negatief in de berichtgeving van
de geschreven pers toen bekend
werd dat Hendrik Koekoek voor
zijn leven was geschorst van de
bond van de hondensport. Tot
deze uitspraak kwam de raad
van discipline voor de kynologie, nadat was gebleken, dat
Koekoek
onregelmatigheden
had begaan met de stamboom
van een boxer. Tegen Koekoek
was bij de raad een klacht ingediend door de heer P. Spaak te
Arnhem. De klacht hield in, dat
de heer Koekoek aan de heer
Spaak in november 1961 voor
f 50 een boxerteef had verkocht met de belofte, later de bij de hond behorende stamboom te zullen verschaffen. Na herhaaldelijk aandringen door
de heer Spaak zond de heer Koekoek hem in juli 1963 een stamboom, behorende bij een boxerteef die op 10 januari 1962 was geboren. Deze stam18 • Freewave Nostalgie

boom kon dus nooit behoren bij de hond, die de heer Spaak van Koekoek
had gekocht. Bovendien verlangde Koekoek, tegen de geldende bepalingen
in, f 10,--, voor de afgifte van de stamboom. De raad van discipline heeft
deze klacht destijds op 6 maart 1964 onderzocht en achtte het aan Koekoek
ten laste gelegde overtuigend bewezen. De raad van discipline voor de kynologie werd destijds voorgezeten door de kantonrechter mr. J. Wijngaarden. De uitspraak van de raad werd gepubliceerd in ‘De Hondenwereld’.

HET ANTENNEWOUD VAN DE JAREN ‘60
Waar zijn de tijden toch gebleven dat we het hadden over de steeds grotere
aantallen antennes op de daken om op een zo goed mogelijke manier de televisiesignalen te kunnen ontvangen? Bij ons thuis kwam de televisie – een
Erres – ik dacht in 1960 - het huis binnen. Met een knop aan de zijkant om
kanalen te kiezen, hoewel die er wel waren maar niet al te veel televisieprogramma’s konden worden ontvangen. Op de achterkant zat dan nog een
knopje waarmee je het beeld kon rechttrekken.
De antenne stond op het platte
© RadioVisie
dak waarbij wij, als inwoners van
Groningen, het voordeel hadden
dat er de mogelijkheid bestond
niet alleen het signaal van Nederland te ontvangen maar ook
dat van de steunzender van de
NDR in Aurich. Wel diende dan,
indien naar Duitsland wenste te
worden gekeken, de antenne te
worden gemanipuleerd. Op één
van de slaapkamers was een valluik, waarvan de gasplaten er los in lagen.
Lichtelijk optillen en verschuiven gaf al snel toegang tot het dak om de antenne dan te kunnen bijdraaien. Van beneden werden dan kreten gehoord
als ‘iets meer naar links’, ‘terug, terug, terug’ en ‘uitstekend’. Later in 1964
kwam dan eindelijk het tweede Nederlandse televisienet erbij. Het was ook
het jaar dat we voor het eerst hoorden over gemeenschappelijke antennes
voor de hele stad, hoewel het nog tot 1973 zou duren alvorens het eerste
gemeenschappelijke antennesysteem in Zoetermeer in gebruik kon worden
genomen.
In april 1964 stond het volgende te lezen in de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst: ‘De antennewouden voor het steeds groter wordende aantal televisiekijkers zijn, in tegenstelling tot de echte bossen, geen
lust voor het oog. Dit is ook de mening van de Duitse grootindustrie Siemens, die daarom een gemeenschappelijke antenne in ontwikkeling heeft.
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Deze antenne zal verscheidene honderden gewone huisantennes kunnen
vervangen en tegelijkertijd een ontvangst zonder storing mogelijk maken.’
Het was trouwens de tijd dat wij de enige bewoners op de stoep waren met
een zwart wit televisie en de kinderen van buren, die tot een andere geloofsgenootschap behoorden dan ons gezin, stiekem via de achterdeur televisie
kwamen kijken.

EN DAN GAAN WE NAAR DE SPEELTUIN...
In de voorzomer van 2014 zijn er in Groningen tal van activiteiten in het
kader van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit. En dat betekent
voor mij een duik in de archieven. Zo vond ik gegevens inzake een lezing die
door mej. dra. Wilhelmina Bladergroen werd gegeven in 1964 in het Prof.
Van der Leeuw Onderwijscentrum, destijds gevestigd aan de Paterswoldseweg in Groningen. De aanwezigen, die ze toesprak, waren leden van de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties, die een propagandabijeenkomst
voor de drie noordelijke provincies had georganiseerd.
Na de opening door de voorzitter, drs. G. W. B. Borrie die ondermeer zei dat
Groningen 28 speeltuinen telde, sprak ‘mej. Bladergroen’, toen nog kinderpsychologe, over ‘Speelbehoeften en speelnood van de opgroeiende jeugd’.
Zo stelde ze ondermeer: “Bij het kiezen van speelgoed voor onze kinderen
Glasdia van dra. Bladergroen
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zijn wij als volwassenen en ouders steeds geneigd, datgene te kopen, dat
we zelf zouden willen hebben als we kinderen waren. Bovendien zijn we wat
dit betreft erg aan traditie gebonden: op verjaardagen en met St. Nicolaas
wordt speelgoed gekocht; de rest van het jaar vindt het kind geen uitweg
voor zijn ontwikkelingsnood.”
Bladergroen vertelde verder dat in NeWilhelmina Bladergroen
derland knikkers en ballen het hoogst als
speelgoed gewaardeerd werden, in Engeland boten en in Italië speelgoedwapens.
In die tijd speelde 96% van de kinderen
in Nederland op straat, waarvan 40% in
speeltuinen, terwijl dit percentage in het
buitenland hooguit 38% was. Volgens Bladergroen was het niveau en de wijze van
spelen echter onrustbarend te noemen.
“De basis van alle spel is het ‘niet omvallen’ geworden. Blokken, die op elkaar gestapeld kunnen worden, zijn soms zelfs
voorzien van randjes om het omvallen te
voorkomen. De oorzaken zijn veelal gelegen in de moderne leefsituatie met
zijn veel voorkomende leerstoornissen - in veel gemeenten meer dan 30
procent van de kinderen - en een gebrek aan ruimte. Dikwijls is hierbij
sprake van te weinig kleuteronderwijs.”
Aan de hand van zogenaamde glasdia’s liet Bladergroen tenslotte zien, hoe
enorm het verschil is, als het kind met of zonder ‘groen’ tot spelen kwam. In
het laatste geval liep het spel dood tegen de muur, er trad er een immense
verveling op en er waren dientengevolge allerlei ontwikkelingsstoornissen
ontstaan. Volgens Bladergroen was in het andere geval de spelontplooiing
veel natuurlijker.
In de middaguren volgde de vertoning van een speeltuinfilm: ‘Geef ze de
ruimte’ en werd er een bezoek aan een tweetal speeltuinen gebracht. Terugkomend op de gepresenteerde dia’s gaat het om een prachtige serie van 65
zogenaamde glasdia’s, gemaakt door de pleegzoon van Bladergroen, Bert
ten Hoopen, die ruim een halve eeuw bewaard zijn gebleven. In 2006 is een
36-tal van deze glasdia’s schoongemaakt en afgedrukt. De keuze van deze
36 afbeeldingen is gemaakt door professor dr. Mineke van Essen en mijn
persoon en heeft geleid tot een definitieve overzichtstentoonstelling van
‘Het spel van het kind’ in de computerruimte van de afdeling Pedagogiek
en Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Grote Rozenstraat 38. Onder deze afdeling valt ook de studierichting Orthopedagogiek,
waarvan in 1967 Professor Bladergroen de grote initiator was.
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Glasdia van dra. Bladergroen
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GEBEDSGENEZING IN BEELD EN GELUID
Jan Hulsebos was van huis uit journalist maar ontwikkelde zich naar een
bekwaam cineast en ging werken onder het pseudoniem ‘Jan Vrijman’ en
maakte tal van prachtige documentaires en films, waaronder ‘Een meisje
van 13’ en portretten van schilder Karel Appel en Philips, eigenlijk een film
in de categorie fabrieksfilms. Hij kwam in april 1964 in opspraak toen hij in
opdracht van de VARA een documentaire had gemaakt met als onderwerp
‘Gebedsgenezing’, die bij nader inzien niet het beeldscherm haalde omdat
de directie van de VARA besloot het eindproduct voor uitzending af te keuren.
Voor het maken van de documentaire had Jan Vrijman, met camera en geluidsapparatuur, bezoeken gebracht aan een aantal bijeenkomsten van Nederlanders,
die geloofden in gebedsgenezing
en dit geloof ook zeer hartstochtelijk beleden. In de krant van 2
april 1964 was het volgende te
lezen over het eindproduct: ‘Het
resultaat van deze bezoeken is
een indringende documentaire
geworden, die Vrijman maakte
op kosten en in opdracht van de
VARA-televisie. De VARA zal de
documentaire echter — zo is na
rijp beraad besloten — niet op
het televisiescherm vertonen.
De gewraakte film is in Hilversum voor een aantal journalisten
geprojecteerd. Mej. mr. Lemaire,
hoofd van Vara’s documentaire
Jan Vrijman in 1987 © Rob Bogaerts / Anefo
afdeling, gaf bij die gelegenheid
een uiteenzetting van het ingenomen standpunt.’
Vrijman registreerde met camera en microfoon de doopplechtigheid van een
aantal gebedsgenezers, navrante belijdenissen van door het gebed ‘genezen’ zieken en de door gitaren, orgel en slagwerk begeleide jubelgezangen,
die dit alles illustreerden. Een journalist van het Nieuwsblad van het Noorden concludeerde: ‘Het was een even verbijsterende als aangrijpende en
trieste ervaring dit door de alles waarnemende ogen van Jan Vrijman te
mogen zien. De slachtoffers van de gebedsgenezing, die de bijstand van de
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medische wetenschap en alle medicijnen afzweren in ruil voor de gesuggereerde wondergenezingen, zijn de simpelsten onder ons en hun wanhopig
reiken naar bovennatuurlijke redding is intens kortzichtig, maar ook levensgevaarlijk. Wij achten daarom het besluit van de VARA, deze documentaire
niet in de miljoenen huiskamers te brengen, juist.’
Mejuffrouw Lemaire, woordvoerder van de VARA, zei in haar uiteenzetting
van de motieven, die tot het nemen van het besluit hadden geleid: “Er
zijn onder de kijkers misschien labiele geesten, die door het zien van deze
film tot gevaarlijke conclusies kunnen worden gebracht. Als een kijker naar
aanleiding van Vrijmans film het besluit mocht nemen alle door artsen voorgeschreven medicijnen weg te gooien om zijn heil te zoeken in gebedsgenezing, zouden wij ons dit zelf nooit kunnen vergeven. De VARA durft
daarom de verantwoordelijkheid niet op
zich te nemen deze documentaire — die
naar onze mening grote kwaliteiten heeft
— uit te zenden.”
Jan Vrijman was het met dit standpunt
niet voor honderd procent eens, maar
zei zich neer te leggen bij het genomen
besluit. Vrijman kocht zijn film van de
VARA terug en presenteerde hem in de
bioscoop. Zes weken trok hij volle zalen. De film legde onbarmhartig vast hoe
gebedsgenezer Johan Maasbach de zaal
deed rillen van religieus enthousiasme.
Een volgeling had getuigd van de genezing van diverse kwalen. Maasbach: “Wat
is uw beroep?” “Makelaar,” antwoordde de
man. Maasbach enthousiast: “Is het niet
wonderbaar?” Makelaar: “Prijs de Heer!”
De zaal: “Halleluja!”
De op negenjarige leeftijd tijdens een Leger des Heils-bijeenkomst geroepen Johan Maasbach verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amerika
en leerde daar de kneepjes van de Amerikaanse evangelisatiemethoden.
Hij werkte als kok en schoonmaker op de grote vaart. “Een innerlijke stem
dwong me om in Nederland het woord van God te prediken.” Begin jaren
vijftig kwam hij aan. “Ik beschilderde enkele borden met leuzen, zette die
op de wagen, reed daarmee van de ene naar de andere plaats en sprak dan
op straat gewoon de mensen toe.”
Hij predikte niet alleen vanuit zijn grotesk gebouw in Den Haag waar de
Johan Maasbach Wereldzending was gevestigd. Ook was hij actief in een
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eigen studio waar hij programma’s opnam voor verschillende radiostations,
die zendtijd aan hem verkochten. Ondermeer was hij te beluisteren op Radio Northsea International waar vaak smalend werd gezegd over Maasbach:
‘Put your hand on the radio and give me your money’, daarbij reflecterend
om de smeekbedes van Maasbach aan zijn luisteraars om een financiële
gave te doen voor het goede doel. In het archief van de VPRO is er trouwens een marathon interview te beluisteren met Jan Vrijman en te vinden
op internet via:
h t t p : / / w w w. v p r o . n l / p r o g r a m m a / m a r a t h o n i n t e r v i e w / a f l e v e r i n gen/39552719/

VPRO-DOCUMENTAIRE SLOEG IN ALS BOM
Angst was er nog steeds tijdens de periode van de Koude Oorlog en wel dat
het andermaal zou komen tot een wereldbrede oorlog. Nederland was dan
wel 19 jaar geleden bevrijd en stond aan de rand van het jaar waarin de bevrijding feestelijk zou worden herdacht. In 1964 werd al aangekondigd dat
er een televisiedocumentaire zou worden uitgezonden, waaraan volop werd
gewerkt. ‘Oorlog en Vrede’ was de titel van de in opdracht van de VPRO gemaakte documentaire.
Misschien met de gedachte dat er tegenstand zou komen tegen de inhoud
van de documentaire werd er voor een aantal genodigden een vroege preview gehouden, wat leidde tot wijziging van de inhoud van ‘Oorlog en Vrede’.
Bij de dienst Bescherming Bevolking bleek er namelijk een onoverkomelijk
Scene uit de film ‘Dr Strangelove (or how I learned
to stop worrying and love the bomb)’ uit 1964
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bezwaar te bestaan tegen een deelonderwerp in de televisiedocumentaire,
waarin het effect van een H-bom werd geprojecteerd op de kaart van Nederland. Met in het achterhoofd de gedachte dat het tonen van dergelijke
beelden nog meer angsten zouden worden opgeroepen bij een groot deel
van de bevolking werd de leiding van de VPRO geadviseerd de documentaire
op betreffend onderdeel aan te passen.
De VPRO heeft dit standpunt van de BB destijds kunnen billijken, want de
kaart van Nederland werd vervolgens vervangen door een kaart van een
fictieve landstreek. Het nieuws omtrent de wijziging was nog maar net gepubliceerd of er werd al gesuggereerd dat er meer achter zat dan alleen de
mening van de BB. Het Tweede Kamerlid Bruggeman (PSP) stelde vragen
hierover aan de minister Toxopeus van Binnenlandse Zaken .
“Is het juist, dat door toedoen van de minister medewerking van een aantal
overheidsdienaren van diverse departementen aan een VPRO televisie-uitzending over oorlog en vrede afhankelijk werd gesteld van het laten vervallen van een bepaald onderdeel van het programma door de VPRO?”
De heer Bruggeman wilde graag weten of,
indien dit juist was, de bewindsman kon
meedelen hoe de gang van zaken zich voltrokken had en om welke reden hij deze
pressie had uitgeoefend. “Is de minister
niet van mening,” zo informeerde hij, “dat
een dergelijk optreden in het algemeen alleen geoorloofd zou kunnen zijn wanneer
het programma, of een gedeelte daarvan,
wetenschappelijk niet verantwoord zou
zijn of tot valse voorlichting zou leiden en
waren deze omstandigheden in dit geval aanwezig?”
Paul Steenbergen was de verantwoordelijke regisseur van de documentaire
en naar aanleiding van de in de Tweede Kamer gestelde vragen werd hij
benaderd over de veranderingen en verklaarde: “Ik heb in verandering van
de documentaire toegestemd, omdat ik niet wilde riskeren dat uit volgende
onderdelen van mijn documentaire belangrijke mensen zouden weglopen.
Van ingrijpen vooraf door de regering zou ik niet willen spreken. Ik heb gewoon geen risico willen lopen.”
Wat de ontploffing van een H-bom voor de mensheid kon betekenen, wilde
Steenbergen duidelijk maken door op de kaart van Nederland te laten zien
wat de gevolgen konden zijn. Volgens de regering zou er op Nederland
echter ‘hoogstens’ een A-bom van 150 kiloton vallen in een atoomoorlog.
Men dacht dat Nederland onnodig hard zou schrikken als het effect van een
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H-bom zou worden geprojecteerd op de kaart van Nederland. Steenbergen
ontkende aarzelend, dat de BB-functionarissen of andere regeringsautoriteiten hun medewerking aan de documentaire zouden hebben geweigerd
zonder de wijziging, waarvan echter wel uitgegaan kan worden.
Minister Toxopeus, zo bleek twee dagen later uit een ministeriële persverklaring, had geen enkele pressie op de VPRO uitgeoefend om wijziging te brengen in een televisie-uitzending van deze omroepvereniging. De bewindsman
antwoordde dit ook op vragen van het Tweede Kamerlid Bruggeman (PSP).
De wijziging was in overleg en met instemming van de VPRO tot stand gekomen. Aangezien de regering ervan uitging dat een aanval op Nederlands
grondgebied met een kernwapen van een dergelijk grote vernietigingskracht
een irreële veronderstelling was.

ENTREEMONUMENT VOOR GRONINGEN
Het jaar 1964 was voor de stad Groningen niet alleen belangrijk omdat de
universiteit 350 jaar bestond en onze toenmalige Koningin Juliana in juni een
eredoctoraat werd verleend, maar ook vanwege de officiële ingebruikname
van de Hunzecentrale van het Groninger Provinciale Elektriciteitsbedrijf. Op
27 april werd de centrale officieel in bedrijf is gesteld door prins Bernhard.
Al weer vele jaren is het energiecentralecomplex afgebroken en staat op de
plek ondermeer de Euroborg, het voetbalstadion van FC Groningen.
Maar bijna 50 jaar geleden schreef het Nieuwsblad van het Noorden lovend
over de Hunzecentrale door ondermeer te stellen: ‘Men kan in het enorme
gebouwencomplex (terreinoppervlak ruim 27 hectare) heel lang ronddwalen tussen de sidderende stoomturbines, generator, pompen, aanjagers en
ventilatoren, zonder iemand tegen te komen. De automatisering heeft ook
hier grote vorderingen gemaakt. Het gecompliceerde bestel waarmee aan
een slordige 800.000 mensen in Groningen en Drenthe elektrische energie wordt geleverd: brandstofvoorziening, stookinrichting, ketelvoeding,
stoomverhitting en -geleiding, turbinegeneratoraggregaat, stroomverdeling
en stroomuitgeleiding, kortom het hele procedé wordt op het ogenblik in de
hand gehouden door ploegen van niet meer dan 15 man.’
De totale personeelsbezetting van de Hunzecentrale bedroeg op dat moment
rond de 70 man, dat was slechts 40 procent van de bezetting van de oude
centrale Helpman. De Hunzecentrale was gebouwd naar ontwerp van de
Groninger architecten E. en ir. A. van Linge, en gelegen aan de toenmalige
fraaie vierbaans Europaweg naar Duitsland en was voor de stad Groningen
een indrukwekkend entreemonument met een pijp van liefst 122,7 meter
hoog. In de daarop volgende jaren kwamen er nog vier van deze pijpen, bij
even zo vele eenheden erbij.
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Andermaal het Nieuwsblad van het Noorden: ‘Uit de robuuste, logische bouw
zijn duidelijk de voornaamste opstellingen af te lezen van deze eerste energie-eenheid van 125 megaWatt (125.000 kiloWatt).’ De hoge schoorsteen
was voorzien van drie rode lichtkransen die bij ‘het donker zijn’ straalden.
Daarnaast stond het ketelhuis van 52 meter hoog, waarin alle vitale installaties stonden opgesteld, terwijl er ook een machinezaal, voor het turboaggregaat, van 30 meter hoogte was gebouwd. De reusachtige, 47 meter
hoge, ketel was bovenin het ketelhuis opgehangen in een frame want deze
moest van onderen geheel vrij van de vloer blijven om bij afkoeling niet
minder dan 11 centimeter te kunnen inkrimpen.
Het gebouw dat in 1964 werd geopend was overigens nog maar de eerste
geleding van vijf energie-eenheden, met dien verstande dat voor de tweede
eenheid de machinezaal al onder de kap was. Zij was niet gescheiden van
de eerste, waardoor de dubbele ruimte van 30 meter breedte en 30 meter
hoogte een lengte had van bijna 100 meter. Op de bodem van deze tweede
hal had men al de betonnen fundering gestort voor de 10 meter hoog te
plaatsen turbine en generator, met daaronder de condensators, alsmede de
funderingen voor voedingspompen en hoge druk voorwarmers.
Tijdens de opening werd ondermeer een toespraak gehouden door ir. H.E.
de Vries, hoofddirecteur van het PEB van Groningen, waarbij hij ondermeer
over de toekomst sprak: “De eenheden 2 en 3, die ieder eveneens een
vermogen van 125 megaWatt zullen hebben, komen respectievelijk in het
najaar van 1965 en in de zomer van 1966 gereed. Wanneer de eenheden 4
en 5 gebouwd zullen worden en of die misschien een groter vermogen zullen hebben (daar is in het bouwplan rekening mee gehouden) is nog niet te
zeggen. Dat hangt uiteraard sterk af van de toekomstige stroombehoefte.
In 1963 werd ten behoeve van het verzorgingsgebied 872 miljoen kiloWattuur opgewekt, waarvan 427 miljoen voor de grootindustrie. De cijfers over
de nog geen vier verstreken maanden van 1964 zijn zodanig dat we dit jaar
de levering van 1 miljard kWh. denken te bereiken; dat is twee jaar eerder
dan werd verwacht.”
De eerste tijd is de ketel van de Hunzecentrale gestookt met olie (35 ton
per uur). In de week van de officiële opening, eind april 1964, zou worden
overgeschakeld op het stoken met kolen (50 ton per uur). Door een vernuftige slakverwerking had het kolen stoken bijzondere voordelen. De kolen
werden vermalen tot een fijn poeder en verstoven tot een zeer brandbaar
luchtmengsel. De as werd zó hoog verhit, dat zij smolt en zich onder de
vuurhaard verzamelde tot een dikke straal vloeibare slak. Onder de ketelinstallatie werd deze opgevangen in een grote bak met water, waarin de
slak werd gegranuleerd: zij stolde tot glasachtige bolletjes ter grootte van
‘n erwt.
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Deze bolletjes, het zogenaamde
Hunzecentrale
granulaat (4 ton per uur) kon in
de meeste gevallen voor honderd
procent worden geleverd aan de
bouwindustrie, waar men het
gebruikte voor wegverharding
en het vervaardigen van bouwelementen en bakstenen. En
dat men voor die tijd te maken
had met een schone soort energie blijkt verder uit het verslag
dat destijds over de opening in
de krant te lezen was: ‘De eventueel nog resterende vliegas in
de rookgassen wordt er op weg
naar de schoorsteen nog uitgehaald in elektrostatische vliegasvangers (twee grote cilindervormige installaties aan de voet
van de schoorsteen), waarin de
rook door een stelsel van bijna
tegen elkaar geplaatste metalen
platen wordt geleid, die onder hoge elektrische spanning staan en die de
asdeeltjes aanzuigen. Door deze twee slimme vangsystemen is de Hunzecentrale ook bij het stoken van poederkool een uiterst schoon bedrijf.’
Het was de tijd dat de grote boring naar aardgas resultaat had opgeleverd
en Nederland aan de start van een nieuw energietijdperk stond en dus ging
ir. H.A. de Vries in op deze nieuwe energiebron: “Op het ogenblik is het
elektriciteitsbedrijven nog niet toegestaan over directe levering van aardgas
te onderhandelen”. Hij vestigde er overigens de aandacht op dat de gevaren
van het stoken van aardgas in een elektriciteitscentrale bijzondere voorzorgen vroeg en bijgevolg extra investeringen. In totaal was tot april 1964 f
70 miljoen geïnvesteerd in de Hunze Centrale. Tot en met de derde eenheid
gingen de kosten oplopen tot ruim f 160 miljoen.
En we zaten natuurlijk in 1964 nog volop in de tijd van de Koude Oorlog en
daar had de architect duidelijk over nagedacht tijdens het ontwerpen van de
Hunze Centrale. In de kelderverdieping bevond zich een schuilkelder voor
het personeel, die was ingericht tegen radioactieve neerslag. Enkele jaren
later werd de naam van het PEB Groningen, door een fusie, veranderd in
EGD, dat stond voor Elektriciteit Bedrijf voor Groningen en Drenthe en was
ik er tussen september 1966 en augustus 1975 werkzaam.
http://www.youtube.com/watch?v=O_GOib5VXCA
30 • Freewave Nostalgie

KLEURRIJKE DEMONSTRATIE
We hadden dan wel antennewouden op de daken staan en keken naar slechts
weinig programma’s. We gingen nog een aantal jaren wachten voordat de
eerste kleurenprogramma’s werden uitgezonden en bovendien waren de
kleurentelevisies dermate duur dat er maanden lang voor gespaard diende
te worden. En toch was er een primeur te beleven in de Martinistad Groningen als het ging om de kleurentelevisie. In de avond van 7 april werd voor
het eerst buiten het laboratorium van Philips in Eindhoven een demonstratie
kleurentelevisie gegeven, en wel in het Universiteitsgebouw te Groningen
van het Natuurkundig Genootschap.
Prof. dr. ir. J. C. Francken,
Philips kleuren tv 1964
toenmalig hoogleraar in
de technische natuurkunde te Groningen, sprak
ter inleiding over de fysische grondslagen van de
kleurentelevisie. Hij stelde ondermeer: “Het doel
van de kleurentelevisie is
het gelijktijdig over een
afstand brengen van een
bewegende afbeelding in
natuurgetrouwe kleuren
van een scène. Eigenlijk
is alleen het laatste punt
verschillend van de elementen voor de ‘gewone’
televisie. Bij kleurentelevisie maakt men nog meer dan bij gewone televisie gebruik van de onvolkomenheden van het menselijk oog, te weten het
beperkt scheidende vermogen en de nawerking of traagheid. Men maakt
verder gebruik van de additieve menging van de grondkleuren rood, groen
en blauw.“
“Het systeem van kleurentelevisie, komt neer op het splitsen van opgevangen beelden in deze drie kleuren, daarna het meten van de helderheden
en het omzetten in elektrische signalen. Deze worden overgebracht, opgevangen en weer omgezet in rood, groen en blauw. Tenslotte moeten deze
kleuren worden samengevoegd in goede helderheid.” Hij ging verder in op
de voor de ontvanger essentiële kleurenbuis. Deze had destijds drie soorten
fosforen: blauw, groen en rood. Op de buis stonden een miljoen stipjes van
deze drie kleuren. Er voor moest een kleurselectief masker met 350.000
gaatjes staan, dat de kleurstippen uit selecteerde. Deze kleurstippen gaven
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door menging en variërende intensiteit de andere kleuren. Door een team
van Philips werd een geslaagde demonstratie gegeven, waarbij de kleuren
fraai en natuurgetrouw op het scherm kwamen.
En uiteraard wilde een woordvoerder van het Eindhovense bedrijf nog wel
iets kwijt over de toekomst van de kleurentelevisie voor de consument: “De
kleurentelevisie kan in Europa in de handel worden verwacht, zodra men het
over het juiste systeem eens is.” De oude sok kon weer tevoorschijn worden
gehaald om er wekelijks geld bij in te stoppen zodat er eerder kon worden
overgegaan tot aanschaf van een kleurentelevisie.

KOLONIEHUIS ELIM TOCH WEER GEOPEND
Ik meldde dat er problemen waren binnen de staf van het koloniehuis Elim
op Schiermonnikoog, waardoor een groep van 45 kinderen werd teruggestuurd, vlak voor de Kerstdagen 1963. Er werd echter een oplossing gevonden in april van 1964 en dus konden er weer kinderstemmen klinken
in het Christelijk koloniehuis Elim op Schiermonnikoog. Er kwam toen een
groep van dertig kinderen, waarvan de meesten uit Groningen. Het was dus
precies vier maanden geleden, dat Elim wegens gebrek aan leidinggevend
personeel moest worden gesloten en de komst van een groep kinderen plotseling moest worden afgelast. Inmiddels was het gelukt in de vacatures van
directrice en adjunct-directrice te voorzien. Voor deze functies werden twee
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verpleegsters — een uit Groningen en een uit Leeuwarden — aangesteld.
Voor half april moest nog een hoofd van de huishouding en een kookster
worden gevonden, hetgeen ook gelukte.
Kinderleidsters hadden zich al in een behoorlijk aantal gemeld, al waren er
onder die aanmeldingen vele, die alleen voor de zomermaanden golden.
Toch lukte het het bestuur om half april 1964 een voldoende aantal te hebben. De volledige bezetting met veertien personeelsleden was toen nog niet
nodig, omdat er eerst kleinere groepen kinderen (in de daaraan voorafgaande jaren kwamen er geregeld groepen van zeventig) in Elim werden ontvangen. Dat was ook wel gewenst om het personeel gelegenheid te geven
zich in te werken. De kinderverzorgsters, die in 1963 nog in Elim werkzaam
waren, werden niet weer in dienst genomen. Ze hadden inmiddels andere
betrekkingen, waaruit ze zich niet los konden maken.
Het bestuur van Elim was zeer prettig verrast door een groot aantal brieven,
dat het ontving toen bekend werd, dat het koloniehuis moest worden gesloten. Tot uit Zeeland kwamen blijken van belangstelling en aan goede raad
heeft het toen niet ontbroken. Bijzonder gelukkig met de heropening waren
vooral de inwoners van het dorp Schiermonnikoog. Niet alleen de leveranciers hadden belang bij Elim, maar ook het dorpsleven. De 750 inwoners,
die Schiermonnikoog op dat moment had, waren voor een derde bejaarden
en een derde kinderen van zestien jaar en jonger. De ‘middenmoot’ had dus
behoefte aan versterking en de aanwezigheid van het verplegend personeel
was dan ook waardevol voor de zangclub, de gymnastiekvereniging, verenigingen op kerkelijk gebied en dergelijke. Direct na de Paasdagen 1964 ging
het nieuwe personeel naar het eiland en spoedig daarna kwam het leven in
‘Elim’ terug.

STILL ROCKING
In de eerste maanden van 1964 hadden op diverse locaties in het westen en
zuiden van Nederland voorronden plaatsgevonden van Veronica’s Talentenjacht. In 1964 werd dit voor de eerste keer georganiseerd door het station,
naar voorbeeld van soortgelijke zoektochten naar nieuw talent door Radio
Luxemburg. Eind april vond de finale plaats in Zwijndrecht en deze werd
overtuigend gewonnen door de uit Rotterdam afkomstige formatie ‘The Rockin Thunders’. In het toen nog onafhankelijke ’Televizier’ was destijds wekelijks een rubriekje te lezen onder de noemer ‘192 Radio Veronica Logboek’
waarbij in de editie van 9 mei 1964 kort werd stilgestaan bij de finale.
Men ging in op de overtuigende overwinning van de groep door te stellen:
‘Een groot deel van deze overwinning moeten we waarschijnlijk op rekening schuiven van de fanclub van The Rockin Thunders’, die vele, zeer vele
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Rocking Thunders

nici Arnold Vis en André de Vries een deel
van het gebouw als studio inrichtten en de
avond werd gepresenteerd door Cees van
Zijtveld en Chiel Montagne. De opnamen,
die werden gemaakt, waren vervolgens een
aantal woensdagmiddagen te horen in de
programma’s van Radio Veronica.
The Rocking Thunders, die in 1962 werden
opgericht, bestaat nog steeds en op 7 november 2012 werd er een groot feest gevierd in zaal ‘Larenkamp’ in Rotterdam zuid,
waarbij ook allerlei andere bands werden
uitgenodigd. De opbrengst van de avond
ging naar het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam.
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brieven en briefkaarten naar
de studio van Radio Veronica
stuurde en daarmee ongetwijfeld hun favorieten naar
boven stuurde’.
Aan de competitie was een
hoofdprijs verbonden, de
Veronicabeker, die op de
slotavond door de burgemeester van Zwijndrecht,
de heer C. Slobbe werd uitgereikt aan één van de leden van The Rockin Thunders. Tevens werd er op de
slotavond bekend gemaakt
dat er bij de leiding van het
radiostation plannen waren
om de radiotalentenjacht
een vervolg te geven, omdat
het bij de luisteraars zeer in
de smaak was gevallen. Als
locatie werd in Zwijndrecht
gekozen voor ‘Gebouw De
Vonkenberg’, waarbij tech-

STORY TELLING LORD SUTCH?
Nadat ik het verhaal over Cambridge en Screaming Lord Sutch had geschreven, ging ik in gedachten terug naar de publiciteit die hij destijds met zijn
Radio Sutch, ondanks het lage vermogen van de zender, trok. Eén van de
aandachtspunten, die hij had, was het plan om in de programma’s te gaan
voorlezen uit het in die tijd eigenlijk verboden boek over Fanny Hill. Reden
genoeg om in dezelfde maand mei 1964 eens te gaan zoeken naar meer
publiciteit rond het verboden boek. In de derde week van die maand vond
ik het volgende bericht:
‘Fanny Hill — De memoires van een meisje van plezier’ is in Assen in beslag genomen. De Asser justitie overweegt een strafvervolging in te stellen
tegen de Nederlandse vertegenwoordiger van de Belgische uitgever, omdat
de inhoud pornografisch zou zijn. Fanny Hill, dat is geschreven door de 18eeeuwse schrijver John Cleland, is sinds vorig jaar een bestseller in de gehele
wereld, welk succes niet zozeer een gevolg is van de inhoud maar van de activiteiten van de zedenmeesters. In Engeland en in Amerika zijn exemplaren
van Fanny Hill in beslag genomen en de hierdoor geprikkelde nieuwsgierigheid heeft het boek onmiddellijk een groter verschijningsgebied gegeven.
De Britse uitgave wordt sinds enkele maanden
in Nederland zeer goed verkocht. Het in Assen in
beslag genomen exemplaar betreft een Nederlandse vertaling van Fanny Hill, die wordt uitgegeven door de Antwerpse uitgever N. E. Baert.
De verspreiding in Nederland wordt verzorgd
door de Nederlandse Keurboekerij te Amsterdam. Er staat geen onvertogen woord in, zo zei
men ons daar. Er wordt tenminste niet de taal
in gebezigd als die welke men in de boeken van
Muller, Wolkers of Cremer kan vinden. Wij begrijpen niets van dat optreden in Assen. De officier
van Justitie in Assen, mr. C. J. van Oldënbeek,
zou hebben opgemerkt dat zijn voorbeeld in andere steden zal worden gevolgd, en dat Arnhem
dit inmiddels al is gedaan. “Geen sprake van”,
verzekerde ons de inspectrice van de zedenpolitie te Arnhem, mej. mr. A. Croles. “Zoiets zou
onder mijn afdeling resulteren maar wij hebben
zelfs het plan niet gehad om tot maatregelen over te gaan.” Vanmorgen waren er bij drie handelaren te Assen al in totaal 10 exemplaren van het boek
in beslag genomen’.
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Het was duidelijk dat men deze versie destijds uit de handel wenste te halen.
Op het schoolplein van mijn Cort van der Lindenschool aan de Violenstraat
in Groningen werden door klasgenoten een aantal boeken destijds onder
elkaar uitgeleend. Dan ging het niet alleen om Fanny Hill en de boeken van
Miller maar bij de jongens in de klas ook de diverse delen van ‘Mijn leven
en liefdes’ van Frank Harris. Tja hele vroege voorbodes van ’50 tinten grijs’
en een heel scala aan soortgelijke boeken. Deel 2 is al die decennia in mijn
boekenkast als herinnering blijven staan.
Een paar dagen later, eind mei 1964, verschenen in diverse kranten meer
mededelingen inzake de acties tegen de publicaties in Nederland. In opdracht van de officier van Justitie in Amsterdam zou de zedenpolitie aan de
twee importeurs in de hoofdstad van de drie Engelse edities van de omstreden roman Fanny Hill en aan de Amsterdamse uitgeverij, die de in Antwerpen gedrukte Nederlandse vertaling in ons land verspreidde, verzoeken de
verkoop te stoppen en de aan de boekhandel geleverde exemplaren terug
te nemen. ‘Mocht aan dit waarschuwend verzoek geen gevolg worden gegeven, dan zal de officier van Justitie en hoofd van het arrondissementsparket
in de hoofdstad, mr. J. F. Hartsuiker, andere maatregelen treffen.’
Omdat de boeken al een paar maanden op de markt waren, had hij in eer-
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ste instantie met deze milde maatregel volstaan. Het ging de officier er om
dat het boek uit de verkoop verdween. Er was overigens nog een gekuiste
Nederlandse vertaling van het boek, waartegen de zedenpolitie niets zou
ondernemen.
Of het pornografie dan wel literatuur was, werd destijds in de wereld zeer
verschillend beoordeeld. In Londen verklaarde een rechter de roman tot
pornografie en in de staat New York werd de roman eveneens door een
rechterlijke uitspraak verboden. En wat staat er bij jou nog in de kast? Hier
in ieder geval nog een exemplaar van Frank Harris en wel onbevlekt. Of
Screaming Lord Sutch zijn belofte hield om via het radiostation voor te lezen uit Fanny Hill valt niet na te gaan. Uit de weinige opnamen, die van het
laagvermogen radiostation bewaard zijn gebleven, blijkt niets van dergelijke
uitingen.

HET DOEK VALT VOOR OKKIE TROOY
Met de kleinkinderen Femke en Sil zat ik recentelijk een aflevering van Teletubbies te bekijken en in gedachten ging ik terug naar mijn jeugd toen buurkinderen bij ons kwamen om televisie te kijken, uiteraard met nadruk op de
kinderprogramma’s. De dag van 9 mei 1964 was een zwarte dag voor vele
duizenden jeugdige televisiekijkers in Nederland, want zij hadden toen hun
laatste ontmoeting met Okkie Trooy. Twee jaar lang, met in totaal 29 uitzendingen, had de jonkheid zeer intens meegeleefd met Okkie Trooy’s
vermakelijke avonturen
en zijn heengaan liet
ongetwijfeld een leegte
achter. Maar Okkie Trooy
moest destijds verdwijnen:
hoofdrolvertolker
Jaap
Maarleveld
(op
straat destijds door iedereen aangesproken als
‘meneer Trooy’ en ‘Okkie’, had de directie van
de AVRO laten weten, dat
hij niet langer beschikbaar was voor de Okkierol en er zat dus niets anders op dan de populaire
serie te beëindigen.
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Jaap Maarleveld, een free-lance acteur, ging Nederland voor onbepaalde
tijd verlaten om in Parijs dramaturgie te studeren. Het was zijn plan om
na beëindiging van zijn studie hechtere contacten te gaan leggen tussen
toneelschrijvers van Frankrijk en Nederland en uitwisseling van stukken te
bevorderen. Het stopzetten van Okkie Trooy speet iedereen in die tijd bijzonder. De grote schare kijkers uiteraard, maar ook de programmamakers,
de schrijver en de vaste spelersploeg waren liever doorgegaan. De serie Okkie Trooy-avonturen werd geschreven door de Rotterdammer Henk Meyer,
wiens hoofdberoep de acquisitie van vrachtzaken op een groot scheepvaartbedrijf was. Hij vond zelf, dat deze functie niet zo eindeloos ver verwijderd
lag van het schrijversambacht. “Ik correspondeer dagelijks ontzettend veel
en dat is tenslotte ook een vorm van schrijven. Alleen de stijl ligt wat anders.”
Hij maakte de Okkie Trooy-afleveringen niet in een vloek en een zucht, maar
werkte wekenlang gedurende al zijn vrije uren op een avontuur, dat hij vele
malen veranderde en herschreef voor het zijn goedkeuring kon wegdragen.
Maar hij deed het met veel plezier. “De reacties van de kinderen waren vaak
verrukkelijk. Ze geloofden echt in Okkie. Toen hij met een nieuw haargroeimiddel op de proppen kwam, kreeg ik een brief van een meisje, dat vroeg of
ze alsjeblieft een druppel van het spul mocht hebben voor haar pop. En de
door Trooy ingevoerde vermenigvuldigmachine veroorzaakte een stroom
van brieven.”

ONTSPOORDE HOBBY
Soms vallen allerlei zaken ineen. Naast radio en de jaren zestig heb ik, zoals vele andere radioliefhebbers, vreemd genoeg ook iets met treinen en
trams. Zo kreeg ik onlangs van een radiovriend een link toegestuurd van
een radioprogramma dat die
ochtend werd uitgezonden
via Manx Radio op het eiland
Man. Het was het zaterdagochtend programma ‘Carnaby Street’ waarin aandacht
voor de spoorwegen op
het eiland Man. Het duurde
twee uur lang (of misschien
te kort) en werd gepresenteerd door Rob Harrison.
Boekje over de treinen in 1964 op het eiland Man, met vermelding op de cover dat
Radio Caroline North in dat jaar begon.
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Ondertussen zat ik bij het downloaden in gedachten bij twee van de gekke
‘treinmomenten’ in relatie tot Engeland. Zo kreeg ik van een voormalig Nederlands bemanningslid van de MV Fredericia, het toenmalige zendschip van
Radio Caroline North, jaren geleden diverse 8 mm ruwe filmpjes, waarvan ik
uiteindelijk een begrijpelijk totaal heb kunnen maken. Een onderwerp was
het treinenstelsel op het eiland Man. Maar ook gingen mijn gedachten uit
naar een wel heel gek treinenstelsel dat ik ooit in Gwyder Street in Cambridge zag. Het was in de achtertuin van de ‘Cambridge Blue’, een pub die
eens per jaar werd aangedaan tijdens mijn regelmatige bezoeken aan deze
universiteitsstad en mijn ontmoetingen met Chris Cortez. Radio was altijd
het onderwerp van gesprek, terwijl de toenmalige eigenaar van de pub,
waar eens KNOT beer op de pomp was, een eigen spoorwegnetje in zijn tuin
had lopen.
Maar de beste man had meer
om aan te tonen dat zijn pub
niet zomaar een pub was,
want het was in de zestiger
tot en met de tachtiger jaren
ook de stamkroeg geweest
van Lord Sutch en zijn mede
bestuursleden van de Monster
Raving Loony Party, een partij
die decennia lang met lokale,
regionale en landelijke verkiezingen meedeed, zonder een
zetel te winnen, maar wel veel
publiciteit trok.
http://en.wikipedia.org/wiki/
O f f i c i a l _ M o n s t e r _ Ra v i n g _
Loony_Party
In de Cambridge Blue waren dan ook tal van foto’s en andere zaken terug te
vinden die herinnerden aan deze partij en hun leider, Screaming Lord Sutch,
die tevens een rockzanger was binnen de Britse muziekindustrie in de jaren
zestig van de vorige eeuw.
En ter voorbereiding op een boek was ik vanavond research aan het plegen
en kwam het volgende bericht tegen in het Nieuwsblad van het Noorden van
31 mei 1964: ‘Naast de Britse piratenzenders Radio Caroline en Radio Atlanta, heeft zich woensdag ook Radio Sutch, commercieel geëxploiteerd door
de 22-jarige popzanger David Sutch, bijgenaamd ‘de schreeuwende lord
Sutch’, niet aan boord van een schip gehuisvest doch op een sinds het einde
van de Tweede wereldoorlog verlaten geschutstelling in de monding van de
Theems. Na zich eigenmachtig van dit, door water omgeven, fort te hebben
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meester gemaakt, begonnen lord Sutch en zijn medewerkers woensdag met
de eerste uitzendingen, die echter zo zwak bleken dat zij nauwelijks op de
twaalf kilometer afgelegen kust van het graafschap Kent te horen waren.
Ondanks zijn wederrechtelijke bezetting van Brits staatsbezit, ziet het er
naar uit dat fortcommandant Sutch zijn uitzendingen, althans voorlopig,
ongestoord zal kunnen voortzetten. Donderdagmiddag heeft een motorboot
van de Londense havenautoriteiten getracht een bezoek aan het fort te
brengen met de bedoeling namens het ministerie van Defensie aan de bezetters officieel aanzegging te doen, dat zij zich op verboden terrein bevonden. Het scheepje heeft het betonnen eiland echter niet kunnen bereiken
en moest onverrichter zake terugkeren. Later deelde een woordvoerder van
het ministerie echter mede, dat voorshands wordt afgezien van een officiële
aanzegging door het ministerie van Defensie. Intussen blijven de piratenzenders een nachtmerrie voor de directeur-generaal der Britse posterijen,
onder wiens ressort radio-uitzendingen vallen. Een nieuwe piratenzender
onder de roepnaam GBLN radio zal op 9 juni voor de kust van Kent in gebruik worden gesteld.’
Tijdens het schrijven van deze herinnering kwamen er drie treinen achter
ons huis langs; richting Roodeschool, Delfzijl en Groningen-Noord.

RADIOVERKEER
Via tal van radiostations wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de Nederlandse wegen. Ikzelf heb daar vaak de nodige vraagtekens bij. Soms wordt er een danige opsomming gegeven van de vele
kilometers file op de wegen en als je dan vervolgens 10 minuten later langs
een dergelijk punt komt, waar net nog over gemeld werd dat er 6 kilometer
file stond en het blijkt totaal mogelijk ongestoord door te rijden, dan is er
toch iets mis met de berichtgeving.
Vijftig jaar geleden was bij lange na nog niet zo’n netwerk aan
snelwegen in ons land en het
aantal in gebruik zijnde auto’s
was veel lager dan datgene nu
over de vaderlandse wegen hun
bestemming zoekt. Twee opmerkelijke berichten uit de krant van
de vrijdag voor Pinksteren in
1964: ‘Via de radio zal het publiek dit weekeinde worden geattendeerd op de drukte op de
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grote verkeerswegen. Deze mogelijkheid is geopend door de sectie bijzondere verkeerstaken van het korps Rijkspolitie in overleg met de omroepen.
Het is de bedoeling, dat radiomededelingen worden gedaan als er op de autosnelwegen een compacte verkeersdrukte heerst en opstoppingen worden
voorkomen, die langdurig oponthoud voor het verkeer opleveren.
Het zou echter lang duren voor de verkeersinformatie een dagelijks terugkerend item zou worden in de radio-uitzendingen. Op 22 maart 1978 had
namelijk de eerste reguliere verkeersinformatie-uitzending plaats. Rob van
Rees gaf vanuit de politieverkeerscentrale van de toenmalige Algemene Verkeer Dienst van de Rijkspolitie in Driebergen een beeld van de situatie op de
weg. Vooralsnog gebeurde dat alleen op dinsdag en op donderdagmiddag in
het AVRO-programma ‘Auto in, AVRO aan.’ Ook daarvoor was Rob al eens
op de radio te beluisteren, maar dat was incidenteel en het ging daarbij om
bijdragen die op band waren vastgelegd. Nu, 35 jaar later, kunnen we ons
dat bijna niet meer indenken. Alle radiostations hebben in de spitsuren elk
uur meerdere verkeersinformatiebulletins en zelfs enkele televisiestations
besteden ‘s ochtends aandacht aan de situatie op de weg.
Het tweede bericht betrof tevens de situatie op de
weg: ‘Jhr. mr. F. A. Groeninx van Zoelen van het
ministerie van Justitie heeft gisteren de 10 langs
de rijksweg 12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem) staande draadloze meldzuilen (praatpalen) in gebruik
gesteld. De ene helft van de meldzuilen geeft een
rechtstreekse verbinding (ook ‘s nachts) met de politie in Utrecht en de andere vijf met Linschoten.’
Bijna elke automobilist heeft anno 2014 een mobiele
telefoon bij zich en dus zijn de praatpalen derhalve
praktisch overbodig geworden. Voor de jongere lezers daarom een korte uitleg: Een praatpaal is een
installatie langs een snelweg of andere grote weg,
waarmee men in geval van autopech of een noodsituatie contact kan krijgen met de hulpdiensten. De
meeste Europese landen hebben een uitgebreid systeem van praatpalen, waarbij ongeveer om de twee
kilometer een praatpaal staat, zodat men meestal
niet verder dan een kilometer hoeft te lopen. Welke
dienst de oproepen behandelt, verschilt per land. Zo
is dat in Nederland de ANWB, in België de federale
politie en zijn er ook landen waar men de beheerder
van de weg te spreken krijgt. De praatpalen vallen in
Nederland onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, maar worden
namens deze organisatie geplaatst en beheerd door de ANWB. De oproepen
worden in eerste instantie afgehandeld door de meldkamer van de ANWB.
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VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Ook altijd leuk om terug te duiken in de verslagen van de lokale en regionale
bijeenkomsten die door de politieke partijen van destijds werden georganiseerd. Op 30 mei 1964 werd een dergelijke bijeenkomst gehouden in Zuidlaren en het toenmalige lid van de Tweede Kamer, dat vaak aan het woord
kwam in Den Haag, deed daar haar woordje, met nadruk op het liberale
standpunt van de V.V.D. in te zijn voor een ‘open’ omroep.
Mevrouw G. V. van Someren-Downer,
bracht ondermeer naar voren dat destijds
bepaalde groeperingen wel, andere groeperingen niet in de ether mochten zeggen wat ze wilden. Ze noemde het niet alleen erg voor de betrokkenen, maar erger
nog voor de democratie. “Dit is voor ons
onaanvaardbaar. De ether moet open gemaakt worden voor vrije discussie. Het is
eenvoudig de angst om hen (doelende op
de communistische partij) en ons aan het
woord te laten. Dat men deze bestaande
situatie niet neemt, blijkt uit vele reacties. Hiermee wordt een vervreemding
van de politiek tegenover de kiezer in de hand gewerkt. Als deze situatie zo
blijft, is de democratie in Nederland nog niet volmaakt”, aldus mevrouw Van
Someren-Downer.
Uitvoerig ging zij ook in op de geestelijke vrijheid, die de liberalen tot het
uiterste wensen te verdedigen. Tot deze geestelijke vrijheid behoorde ook
het vrije in de ether gesproken woord. Van Someren-Downer: “Want het
gaat in de grote strijd tussen Oost en West, die thans de internationale en
de nationale politiek bepaalt, om de vraag: wie heeft het laatste woord?
— en dat zijn wij, het vrije Westen.”
Het Kamerlid waarschuwde ervoor de ogen niet te sluiten voor de grote
Oost-West tegenstelling, die zich ook in de volksvertegenwoordiging manifesteerde in de aanwezigheid van de communisten en pacifisten. “Eveneens
moet men niet voorbijgaan aan de ook thans in ons land (weer) opduikende
fascistische gedachten en ideeën. Hiertegenover moet een duidelijk alternatief gesteld worden, het alternatief van de verdediging van onze vrijheid
van de democratie.”
Ook aan de materiële vrijheid besteedde het Kamerlid ruime aandacht. De
toen komende belastingverlaging juichte zij toe, doch de invoering daarvan mocht niet ten koste gaan van een inflatie: “Ook zetten wij graag onze
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handtekening onder de AOW-verhoging. Dit is thans bepaald noodzakelijk
geworden door de recente loon- en prijsontwikkeling.”

EEN KIJKJE ANNO 1964 IN DE TOEKOMST VAN DE RuG
In 2014 zijn er diverse activiteiten in de stad Groningen te verwachten die te
maken zullen hebben met het 400 jarig bestaan van de Groninger universiteit. Een halve eeuw geleden hield de president-curator van de universiteit,
Mr. N. J. Polak, op persoonlijke titel, een lezing in Hotel Overcingel in Assen,
waarbij hij uitspraken deed over de relatie tussen opleidingsniveau en eventuele werkloosheid. Hij voorspelde in 1964 dat twintig jaar later er voor de
mensen met een lagere schoolopleiding waarschijnlijk een grote vorm van
werkloosheid zou zijn terwijl minimaal een middelbare schoolopleiding nodig
was voor hen die in die toekomst niet werkloos wensten te worden.
De lezing werd gehouden tijdens een lunchbijeenkomst van het Departement Noord-Drenthe van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en
Handel. Polak was van mening dat Academische vrijheid bovenal voorrang
diende te worden gegeven aan inmenging van buiten uit op het uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek, om vooruitgang in resultaten te kunnen
boeken. Wel gaf hij aan dat de universiteit meer en meer gezien diende te
worden als een groot bedrijf. De grote sommen geld, die toen ook al nodig
waren voor onderzoek, brachten met zich mee dat de universiteit als bedrijf
op economische grondslagen diende te worden beheerd, dat teamwerken
van hoogleraren en wetenschappelijke stafleden meer en meer bevorderd
diende te worden, dit in tegenstelling tot individualistisch onderzoek.
Polak stelde ondermeer dat – te komen tot
betere resultaten – de wetenschappelijke staf
van de universiteit drastisch diende te groeien,
waarbij het te verwachten was dat het aantal studenten ook een sterke groei zou gaan
doormaken. Ook pleitte hij ervoor dat de duur
van de studie van een gemiddelde student
drastisch diende te worden teruggedrongen.
Hij gaf als voorbeeld dat van de studenten geneeskunde, die in 1950 waren
ingestapt, 60 procent pas in 1961, dus elf jaar later, afstudeerde. Als gevolg
van dit late afstuderen kwam deze groep dan ook te laat op een plek in de
maatschappij terecht.
Gelukkig is er ook het een en ander bewaard gebleven van deze lezing en
zo wist Polak de volgende punten onder aandacht te brengen van zijn luisterschare in Assen: In 1965 zou de universiteit 70 miljoen gulden ontvangen; studeerden er 6450 studenten waarvan er 1450 eerstejaars waren. De
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prognose voor 1980, vele jaren later, werd gesteld op 9000 studenten. Het
aantal hoogleraren was dat jaar 180 terwijl er 1780 mensen in dienst waren.
Voor salaris werd een post van rond de 25 miljoen gulden gereserveerd. Van
het personeel woonde ongeveer 75% in Groningen, 8% in Haren, 8% elders
in de provincie Groningen, terwijl 5% in Drenthe woonde en 4% elders in
ons land.
Van de ideevorming en planning is veel bewaarheid geworden, hetgeen zal
blijken als dit jaar, rondom de festiviteiten van het 400-jarig bestaan de
nodige gegevens ook naar buiten zullen worden gebracht.
Zie hier voor meer over het 400 jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. http://www.rug.nl/news-and-events/events/lustrum/

BEATLEMANIA WOEDDE OOK IN ONS LAND
1964 was ook het jaar dat The Beatles, weliswaar zonder de zieke Ringo Starr,
voor het eerst naar Nederland kwamen. Op 5 juni gaven ze een televisie interview waarbij ook de vervangende drummer Jimmy Nichol aanwezig was.
Een toen nog jonge Berend Boudewijn ondervroeg het viertal, waarna ze een
paar nummers duidelijk zichtbaar playbackten en hun gezang ruimschoots
werd overschreeuwd door vooral aanwezige beatmeisjes. Een dag later gingen ze door de grachten van Amsterdam en vele fans probeerden naar de
rondvaartboot te zwemmen of sprongen spontaan in het water. Dezelfde dag
was er tevens ruimte
voor twee concerten,
die werden gegeven
in de veilinghal van
het Noord Hollandse
Blokker.
Maar één ding is zeker, het bleef bij de
drie eerder vermelde
optredens van The
Beatles in Nederland.
In de dagen erna
bleef de publiciteit in
de kranten doorgaan
met berichtgeving en
werden er ook de nodige meningen van
de lezers afgedrukt.
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Het was de toen 55-jarige impresario Dick van Gelder die The Beatles naar
Nederland had gebracht en kon een dag na de optredens, nog steeds een
beetje trillend van vermoeidheid en spanning, vertellen er trots op te zijn
het te ‘hebben overleefd’. Op 11 juni ontvluchtte hij alle publiciteit door met
zijn vrouw Betty voor een korte vakantie naar Rome te vertrekken. Maar
op Schiphol, waar hij nog een journalist te woord stond, stelde Van Gelder:
“Morgen zou ik er zo weer met plezier aan beginnen. We hebben er een
heerlijke tijd aan gehad. Het was druk, ja zelfs onmogelijk druk, moeilijk en
zenuwslopend, maar we hebben er volop van genoten.”
Het begon allemaal in de herfst
van 1963 dat Dick van Gelder
zich begon te interesseren voor
The Beatles en hij met het idee
kwam ze naar Nederland te halen. Al vrij snel merkte hij, als
impresario, dat de vier uit Liverpool nog lang niet goed georganiseerd waren, ondanks hun
enorm groeiende populariteit.
Ze hadden op dat moment zelfs
nog geen impresario. Van Gelder: “De man die The Beatles
begeleidde was in eerste plaats
warenhuisman en nam The Beatles meer als een lekker schnabbeltje mee.
Ik probeerde keer op keer met hem in contact te komen, vooral via zijn
warenhuis, maar werd niet eens doorverbonden. Uiteindelijk lukte het in
december, maar ik kon toen niet geloven dat, toen het helemaal rond was,
het geen grap was. Bovendien was het gevraagde bedrag, dat we op tafel
dienden te leggen minimaal.”
Het was een spel in meerdere bedrijven met als eerste de bekendmaking
van de Europese tournee van The Beatles, waarbij de naam van ‘Van Gelder’ genoemd werd als de organisator in Nederland. Het tweede bedrijf
was een paar weken later toen bekend werd gemaakt dat The Beatles geen
publiciteitsreis zouden maken, daar er al genoeg ‘Beatle Mania’ in Europa
was ontstaan. Het derde bedrijf was dat Van Gelder te horen kreeg dat er
plotseling veel geld op tafel diende te komen en er in de diverse publicaties
daarna astronomische bedragen werden genoemd. Mensen, die het konden
weten, beweerden dat voor het optreden in Blokker het voor 1964 immense
bedrag van negentigduizend en voor het VARA televisieprogramma vijftigduizend gulden diende te worden neergelegd. Van Gelder zelf had het over
een garantiebedrag van vijfenveertig duizend gulden voor het optreden in
Blokker; anderen hadden het met twee vermenigvuldigd daar ze twee keer
met een show optraden.
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Monument ter ere van het optreden van the
Beatles in Blokker, 15 jaar geleden aldaar
geplaatst. Op de betonnen hoes van ruim 3
meter hoog staan de titels van de 8 nummers die het viertal destijds tijdens de twee
optredens in de veilinghal zong.
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Het vierde bedrijf kwam in maart 1964 toen The Beatles toch maar besloten
geen Europese tournee te gaan maken en liever gingen optreden in Hong
Kong en Australië. Van Gelder zette zijn tanden erin en in het vijfde bedrijf
kwam het bericht dat The Beatles in juni toch naar Nederland zouden komen
voor optredens in Den Haag en Blokker. Uiteindelijk viel Den Haag ook af,
omdat het anders te vermoeiend voor de groepsleden zou gaan worden.
Na het slotbedrijf, het optreden voor de vele fans in Blokker, vertrok het
viertal weer naar Engeland. De politie van Hilversum, Blokker en Amsterdam had volgens Van Gelder uitstekend begeleidend werk gedaan. Toen
The Beatles op Heathrow, na hun bezoek aan ons land, nog om een reactie
werden gevraagd antwoordde één van hen: ‘Het was heerlijk in Nederland,
alleen de luchthavenpolitie gedroeg zich, bij onze aankomst, als wilde beesten.” Decennia later werd er in Blokker een monument onthuld, gemaakt
door kunstenares Harma Heikens, ter herinnering aan deze invasie.
De commentaren in de kranten waren positief als het ging om de speciale
uitzending van de VARA rond het bezoek van The Beatles aan Nederland.
De rubriek ‘Feiten TV Commentaren’,
die destijds zes dagen per week verscheen in de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst, vroeg aan de
lezer of men al Beatlefan was, door
er direct aan toe te voegen dat men
totaal niet verbaasd zou zijn als dit
in inderdaad het geval was na het
aanschouwen van de kostelijke uitzending die door een VARA team was
verzorgd:
‘De jongelui kwamen er in deze uitzending waarachtig niet ongunstig op te
staan. Het was twintig minuten film en praten en twintig minuten zingen.’
Het programma werd verzorgd vanuit gebouw Tresling in Hillegom. Met praten werd gedoeld op een blok met vragen, die op het viertal werden afgevuurd vanuit het publiek in de zaal, waarbij de vragen door Herman Stok en
Berend Boudewijn aan The Beatles werden verwoord en dezen vervolgens
serieus en gezellig werden beantwoord. Maar ook het vocale en instrumentale deel leverden volgens de journalist van de GPD kostelijke beelden op:
‘Vooral aan het slot toen het publiek het podium beklom. De ‘play-back’
werkte vooral storend bij het nummer ‘Long tall Sally’, toen men de drummer volledig dwars tegen de maat kon zien inslaan. Wij maken ons sterk
dat deze uitzending met die karakteristieke filmbeelden van de rondzwemmende tieners in de Amsterdamse grachten niet op veler verzoek nog eens
zal worden herhaald.’
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Een goede gedachte want de opnamen werden in de afgelopen decennia
meermalen herhaald. De journalist van de GPD had de volgende eindconclusie: ‘Een kostelijke reportage van een weliswaar geen groot cultureel gebeuren, maar toch zeker van onschuldig vermaak. Plaats daar het vernielen van
33 ruitenwissers bij van auto’s in Amsterdam, van tot nu toe niet gevonden
vandalen.’ Heel andere koek dus dan een eerder optreden van de Rolling
Stones in het Kurhaus in Scheveningen.
http://www.youtube.com/watch?v=kVCT4PwZ8kE
http://www.youtube.com/watch?v=RdFfYvQGm_0
Ik haalde al even aan dat de kranten ook tal van reacties van het lezend
publiek hadden opgenomen als het ging om de ‘Beatle Mania’. Het merendeel was vooral afkomstig van de meer oudere lezers, die het gedrag van
de gillende fans niet konden waarderen en zich gingen afzetten tegen de
toen hedendaagse jeugdgedragingen. Of werden er dan toch vergelijkingen
gemaakt?
Een ingezonden brief
in het Nieuwsblad van
het Noorden van 12
juni 1964 was afkomstig van een zekere H.
Slagter uit Zuidlaren:
‘Het valt toch altijd
weer op, dat het publiek de wilde tonelen
brengt. Het publiek
gebruikt het redelijke
verstand niet, maar
laat het gevoel onverantwoordelijk de vrije
loop. Het is in wezen
eigenlijk hetzelfde als
de wilde tonelen bij de
terugkeer van Prinses Irene en haar prins en het ruim zes minuten durende
applaus in de schouwburg na een vertolking van Beethoven of Mozart. Het
verschil is alleen, dat bij de laatste gevallen er voornamelijk grote mensen
bij zijn en geen tieners. Een operazangeres moest eens twaalf keer terugkomen om de ovatie van het enthousiaste publiek (zeg maar hysterische
publiek) in ontvangst te nemen. Na afloop, terug in het alledaagse leven,
zeggen we dan: “Wat hebben we weer gek gedaan. Let wel: we….wij!” ‘
Dan de mening van een mevrouw uit Scheemda: ‘Jaren van menselijke beschaving hebben de dierlijke instincten niet kunnen onderdrukken. Als wij
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primitieve volken zien dansen, op de tonen van hun tam tam, schudden wij
meewarig ons hoofd. Er wordt niet naar gevraagd of er van zoiets als de
Beatles iets opbouwends uitgaat. In de eerste plaats gaat het om het geld.’
En ene Rutgers uit Norg vond dat het opvoedingspatroon in onze samenleving danig was veranderd: ‘Eén ding is gelukkig. We hebben als ouders geen
taak meer in het geven van goede dingen. Radio, televisie en de kranten
hebben de taak van de opvoeders overgenomen en zijn nu de opvoeders
van onze jeugd. Wanneer deze bij het naar voren brengen van een nieuw
topfiguur deze als waardeloos zouden beschouwen, kunnen de artiesten, die
werkelijk iets presteren, weer eens aan bod, terwijl we tevens weer Nederlandse liedjes kunnen horen.’
Een ondertekening van een lezer met ‘een moeder die heus niet zo modern
is’, leverde het volgende commentaar op: ‘We dienen te weten dat ook iedere tiener zijn smaak heeft en meestal niet die van de ouders. Hoewel ik
helemaal niet van dergelijke muziek hou, moet ik zeggen, dat de Beatles mij
erg mee zijn gevallen, hoewel ik ze graag naar de kapper wil sturen. Mijn
zoons zijn verschillend. Eén zegt: “Beethoven: Bah”. De ander bezoekt veel
concerten maar vindt de Beatles ook leuk. Het publiek maakt er zelf een
janboel van. De jongens verdienen ondertussen een aardige cent. Als het
mijn zoons waren, zou ik er trots op zijn.’
In de tweede week van juni stond
de volgende kop in het Dagblad van
het Noorden: ‘De Clercke beweert:
Beatles voor lustrum naar Groningen.’ Het ging daarbij om het Groninger
Studentenweekblad
‘Der
Clercke Cronike’, waarin melding
was gemaakt dat men een sensationeel bericht voor de lezer had. Er
was een speciaal optreden van The
Beatles door de lustrumcommissie
van Vindicat geregeld. Dit in het kader van de lustrumfestiviteiten van
de universiteit Groningen, die haar
350-jarig bestaan vierde.
Het Nieuwsblad van het Noorden:
‘De Lustrumcommissie van het Groninger Studentencorps Vindicat atque polit zou erin geslaagd zijn in
samenwerking met een Groninger
bedrijf — de Beatles kosten zoals
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bekend f 1000 per minuut — dit illustere kwartet te engageren voor een
middagoptreden van twee uur. De redactie van ‘De Clercke Cronike’ zegt,
dat ze er door een slinks telefoongesprek met Ben Essing achter gekomen
is, hoewel het eigenlijk niet eerder bekend mocht worden dan twee dagen
voor de grote dag. Wanneer dat zal zijn? Dat wist de Clercke ook nog niet
precies. Ze wisten wel een hele hoop kleine bijzonderheden, ondermeer dat
de groep op Eelde zou arriveren en met een zwarte gesloten limousine, en
niet met rijtuigen, vervoerd zou worden.
Ja, zelfs van allerlei interne organisatiemoeilijkheden was ze op de hoogte,
maar over de datum en de plaats van optreden had ze slechts een vermoeden. Het zou waarschijnlijk 17 juni worden op de zogenaamde bedrijfsleven-dag, ergens in de omgeving van Groningen.’ Na dit bericht is niets meer
vernomen van de plannen en kan het gerust worden gezien als een stunt
van Vindicat om toch maar het nodige meer aan publiciteit te krijgen dan de
andere, toenmalige studentenverenigingen in Groningen.

COMMERCIËLE RADIO IN HET VERENIGD KONINKRIJK

meld dat het al spoedig zou beginnen.

In 1964, toen
de zeezenders
Radio Atlanta en
Radio Caroline
al actief waren
en aan de vooravond stonden
van een fusie,
werden ook de
plannen bekend
gemaakt inzake
de toekomst van
een commercieel radiostation
op het eiland
Man. Over dit
laatste station
werd zelfs ge-

De Gemeenschappelijke Persdienst bracht op 3 juni 1964 het volgende bericht: ‘Er wordt thans in Engeland door allerlei belanghebbenden feller dan
ooit gevochten om een stuk van de commerciële radiokoek, hoewel die nog
niet gebakken is. De jongste ontwikkeling is, dat er pogingen worden gedaan om een commercieel radiostation op het eiland Man op te richten,
50 • Freewave Nostalgie

dat zou moeten beginnen vóór de aanstaande TT-races. Een paar bekende
radiofabrieken zitten er achter. Zij hebben alles al technisch voorbereid en
zitten nu te springen om een vergunning van de regering, welke nog niet is
afgekomen. ‘
Het onderdeel inzake Radio Caroline en Radio Atlanta vanaf het eiland Man
kan in de categorie ‘klokje horen luiden maar ik weet niet waar de klepel
hangt’, want zo schreef de GPD journalist: ‘Ook de lieden die de drijvende
piratenzenders Caroline en Atlanta financieren, willen op het eiland Man
commerciële stations beginnen, zo dat ze ook het noorden en westen kunnen bereiken.’ Niet veel later zouden beide stations fuseren en één van de
zendschepen, de MV Fredericia, voor de westkust van Groot-Brittannië, ter
hoogte van het eiland Man, worden verankerd.
De druk, welke op de Britse regering werd uitgeoefend
door degenen die de vrijheid van de ether voor commerciële doeleinden verdedigden, werd ook steeds sterker.
Het GPD: ‘Destijds is de regering gezwicht voor de aandrang van dezelfde groepen en gaf haar zegen aan de
commerciële televisie. De groepen zijn verenigd in een
‘Nationale commissie voor omroepontwikkeling’, welke
2000 personen vertegenwoordigt, waaronder conservatieve Lagerhuisleden,
grote advertentiebureaus en eigenaren van lokale dagbladen. Sinds 1961
heeft de commissie meer dan f 100.000 aan propaganda besteed.’
De strijd om de commerciële radio geraakte dus hoe langer hoe meer op
het politieke vlak. George Brown, de toenmalige plaatsvervangende leider
van de Labourpartij, maakte bekend, dat zijn partij de wens had dat alle
speciale groepen in de Britse samenleving, welke druk op de regering of
de volksvertegenwoordigers uitoefenden, zouden worden geregistreerd, om
ondemocratische invloeden tegen te gaan.
Ook had de commissie voor omroepontwikkeling om toestemming gevraagd
zo spoedig mogelijk met de experimentele commerciële radiostations te
mogen beginnen. Er waren rond die tijd minstens drie commerciële initiatieven in verschillende delen van Engeland, waarvan woordvoerders stelden binnen een paar weken met uitzendingen te kunnen starten. Het GPD:
‘Er zijn verder 100 andere lokale radio-organisaties formeel ingeschreven.
Waarschijnlijk is meer dan de helft van de conservatieve fractie voorstander
van commerciële radio. Er is geen speciale wetgeving voor nodig, maar het
is hoogst onwaarschijnlijk dat de regering voor de verkiezingen, welke in
oktober moeten plaatsvinden, de hand over het hart zal strijken. De commerciële radioheren geloven, dat de regering eenvoudig niet meer kan weigeren, omdat de commerciële radio kan worden gebruikt als wapen tegen
de piratenzenders.’
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Algemeen werd aangenomen dat de Britse regering het voorbeeld van andere West-Europese landen zou volgen en geen directe maatregelen zou
treffen tegen de radiostations, die vanuit internationale wateren actief waren, maar haar actie zou uitstellen totdat er internationale afspraken waren
gemaakt. Het GPD: ‘Maar de conservatieve leiders zijn bevreesd, dat indien
nog voor de verkiezingen tot commerciële radio met programma’s van het
popmuziektype zal worden overgegaan, het gevaar bestaat, dat de partij te
veel zal worden vereenzelvigd met een zekere verwording van de cultuur
en met de bedenkelijke houding welke het volk ‘brood en spelen’ wil geven.
Vandaar dat de conservatieven de zaak wensen op te schorten tot zij, naar
zij hopen, de verkiezingen voor de vierde achtereenvolgende maal zullen
hebben gewonnen.
Snelle actie tegen de piratenschepen door een advertentieverbod is evenmin te verwachten. De Raad van Europa hoopt de plannen voor een dergelijk internationaal verbod in december te voltooien. De piraten kunnen dus
gedurende de zomer naar hartenlust hun gang blijven gaan. De meeste
Labour-afgevaardigden willen plaatselijke, niet-commerciële stations, welke
in handen van de BBC zouden moeten blijven. Het is mogelijk dat indien Labour de verkiezingen wint, de BBC opdracht zal krijgen met experimentele
plaatselijke radiostations te beginnen. Naar uit dit alles blijkt, is in Engeland
de radio, ondanks de overvloed van televisie, nog springlevend.’

In werkelijkheid had Manx Radio totaal geen toestemming nodig van de
Britse regering aangezien het eiland een eigen eilandregering heeft, wel
kroonafhankelijk is maar geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk is. Wel
diende men een vergunning te hebben van de Britse autoriteiten, die werd
verleend waardoor men dezelfde maand nog de ether in kon gaan. Men ging
alleen via de FM op de 89.0 MHz de ether in en heden ten dage is men nog
steeds actief.
http://www.manxradio.com/
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Hoewel niet altijd te beluisteren geweest, viert de Caroline organisatie dit
jaar haar vijftigjarig bestaan.
www.radiocaroline.co.uk
Commerciële radio in Groot-Brittannië werd pas in 1973 een feit met de oprichting van een aantal Independant Local Radio Stations als LBC en Capital
Radio; een aantal dat de afgelopen decennia gigantisch is gegroeid.

DE NEDERLANDSE ‘CONSERVATIEVE’ RADIO VERENIGING
Daar waar mogelijk was er het hele jaar 1964
wel weer wat terug te vinden als het ging om
de plannen te komen tot een tweede televisienet, beslommeringen rond de pacificatiecommissie die de regering diende te adviseren over
al dan niet invoering van reclame via radio en/
of televisie en de macht van de toen bestaande
omroepverenigingen. Deze laatste groep kwam
wel meer onder vuur te liggen toen men van de
zijde van de regering en de geschreven pers
meer en meer vragen stelde inzake de financiën van de omroepen.

Mr. Roosjen

De conservatieve besturen van de omroepen
konden eigenlijk niet meer om openbaring van
de cijfers gericht op hun grote aantal leden
heen. Eind juni 1964 werd in Utrecht de vergadering van de Verenigingsraad van de NCRV
gehouden. Tijdens die bijeenkomst kwam de voorzitter van de Nederlands
Christelijke Radio Vereniging, met de mededeling dat het financieel verslag
van de NCRV in de toekomst in de Omroepgids zou worden gepubliceerd.
Aantijgingen, als zouden de financiën verheimelijkt worden bij de omroeporganisaties, wees hij, wat de NCRV betreft, krachtig van de hand.
Naast de financiële perikelen nam hij op het spreekgestoelte ook ruim de
tijd om zich weer eens af te zetten tegen de vrije jongens, die volop aan
populariteit aan het winnen waren. Mr. Roosjen keerde zich namelijk scherp
tegen het op de lange baan schuiven van beslissingen ten aanzien van Radio
Veronica en het REM-eiland. “Het illegaal zenden buiten de territoriale wateren is in tal van landen strafbaar gesteld. Maar hier draalt men, terwijl men
in Twente jongelui in de kraag grijpt en hun zendertjes in beslag neemt”.
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Gezagsondermijnend noemde hij de illegale commerciële televisie, daarbij
doelend op het plan vanaf een platform in internationale wateren met radio
en televisie-uitzendingen als RTV Noordzee van start te gaan. “De democratie wordt bedreigd, doordat de voorlichting en de opinievorming gelegd
worden in handen van economische machtsconcentraties, die proberen zich
meester te maken van allerlei publiciteitsmiddelen, van de pers, in het bijzonder ook van de radio en de televisie. Met dit gevaar worden wij de laatste tijd ook in ons land geconfronteerd. De stoomwals van de economische
concentratie der miljoenenondernemingen rolt ook over Nederland. Het is
vooral de pers, die momenteel aan ernstige bedreiging bloot staat”, aldus
destijds mr. Roosjen.
De NCRV was wel voorstandster van een open bestel, waardoor aan anderen, dan aan de toenmalige zendgemachtigden, gelegenheid kon worden gegeven radio- en televisie-uitzendingen te verzorgen. “Wij zijn bereid
mede te werken aan een open bestel, mits er objectieve maatstaven worden gehanteerd”, aldus de NCRV voorzitter. Met trots vermeldde hij, dat de
NCRV 1964 was ingegaan met 450.518 leden. In 1963 was de ledenwinst
7.624, terwijl de andere omroepen zonder uitzondering ledenverlies noteerden. Het moet dan toch wel erg wrang voor het NCRV bestuur zijn geweest
dat de TROS, voortkomend uit RTV Noordzee als de eerste het Open Bestel
zou gaan betreden.

GERRIT DEN BRABER EN ROOSTER
Eén van de televisieprogramma’s, gericht op de jeugd, was destijds ‘Rooster’, dat door de AVRO werd uitgezonden en in 1964 al in haar vierde seizoen was. Het werd gepresenteerd door Wilco Meyer en Lonneke Hoogland.
Maar de grote man achter het programma was toch wel Gerrit den Braber.
Het programma had onder de opgroeiende jongeren een onwaarschijnlijke
kijkdichtheid en het enorme aantal reacties, dat de redactie telkens weer
binnenkreeg, vormde een duidelijk bewijs dat de AVRO met het programmeren van ‘Rooster’ een goede zet had gedaan in de richting van de jeugd.
Gerrit den Braber was niet alleen samensteller van ‘Rooster’ maar ook hoofd
van AVRO’s afdeling jeugdtelevisie. In een interview in juni in de kranten van
de GPD stelde hij: “De reacties die we binnen krijgen, lopen sterk uiteen,
van felle kritiek tot juichende lof. We krijgen ook zeer veel aanbiedingen van
talent in de trant van ‘Mijn vriend speelt gitaar en is de beste gitaarspeler
van Europa!’ en tal van andere suggesties. Zeer goede suggesties vaak, die
we graag overnemen.”
De aanbiedingen van talent werden door Gerrit den Braber allemaal op waar
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de getest. Niet één uitgezonderd. “Ik sta op het standpunt, dat je iedereen
een kans moet geven en dat je niets zo maar op ‘n briefje mag weigeren.
Je kunt tenslotte nooit weten wat je ermee mist.” Daardoor hield Gerrit den
Braber het hele jaar door audities, beluisterde binnengekomen bandjes en
hij was attent op sluimerend of net ontwakend talent. Hij had er gewoon een
fijne neus voor, getuige de televisiedebuten waarop ‘Rooster’ kon bogen.
De debuten van Rob de Nijs, The Jumping Jewels, Anneke Grönloh, Shirley
Zwerus, Johnny Lion en Willeke Alberti zijn daar bewijs van geweest.
De toen twee meter lange, 35-jarige, Gerrit den
Braber stond in Hilversum niet alleen te boek
als een expert op het terrein van de muziek, die
de jeugd van toen aansprak, maar produceerde
en componeerde er breed op los, terwijl hij ook
tal van televisieprogramma’s presenteerde. Hij
startte zijn carrière als reclametekstschrijver en
groeide als vanzelf in een totaal andere richting,
uitmondend in de radiowereld. In 1948 werd één
van zijn vrienden vrij ernstig ziek en om hem wat
op te beuren maakte Gerrit miniatuurradioprogrammaatjes voor hem. Die bezigheid greep hem
spoedig zo aan, dat hij er al zijn vrije tijd aangaf,
en samen met vrienden complete ontspanningsGerrit den Braber met
Willeke (1964)
programma’s verwezenlijkte voor ziekenhuizen
in zijn woonplaats. Daarmee richtte hij onbewust
het fenomeen ziekenhuisomroep voor Nederland op, want zijn initiatief is
later op grote schaal overgenomen.
Maar toen het eenmaal zover was, zat Gerrit al lang en breed op een stoel
van de AVRO, die wel wat in hem zag. Een beeld van Gerrit den Braber is
niet volledig zonder de vermelding van zijn uitlaatklep. “Af en toe wil ik wat
anders,” zei hij. “En dan ga ik thuis achter m’n bureau zitten en doe wat
anders!” Dat is dan het schrijven van teksten voor liedjes. Hij had er naar
Nederlandse begrippen stevig succes mee. Een aantal titels van zijn naam
uit het begin van de jaren zestig zijn, als het om de Nederlandstalige versies
gaat: ‘Ritme van de regen’, ‘Spiegelbeeld’, ‘Weer zingt de wind’, ‘La mamma’
en ‘De winter was lang’.
Op een bepaald moment ging de redactie van ‘Rooster’ zich ook toeleggen
op thema-uitzendingen. Op Eerste Kerstdag 1964 was er bijvoorbeeld een
aflevering te zien over gemengde huwelijken, waarin mensen over hun eigen ervaringen vertelden. Deze verhalen werden afgewisseld met zang van
Willem Nijholt en Margriet de Groot over Kerstmis en diverse geloven in
Nederland. Gerrit den Braber kwam in 1997 op 68-jarige leeftijd te overlijden.
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EEN EETTAFEL VOOR STUDENTEN
Even weer terug naar het 350-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen en het studentenleven uit die tijd, die statiger en misschien ook wel
veel trotser was dan anno 2014. En dat er ook veel meer geld werd uitgegeven mag blijken uit het volgende bericht dat ik aantrof in een krant van
de maand mei 1964.
‘De Groninger studentenvereniging Vera gaat half juni in haar sociëteit aan
de Oosterstraat beginnen met de verbouwing van twee zaaltjes tot een eettafel met een maximale capaciteit van ongeveer zeshonderd maaltijden per
dag. Van het bedrag van één ton, dat dit gaat kosten, is reeds vijftigduizend gulden toegezegd in de vorm van Rijkssubsidie. Twintigduizend gulden
wil de vereniging zelf opbrengen door in september de groentijd terug te
brengen tot een week en daarop aansluitend werkkampen voor de dertien
disputen te organiseren. Voor de resterende dertig mille hoopt Vera op medewerking van het bedrijfsleven.’
Uiteraard dient het woord ‘eettafel’ niet te serieus te worden genomen en
kan beter worden gesproken over inrichting van de mensa in het gebouw
van de studentenvereniging Vera. Gezamenlijk eten tegen alleen maar
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schappelijke prijzen was het de bedoeling eenheid en gezelligheid samen te
persen in die mooie nieuwe ruimte. Aan de groentijd heb ik zo mijn eigen
herinneringen. Vader Knot had namelijk een kapsalon waar eind augustus/
begin september van elk jaar de tondeuse raak werd gebruikt om de vele
studenten, die in de Korrewegwijk in Groningen woonden, te ontdoen van
hun haren. Immers, de feuten dienden kaal aan hun ontgroening te beginnen in die tijd.
Maar laat ik even teruggaan naar het persbericht van mei 1964: ‘Deze verandering van de groentijd is tegelijk bedoeld als experiment als gevolg van
de kritiek op het ontgroenen. Slaagt de proef, dan zal ook in de komende jaren de groentijd op een dergelijke manier worden georganiseerd. Daarnaast
blijft het traditionele novietenkamp gehandhaafd. Naast de verbouwing in
de sociëteit, die Vera op 1 september - voor de aanvang van het nieuwe
verenigingsjaar - denkt te hebben gerealiseerd, wil de vereniging het aantal
dispuuthuizen voor de drie dames- en tien herendisputen uitbreiden. Vera is
thans in het bezit van één dispuuthuis voor vier disputen. Naar verluidt zijn
ook de studentenverenigingen Unitas, Albertus Magnus en Magna Pete bezig
met voorbereidingen voor het stichten van eettafels. Hiervoor zou dan een
centrale keuken in het leven worden geroepen, die de maaltijden in ‘containers’ naar de verschillende eettafels kunnen brengen.’
Vera wordt al jaren gebruikt als een poppodium, de Mensa is ook al geruime
tijd verdwenen, evenals andere ‘eettafels’. Gezamenlijk eten in de diverse
– aan studentenverenigingen gerelateerde – studentenhuizen is nog steeds
een must. Maar de etenstijd van 1964 kan niet meer worden teruggehaald.

EERSTE STAP NAAR ROOKVRIJE TREIN
Ik zie aan de zijkant in de reclamekolom van Facebook met een bepaalde
regelmaat ongevraagd een reclamespot terug van een bedrijf dat via Laserbestrijding iemand van het roken wil afhalen. Je betaalt er 190 Euro voor, als
deze behoefte bestaat. Steeds meer mensen zijn van het roken af via allerlei
campagnes, die er gevoerd zijn maar ook door de wettelijke maatregelen
tegen het roken en de enorme verhoging in prijzen van tabakswaren. Daar
ik gezamenlijk met u naar het jaar 1964 terug ben gegaan, even de situatie
van toen beschouwen.
Eind juli van dat jaar werd bekend gemaakt dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen een rookverbod ging opleggen voor de restauratieafdelingen in de treinen. Oorzaken van deze maatregel waren vanuit hygiënische
overwegingen en klachten, die veelvuldig binnen kwamen van niet-rokers.
De directie van de N.S. geloofde dat het rookverbod de sfeer in de restauratieafdelingen aanmerkelijk zou veraangenamen. Met ingang van zaterFreewave Nostalgie • 57

dag 1 augustus 1964 werden door
personeelsleden van de Nederlandse
Spoorwegen in alle restauratieafdelingen en restauratierijtuigen ‘Verboden te roken’ bordjes ophangen.
Na de koffie of lunch mochten de reizigers, die gebruik maakten van de
restauratiewagons, dus geen sigaret
meer opsteken in het betreffende
treingedeelte. Aan de conducteurs
was tevens de opdracht gegeven
nauwlettend op de handhaving van
dit rookverbod toe te zien. In de treinwagens zelf, waar wel of niet gerookt
mocht worden, kwam destijds geen
verandering. De spoorwegen wezen
er dan ook op, dat deze maatregel
geen ondersteuning van de antirookcampagnes betekende.
Inmiddels is het al weer vele jaren geleden dat er een totaal rookverbod in
de treinen en op de stations, gedoogplekken daargelaten, werd ingevoerd.
Maar niet te spreken over de afschaffing van de speciale restauratiewagens
waar vroeger menig versnapering werd verkocht en nog verse koffie was
te krijgen. Nee, dan is het in deze tijd toch geheel anders met de koffie en
theeverkopers die, beladen met commerciële verkoopwaren en hun container door de trein lopen en zelfs in de stiltecoupé met veel lawaai hun komst
aankondigen. En toch denk ik met weemoed terug aan de tijd dat in de trein
nog gerookt mocht worden. Je kon de deksels van de ijzeren asbakjes zo
lekker laten kletteren.

DE VUILE WAS VAN STAPHORST
Bepaalde plaatsen waren in 1964 volop in het nieuws. Als groot voorbeeld
van een kleine gemeente die vaak voorkwam in de kranten kan Staphorst
worden genoemd. Een zeer conservatieve gemeente waar alles wat ‘God’
verboden had werd aangepakt. Maar ook onder gelovigen viel het een en
ander te bevechten. In de Hervormde kerk van Staphorst waren in 1964
grote moeilijkheden gerezen, toen men twee ouderlingen wilde benoemen.
Zelfs werd er gesproken over een spoedige kerkscheuring. De moeilijkheden traden aan het licht in een vergadering die was uitgeschreven om te
voorzien in de vacatures, die door overlijden waren ontstaan, van twee ouderlingen.
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Nog voor de vergadering was begonnen, waren onder de kerkenraadsleden
al heftige discussies aan de gang over al jaren sluimerende moeilijkheden,
waarover men in het openbaar het liefst zweeg. Toen het op de verkiezing
van ouderlingen aankwam, zaten de kerkenraadsleden met rode hoofden en
gebalde vuisten tegenover elkaar aan tafel. Daarna sloegen de moeilijkheden, die aanvankelijk geconcentreerd waren rond de figuur van de heer H.
Mokken, over naar de toenmalige Hervormde predikant te Staphorst, ds. P.
J. Dorsman. Hij werd toen het middelpunt van de discussie en deze liep zo
hoog op, dat de dominee besloot de vergadering te verlaten.
Hij wenste op de interne kerkelijke moeilijkheden geen commentaar te geven. De vergadering werd daarna beëindigd, omdat al spoedig duidelijk was,
dat de ouderlingen niet zouden kunnen worden gekozen. Een kerkenraadslid
vertelde: “Er was een tweespalt gesteld. Eén van de twee kandidaten was
de heer H. Mokken, maar tegen hem waren zoveel bezwaren, dat men bijna
op de vuist ging. Dat is gelukkig niet gebeurd, hoewel men in het dorp natuurlijk weer het tegendeel beweerde.”
Een buitenstaander, die de plaatselijke en interne kerkelijke verhoudingen niet kende, begreep er niets
van. De heer Mokken wenste zich
over het voorgevallene van elk commentaar te onthouden. Een grote
kern van waarheid scheen te schuilen in het gerucht, dat op dat moment in Staphorst de ronde deed en
wel dat zich in de Staphorster kerkenraad een machtsstrijd afspeelde
tussen diverse personen, die de leiding naar zich toe wilden trekken.
Vermeldenswaard was in dit verband het initiatief van een aantal Hervormde
Staphorsters om tot afscheiding van de kerk van ds. Dorsman te komen.
Men heeft daartoe destijds een lijst door het dorp laten rondgaan. Binnen
enkele dagen waren niet minder dan 785 handtekeningen verzameld. Uiteindelijk kwam het niet tot een directe afscheiding.
Maar er gebeurde veel meer dan alleen maar kerkelijke schermutselingen
in het Staphorst van 1964. Zo werd een huwelijk tussen een 49-jarige weduwnaar en een 24-jarige vrouw, beiden geboren en getogen Staphorsters,
door ongeveer vijftig Staphorster jongeren aangegrepen om het dorp op
stelten te zetten. Onder het mom van een volksgericht heeft gedurende
drie nachten op de Gemeenteweg — de kilometerslange hoofdstraat van het
dorp — een nozemrel gewoed, waarbij destijds harde klappen zijn gevallen.
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Deze Staphorster kinderen zullen
zich uiteraard niet in de ‘nozemrellen’ mengen

Na drie nachten was de stand op dat ogenblik 2-l in het voordeel van de
politie.
De jeugd dreigde, volgens de Gemeenschappelijke Persdienst, evenwel zich
niet bij deze uitslag te zullen neerleggen. Het huwelijk tussen de weduwnaar
T. en de vrouw R. werd op een vrijdag in het Staphorster gemeentehuis
gesloten. In de nacht, voorafgaande aan de plechtigheid, poogde de dorpsjeugd voor het huis van de bruid een ‘schandboom’ — het zogenaamde zure
hout — te plaatsen. Dat gebeurde ‘s nachts na twaalf uur, toen de straatverlichting was gedoofd. De politie, die van de plannen op de hoogte was
gebracht, kon voorkomen, dat de schandboom werd opgericht. De deelnemers aan de rel zagen kans, gebruikmakend van het duister, de benen te
nemen.
In de nacht van de betreffende vrijdag op zaterdag, dus na de voltrekking
van het huwelijk, die door geen enkele gebeurtenis verstoord werd, richtte
de jeugd haar aandacht op de Staphorster gescheiden vrouw T. Deze vrouw,
die in een boerderij aan de Gemeenteweg woonde, stond op vriendschappelijke voet met de weduwnaar T. en in de gemeente ging zelfs het gerucht
dat er trouwbeloften tussen de twee waren uitgewisseld. Dit gerucht bood
de gelegenheid de nozemrel te hullen in een volksgericht kleedje. Er zou immers een vrouw door haar geliefde in de steek gelaten zijn en dus moesten
er naar oud gebruik boerenwagens op haar erf te pronk worden gezet, opdat
de ganse gemeenschap zou weten welk lot de vrouw getroffen had.
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De GPD: ‘Ongeveer twintig wagens werden over de stille weg naar de boerderij van mevrouw T. gereden. Dit gebeurde ten aanschouwe van tientallen
oudere dorpsgenoten, die thuis — vanachter de gordijnen — de optocht
zagen passeren. Geen van deze ouderen kwam evenwel op de gedachte de
politie te waarschuwen. Als gevolg daarvan arriveerde de politie te laat ter
plaatse: de wagens stonden toen al op het erf en de jeugd had al tijdig een
goed heenkomen gezocht.
‘Aangemoedigd door dit succes besloot de jeugd dit optreden met wagens
te herhalen. In de nacht van de daaropvolgende maandag op dinsdag laaide
de rel weer op. Het slachtoffer was ditmaal de weduwe E., die eveneens
door de weduwnaar T. met trouwbeloften zou zijn overladen. Opnieuw reden
boerenwagens door het dorp, maar ditmaal stond de politie klaar om op te
treden. Die nacht vielen er harde klappen en ingrijpen van de politie voorkwam dat er aan de plannen uitvoering kon worden gegeven.
De toenmalige burgemeester van Staphorst, mr. H. Haverkamp, zei tegen
de journalist van de GPD: ‘De herrieschoppers, die in de afgelopen nachten
het dorp in opschudding hebben gebracht, beseffen kennelijk niet, dat zij
opnieuw de naam van Staphorst te grabbel hebben gegooid. De jongeren
van Staphorst, die aan de rel hebben deelgenomen, zijn kinderen van de
nacht, die hun activiteiten met de mantel der duisternis willen bedekken.”
En wat besloot de burgemeester in overleg met de politie? Juist: de straatverlichting zou, om die duisternis te doen verdwijnen, in het vervolg blijven
branden. Bovendien kondigde Haverkamp aan dat, mocht dit niet voldoende
zijn, dan een stevige slag met de gummistok de liefde voor nachtelijke activiteiten wel zal tegenhouden.

MALLEMOLEN
Dit jaar zal de Rijksuniversiteit Groningen zowel landelijk, regionaal als lokaal zich mogen verheugen in grote belangstelling. De universiteit, opgericht
in 1614, wordt dus 400 jaar en tal van activiteiten worden er georganiseerd.
Zo zal er een musical rond de persoon Aletta Jacobs worden opgevoerd door
studenten en medewerkers en zal er een grote lunch worden georganiseerd
in straten in de binnenstad van Groningen, waar alumni kunnen aanschuiven bij (voormalige) medewerkers, die van groot belang zijn (geweest) voor
hun instituut of faculteit.
Het feest van het 350-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit te Groningen
in 1964 viel samen met een Lustrumviering van een studentenvereniging
onder de naam ‘Mallemolen’. De naam, waaronder de festiviteiten zouden
worden gevierd, werd bekend gemaakt tijdens de 149ste Dies-viering van
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het Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit, begin februari 1964.
De naam Mallemolen was ontleend aan het lustrumschouwspel ‘Carnival’, de Amerikaanse musical, waarvan de opvoering tijdens het in juni 1964 te vieren
lustrum al in voorbereiding was. ‘Carnival’ is het in
Amerika gebruikte woord voor ‘Kermis’, een begrip
dat direct het beeld van de mallemolen oproept.
De Amerikaanse musical ‘Carnival’ was gebaseerd
op het verhaal ‘The love of seven dolls’ van de Britse
schrijver Paul Gallico. Eén van de liedjes uit de musical
behoorde tot een viertal waaruit de lustrum-‘tune’ werd gekozen. Voor de
affiches met de naam ‘Mallemolen’ werd onder de studenten een prijsvraag
uitgeschreven, waarvan de inzending sloot op 20 februari van dat jaar.
Een halve eeuw later is uniek materiaal rond ‘de Mallemolen’ en de lustrumviering van Vindicat, één van de studentenverenigingen, die Groningen rijk
is, op internet terug te zien. Student en cabaretier Seth Gaaikema componeerde de liedjes in deze samenvatting met de duur van een kwartier.
http://www.groningerarchieven.nl/schatkamer/films/mallemolen

UITGESTELDE DOORBRAAK
Een doorbraak kan snel gaan maar ook tijden duren. Het voorbeeld dat ik
u ga geven is er een van een 17-jarige die in 1964 in
de maand juli al een contract kreeg aangeboden van
de AVRO om in het daarop volgende televisieseizoen
aan een groot aantal amusementsprogramma’s mee
te werken. In het aanbod was er gesproken over acht
shows en was het slechts een kwestie van tekenen en
de bliksemcarrière was een feit. De 17-jarige jongeling
dacht er echter anders over want hij stelde gewoon dat
zijn loopbaan slechts enkele maanden oud was en dat
hij zijn succes niet te snel wilde laten afbreken door te
veel met zijn gezicht op de televisie te komen. Liever ging hij met zijn shows
het land in en sinds enkele weken had hij een overaanbod aan aanvragen
ergens te komen optreden. De telefoon van zijn manager, Theo Rekkes van
de toenmalige Spelbrekers, stond bij wijze van spreken geen moment stil en
kon eigenlijk elke avond wel met een optreden worden gevuld. Dit alles na
zijn eenmalig winnende optreden in het televisieprogramma ‘Nieuwe Oogst’
van de VARA. En de rest is een succesvolle geschiedenis want de man, die
geen overdadige verschijning op de televisie wenste, was niemand minder
dan de toen 17-jarige André van Duin.
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Hetty Bennink (l) en Marianne Bierenbroodspot

HET KIEZEN VAN DE TV NOORDZEE GEZICHTEN
Waar zijn ze gebleven, de dames die ons goedenavond toewensten en vervolgens het programmaoverzicht van de avond brachten als er weer een
televisieavond was begonnen? Op een later moment werden er ook mannelijke omroepers gezien maar plotseling waren ze opeens van het scherm
verdwenen omdat ze uit de tijd waren. Dan was het wel anders in juli 1964
toen er zelfs in de krant van 15 juli melding werd gemaakt van een sollicitatieprocedure voor het inhuren van omroepster, in dit geval voor de uitzendingen van RTV Noordzee, in de volksmond beter bekend als het REM-eiland
project, dat later dat jaar zowel radio- als televisie-uitzendingen verzorgde
vanaf een kunstmatig platform in de Noordzee en wel in internationale wateren voor de kust van Noordwijk.
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Op die 14e juli mochten elf dames van de vele honderden die, per brief-metfoto, hadden gesolliciteerd naar de functie van televisieomroepster bij de
REM, zich melden in de filmstudio van Oscar-films aan de Weesperzijde te
Amsterdam, waar ze een vuurproef ondergingen. In de gloeihitte onder de
lampen moesten zij, kritisch gadegeslagen door REM-directeur Brandel en
diens adviseuse Karin Kraaykamp, een van buiten geleerde tekst opzeggen.
Het bleek een tekst van wel vijf minuten, vol buitenlandse woorden en met
zinnen die zo lang waren, dat ademhalingsmoeilijkheden bijna onvermijdelijk waren. Daarna volgde nog een interview, nog steeds voor de camera,
met Karin Kraaykamp, met tot slot een ‘voorgeleiding’ voor de kritisch toeziende Remdirecteuren, die met alle aspirant omroepsters uitgebreid kennis
wilden maken.
Met soortgelijke woorden werd er in de dagbladpers over deze keuring geschreven, waarna de berichtgeving volgde met: ‘Met de mededeling “voor
het eind van de week krijgt u bericht”, konden de meisjes huiswaarts gaan.
Dit proefdraaien van televisieomroepsters is één van de vele tekenen, die
er op wijzen dat het zeer binnenkort ernst gaat worden met de Noordzeetelevisie. De REM-directie verzekerde ons, dat een proefuitzending van de
REM nog voor het eind van deze maand tot de mogelijkheden behoort. Dit
zal vermoedelijk des nachts gedaan worden, op kanaal 11, band 3. Door een
ploeg van 30 technici wordt gebouwd aan de zendmast, die een hoogte van
98 meter moet krijgen. De zendapparatuur is al grotendeels op het eiland.’
Uiteindelijk werden er twee omroepsters aangenomen, te weten Hetty Bennink en Marianne Bierenboordspot. Reeds een dag later werd in het Amsterdamse Hilton Hotel een persconferentie gegeven, waarbij de dames werden
voorgesteld. Hetty Bennink was tot op dat moment werkzaam als televisieomroepster bij Zwolsman NV Mecom terwijl Marianne Bierenbroodspot
werkzaam was als journaliste bij ‘De Telegraaf’. Onder de sollicitanten bevond zich ook een omroepster van één van de omroepen. Om voor de hand
liggende redenen werd haar naam niet bekend gemaakt.
http://www.anp-archief.nl/page/25578/nl

JAMMERLIJKE VERGISSING
Grote databestanden verstuurd door ‘cybercrimers’ hebben meer dan eens
het betalingsverkeer lamgelegd. Banken overwegen meer en meer geldautomaten, die niet meer financieel winstgevend zijn, te verwijderen. In kleine
dorpen, zo stelde een woordvoerder van de ING, kost het blijven houden
van een dergelijke automaat wel tot 100 Euro per klant. En hoe denkt men
bij deze bank dan dat de oudere inwoners van het dorp aan hun geld komen? Naar andere dorpen in de omgeving lopen? Of krijgen we weer de
tijd terug van de oude sok, ergens verstopt op de boerenhoeve. En als men
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weer terugkeert naar die wijze van oppotten kan hetzelfde gebeuren als in
het volgende voorbeeld uit de zomer van 1964.
Het gaat om het trieste verhaal van de toen 67-jarige
mevrouw Theunissen – van
Brederode
uit
Zaandam.
Tienduizend gulden, sinds
1940 bijeen gespaard, verdween in de compostfabriek
van de gemeentelijke reinigingsdienst en werd verpulverd. Het geld was op onverklaarbare wijze in de vuilnisbak terecht gekomen; waarschijnlijk was het verpakt in een krant daarin
gekomen. Nasporing in de compostfabriek heeft destijds geen enkele zin
gehad, omdat het vuil meteen fijngemalen werd.
Het slachtoffer was een oorlogsweduwe; haar man kwam om bij de Slag in
de Javazee. Gedurende de oorlog hield de weduwe het geld bij zich, omdat
ze het niet op de bank durfde te zetten. Ze ving geen rente en ook de snippers kreeg ze niet als grote troost.

OPSPORING VERZOCHT
Nog heel even blijven we bij datgene waar het bij sommige mensen altijd
om draait: geld! In de zomer van 1963 vond er in Engeland de brutaalste
en tot op dat moment grootste treinroof op een posttrein plaats en wel op 8
augustus. Het betrof een trein tussen Londen en Glasgow, die door 15 personen werd overvallen en de geschiedenis inging als ‘The Great Train Robbery’. Een voor die tijd gigantisch bedrag van 2,6 miljoen pond – een pond
stond op ongeveer 10 gulden - werd buit gemaakt. Zowel de Britse PTT als
de politie zetten geld in op het vinden van de daders en diegene die als eerste informatie kon verschaffen over eventuele daders kon rekenen op een
vergoeding van 100.000 pond van de PTT of 10% van het geroofde bedrag
toe te wijzen door de politie.
Een jaar later werd het geld uitgekeerd, hoewel het eerst tot dreigingen met
rechtszaken kwam. De toen 89-jarige Ethel Clark gaf haar advocaten de opdracht het geld op te eisen, waarop ook de herder John Maris recht meende
te hebben. Er leek vrij snel iets geregeld, want slechts enkele uren later op
de bewuste 19e augustus 1965 kreeg ze te horen dat ze omgerekend een
bedrag van 140.000,-- gulden zou krijgen. Tot op dat moment leefde deze
weduwe van een politieman, van een pensioen van f 135,00 in de maand.
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Waarom had ze de politie in Bournemouth opgebeld en ze zo op het spoor
gebracht van een tweetal van de rovers? Twee mannen hadden haar gevraagd of ze een garage te huur had,
hetgeen achteraf twee leden van de
bende bleken te zijn en toen de politie
de mannen snel daarna arresteerde,
bleken ze in het bezit te zijn van 1,4
miljoen Pond. 10% vindersloon was
dus het bedrag dat Ethel Clark kreeg,
waarvan ze besloot een bungalow en
een hond te kopen, voor een goed
gezelschap.
Maar het bleek haar niet genoeg want
ze wilde ook de tweede beloning, en
wel die van de Britse PTT, incasseren.
De genoemde herder, John Maris,
bleek de politie echter al op 12 augustus 1963 te hebben getipt over de
Leathersdale Farm, die de afgelegen schuilplaats van de bende bleek te zijn
en ook de toekomst van de herder bleek verzekerd doordat de 100.000 Pond
aan Ethel’s neus voorbij ging.
In de week van 15 augustus 1964 bleek een van de treinrovers ontsnapt
te zijn uit de gevangenis en wel verkleed als staljongen. Het betrof Charles
Wilson die, met twee volbloedpaarden in een paardenbox, uit de gevangenis
was ontsnapt. Vervolgens werd hij richting de westkust van Engeland vervoerd en vanvdaar werd overgestoken naar Ierland, een land waar op dat
moment geen goed uitleveringsverdrag met Engeland was en Wilson zich
dus voorlopig veilig voelde.

POEN, POEN, POEN, POEN
In augustus 1964 bleek dat er een enorm tekort was aan de zogenaamde
pasmunt, alle munten beneden een gulden. En die had je destijds als cent,
stuiver, dubbeltje en kwartje. Een bedrijf dat bijvoorbeeld bij de PTT op haar
hoofdpostkantoor aan de Munnikeholm in Groningen, waar een speciaal loket was voor wisselgeld, voor duizend gulden kleingeld wilde hebben, werd
teleurgesteld want om eerlijke verdeling te waarborgen kon een klant rond
die tijd niet meer dan 100 gulden aan pasmunt krijgen.
De Heer H. van der Honing was destijds chef van de afdeling gelddiensten
van dit kantoor en stond de pers ter woord: “We hebben het geld eenvoudig
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niet. Wekelijks vragen we bij ’s Rijksmunt in Utrecht pasmunt aan, maar ze
kunnen ons gewoonweg niet helpen. Als we voor twintigduizend aan pasmunt vragen krijgen we er achtduizend.”
Het tekort aan pasmunt werd trouwens in geheel Nederland gevoeld, maar
bleek vooral een groot probleem in de provincie Groningen. Geen van de
andere districtspostkantoren had een overschot aan pasmunt. Vooral bij de
grote warenhuizen en de in opkomst zijnde supermarkten werd het gemis
aan pasmunt gevoeld. Maar waar lag nu eigenlijk het probleem van het tekort?
Volgens Van der Honing lag de oorzaak voor een groot deel hierin, dat de zaken en instanties, waar veel pasmunt binnenkwam, geen personeel had om
de pasmunt te tellen en in verzegelde zakken bij de PTT in te leveren. Maar
hij achtte het ook mogelijk dat de vakantieperiode een rol speelde. “Volgens
’s Rijksmunt is er voldoende pasmunt in omloop. Het moet dus ergens zijn.
De vraag is alleen: maar waar?”
Het vermoeden bestond tevens dat grote hoeveelheden pasmunt in bezit waren van charitatieve organisaties, die de gelden via collectes hadden binnengehaald. Andermaal Van der Honing: “Ze hebben de tijd
niet om het te tellen en wachten daarom nog maar
even.” Om de doorstroming van het kleingeld weer op
gang te brengen verleende het Hoofdpostkantoor in
Groningen tijdelijke ontheffing van het voorschrift de pasmunt in verzegelde
zakken bij het kantoor in te leveren. De PTT was namelijk bereid het geld
zelf te tellen, met behulp van de aangeschafte automatische geldtelmachines. Van der Honing tenslotte: “We moeten wel, willen we de mensen straks
nog aan wat muntgeld willen helpen.”
Inmiddels zijn we een halve eeuw verder en raak je het kleine pasmuntgeld aan de straatstenen niet kwijt, hoewel er nog steeds twee, van origine
Duitse, supermarktketens zijn, waar je wordt terugbetaald met 1 of 2 cent
munten. Immers gelijk aan de grote coupures wettelijke betaalmiddelen.

DE ROKENDE JONGERE
De kranten haalden een eventueel verbod op reclame voor tabakswaren op
radio en televisie aan, waarop de toenmalige staatssecretaris Bartels meldde hier niet voor te voelen daar er door hem al een behoorlijk bedrag op de
begroting voor 1964 was uitgetrokken voor de campagne ‘Roken Jeugd’ Wat
was nu precies deze campagne?
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De actie ‘Roken Jeugd’ werd gesymboliseerd door een rood kruis, getekend
over een sigaret. De rond 300.000 kinderen van de vierde klassen van de lagere scholen in Nederland kregen een voor hun ouders bestemde brief mee,
die duidelijke taal sprak over de gevaren van het sigarettenroken. Geen verlammende angst bij de ouders wilde deze actie van de Stichting Landelijke
Organisaties voor de Kankerbestrijding kweken, maar tijdens een rookloze
persconferentie in Den Haag kon de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, dr. A. J. H. Bartels niettemin toch niet aan schrikwekkende
details voorbij gaan. In de brief werden deze details trouwens gedeeltelijk
rood onderstreept.
‘Negen mensen per dag sterven in Nederland aan longkanker. Dat betekent
dat tenminste de bevolking van zestien lagere scholen over een aantal jaren
aan longkanker zal sterven. Honderd vierde klassen vol gezonde kinderen
van nu. Zeventig niet-rokers en drieduizend rokers.’
Het doel van de brief was de ouders ervan te overtuigen zoveel mogelijk zelf
het goede voorbeeld te geven. En evenzeer was het doel te voorkomen dat
de kinderen op de kwetsbare leeftijd van 10, 11 jaar aan het roken beginnen: ‘Want na de eerste sigaretten duurt het niet lang meer of uw kind is
een gewoonteroker, eerst stiekem in het speelkwartier of na schooltijd, later
na het eten, en over twintig jaar bij elk telefoongesprek’.
De actie, die onder leiding stond van
dr. Meinsma, directeur van het bureau
van de Landelijke Organisaties voor
de kankerbestrijding (LOK) in Amsterdam, werd gesteund door de onderwijzers. Door een praatje in klasverband,
waarin zij de kinderen de rookgevaren
onder ogen brachten en in de tweede
plaats door zelf op de scholen niet
meer te roken. Alle scholen werden in
het bezit gesteld van het boekje ‘Roken’, dat dr. Meinsma in 1963 had samengesteld.
Tijdens de gehouden persconferentie
zei Dr. Meinsma: “Als iemand mij een
half jaar geleden zou hebben gezegd,
dat het doel al zo spoedig zou zijn bereikt, dat iedereen spreekt en nadenkt
over het roken en de gevaren van
longkanker, zou ik hem niet hebben
geloofd.” Hij heeft dan ook, kan men
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zeggen, de wind in de zeilen gehad
door enkele opzienbarende officiële
publicaties en door de grote belangstelling van pers, radio en televisie
voor het rookprobleem.
Ook de ouders konden destijds desgewenst uitvoerigere informatie
krijgen. Door invulling van een kaart
was het mogelijk dat zij gratis een
boekje ‘Feiten over roken’ bestelden, waarin duidelijke grafieken het
betoog illustreerden. Het verdoezelde niets, maar was ook niet door
een fanaticus geschreven. Behalve
de diverse wenken om het roken te
laten had het boekje ook aanwijzingen om — als ‘t niet anders kon
— de risico’s van het roken in ieder
geval mogelijk te beperken.

Snoepsigaretten

De overheid had destijds voor de actie ‘Roken Jeugd 1964’ tweehonderdduizend gulden beschikbaar gesteld. De actie richtte zich niet alleen op de
lagere scholen, maar ook op kweekscholen, academies voor lichamelijke
opvoeding, voortgezet onderwijs, de bedrijfsjeugd en ook op de militairen.
“Want in het leger leren velen roken”, aldus dr. Meinsma tijdens de persconferentie. Besprekingen met militaire autoriteiten over de voorlichting aan de
Nederlandse soldaat hadden geleid de campagne ook daar te gaan voeren.
Van de 8000 lagere scholen, die er in 1964 in Nederland waren, had meer
dan 60 procent de aanvraagkaart voor het voorlichtingsmateriaal ingezonden. De scholen, die niet reageerden, ontvingen desondanks 35 exemplaren
van de voorlichtingsbrief. Ook de daarop volgende decennia zijn er verschillende acties geweest om de jongeren het roken af te raden. Maar in 2011
kwam helaas het bericht dat het imago van niet-rokende jongeren slechter
was geworden. Een forse groep stond nog steeds neutraal of positief tegenover roken. Dit bleek uit onderzoek van TNS NIPO in het kader van de
jaarlijkse ‘Roken Jeugdmonitor’ onder jongeren van 10-20 jaar. Aan jongeren werd gevraagd of ze niet-rokende leeftijdsgenoten sterk, zelfverzekerd,
sociaal, stoer, cool, aantrekkelijk, leuk of aardig vonden op een schaal van
1 tot en met 7.
Van 2001 tot 2008 steeg het imago van niet-rokende jongeren van score 5,1
in 2001 naar score 5,4 in 2008. Daarna stond de verbetering stil. In 2011
was de gemiddelde score lager (5,3) dan in 2008. Imago was en is een beFreewave Nostalgie • 69

langrijke factor bij beginnen met het roken. Sommige jongeren beginnen
met roken omdat ze het cool vinden. Het aantal jongeren dat niet-rokers
‘cool’ en ‘stoer’ vindt is in tien jaar tijd nog het sterkst gestegen van 49 procent naar 63 procent. Een flink aantal jongeren staat nog steeds neutraal of
negatief tegenover niet-rokende jongeren, wat de kans groter maakt dat ze
gaan roken. Laten we eens afwachten wat de resultaten zijn van de enorme
verhoging in prijs van tabakswaren in het begin van het vorige jaar.

HET NIEUWE SEIZOEN VAN DE VARA
Ik herinner me dat het altijd weer begin
september een aantal malen in de krant
voorkwam dat de nieuwe programmering
voor de televisie van één van de omroepen officieel werd gepubliceerd, vaak op de
dag nadat de officiële persconferentie had
plaatsgevonden. Zo werd op 6 september
1964 bekend dat bij de VARA in het nieuwe
televisieseizoen maandelijks een telkens
een uur durend verhaal van Maigret het
hoofdbestandsdeel van de VARA zondagavond op de televisie ging worden. Kees
Brusse ging de rol van Maigret uit de Georges Simenon-romans personifiëren. Mieke
Verstraete kroop in de huid van mevrouw
Maigret.
De BBC had in de daaraan voorafgaande jaren bijzonder veel succes gehad
met de 52 voor de televisie gedramatiseerde Maigret-verhalen, die in het
najaar van 1964 dus in Nederland voor het eerst op het scherm kwamen en
die in samenwerking en tezamen met de BRT (Vlaams-Belgische TV) werden
geproduceerd. De BRT verzorgde ook de documentaire-inleiding tot deze
serie, waarin de nadruk werd gelegd op de Belgische afkomst van Simenon
en het feit, dat zijn eerste Maigret-verhalen geschreven zijn (en ten dele ook
spelen) in onze noordelijke provincies. Het is bekend, dat Simenon’s eerste
creativiteit zich openbaarde op een zeiltocht door Friesland en Groningen.
Vooral Delfzijl en Stavoren maakten indruk op hem.
Ook had de VARA op de dinsdagavonden zendtijd en toen werd een comedyserie uitgezonden en verder waren er afleveringen Perry Mason. Op elke
VARA-vrijdagavond was er na de Rudy Carrell show plaats voor het ‘Dick
Powell Theatre’. Carrell trad in zijn maandelijkse programma weer met de
Mounties voor de camera’s op. Het programma van 18 september 1964
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werd uitgezonden vanuit het Circusgebouw in Scheveningen.
Natuurlijk
ging het programma ‘Top
of Flop’, met
presentator
Herman Stok,
door. Rob de
Nijs had ook
een belangrijke rol in een
nieuw
magazineachtig
amusementsprogramma
op de zaterdagavond gekregen, met
Met de klok mee: Rob de Nijs, Trea
Dobbs, Ria Valk en Marijke Merckens
ondermeer
verder: Trea
Dobbs, Ria Valk en Marijke Merckens. Aan het tweede journaal op de zaterdagavond ging een serie kluchtige eenakters vooraf, geschreven door het
echtpaar Gerard Walden en Berry Kievits. Mies Bouman ging in het tweede
gedeelte van het winterseizoen, na de geboorte van haar baby, haar medewerking aan het VARA tv-programma verlenen, terwijl er op de dinsdagavond laat ruimte kwam voor een cabaretprogramma. Hier ging ondermeer
de jonge cabaretgroep Lurelei, waarvan ondermeer Edison-winnares 1964
Jasperina de Jong deel uitmaakte, voor de camera’s optreden. Verdere zaken die in het winterseizoen werden gebracht waren documentaires over
gevarieerde onderwerpen, zoals jeugdcriminaliteit, concentratie in het dagbladbedrijf en speculatie in grond en huizen.
Ik hoor je al denken: Hoe stond het dan met de radioprogramma’s bij de
VARA? Laten we maar eens kijken of er enige herkenbaarheid bij u is. Over
het algemeen verdwenen er, in vergelijking met het vorige winter halfjaar,
maar heel weinig VARA-programma’s. ‘Weer of geen weer’ ging het tiende
jaar in en ook ‘Tussen start en finish’ bleef. Maar nieuw waren bijvoorbeeld
de lezingen van C. van Rijsinge over populairwetenschappelijke onderwerpen op de woensdagavonden, onder meer over de evolutietheorie.
In plaats van het jarenlang op de programmering staande ‘Marimba’ verscheen ‘Tegenvoeter’, een min of meer satirisch programma op vrijdagavond, onder leiding van Torn Pauka. Nol Gregoor werd ingeschakeld als
interviewer over controversiële onderwerpen. Ton van Duinhoven was de
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belangrijkste presentator. Deze rubriek ging rechtstreeks de lucht in vanuit
de Mensa Academie in Amsterdam. Nieuw op de zondagmorgen was ‘Ad
Rem’, een quizprogramma waarbij twee teams de gelegenheid kregen de
fouten en onjuistheden te signaleren in een verhaal van de spelleider. Het
‘Weekjournaal’ keerde terug op zijn oude plaats: zaterdag tussen 17.30 en
18.00 uur. Nieuw was ook de rubriek ‘Voor nu en later’, waarin L. Opheikens
de taak van Coen van der Lende overnam, met informatie over de sociale
wetgeving. Vermelding verdient verder, dat Johan de Meester naast de vaste
hoorspelregisseurs een zestal hoorspelen ging regisseren.
Op zaterdagmiddagen ging Hans Kerkhoff in het ‘Belcanto-programma’
grammofoonplaten van Nederlandse zangers uit de oude tijd ten gehore
brengen, afgewisseld door studioconcerten. Op 28 oktober werd de opera
‘Iris’ van Mascagni uitgezonden en op 25 november ‘De Parelvissers’ van Bizet. ‘Rotonde’ keerde op de zaterdagmorgen niet terug, want dit programma
kostte de VARA teveel: tweeduizend gulden per uitzending. ‘ZO 135’, dat
goedkoper was, werd wel voortgezet.
Jan Broeksz tijdens een presentatie
© VARA/ archief Beeld en Geluid
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Trouwens, in mijn archief vond ik ook nog
aantekeningen terug
van een opmerking
naar aanleiding van
een niet nagekomen
toezegging van de
toenmalige omroepsecretaris van de VARA,
J.B. Broeksz. ‘In deze
tijd omroepbaas te zijn
is geen sinecure. De
problemen zijn vele en
ingewikkeld. Het mag
dan ook nauwelijks
een wonder heten,
dat VARA’s omroepsecretaris J. B. Broeksz
een belofte was ontschoten, die hij eerder
in een bijeenkomst te
Assen aan de gewestelijke afgevaardigde
van de afdeling Drenthe, de heer Pijlman,
had gedaan. De belofte namelijk om te

informeren naar de mogelijkheid één FM-radioband voor het Hilversumse
programma te relayeren, dat in sommige gebieden van Oost- Drenthe en
Oost-Groningen, wanneer de RONO na half zeven de FM-banden gebruikt,
niet meer kan worden beluisterd. De middengolffrequenties 298 en 402 meter dringen vooral in het winterhalfjaar namelijk moeilijk tot deze randgebieden door en worden zwaar gestoord door buitenlandse, waaronder OostDuitse stations.’
De heer Broeksz toonde zich alsnog bereid te streven naar verwezenlijking
van dit plan op voorwaarde, dat dit geen schade doet aan de RONO. “Ik ben
overtuigd van het nut van de RONO en wil de mogelijkheden, die ze hebben, niet tekort doen,” verklaarde hij. Pijlman: ‘Misschien is het overdreven
pessimistisch gezien, maar we hebben er een zwaar hoofd in, dat de oostelijke randgebieden een toekomstig goede ontvangst zal worden gegeven.’
Uiteindelijk is het niet alleen met de frequenties goed gekomen, gezien de
FM dekking, maar is het aantal regionale omroepen, dat toen op een aantal
van twee stond, landelijk dekkend geworden.

GRONINGS INTERMEZZO
De straat waaraan we wonen is een bovengemiddeld vreemde straat te
noemen. De Populierenlaan begint rustgevend aan de rechterkant met een
soort van hofje met 16 zogenaamde doorzonwoningen met een variatie aan
koop- en huurwoningen met voldoende leefruimte. Op het einde van dit
binnenhof is er een prachtige gelegenheid voor de jongeren te spelen via
de aanwezigheid van twee speelplaatsen. Eén is er ingericht met speelattributen, de andere is gereed voor basketbal en voetbal. Daar speelt zich
dagelijks de multiculturele show af, die door een ieder gedoogd wordt. Aan
de linkerkant van de straat staat daar al sinds de mid-zestiger jaren een
hoog flatgebouw, Het Hunzerheem. Sinds een viertal jaren is het verlaten
door bejaarden, waar het ooit eens voor is gebouwd.
De benedenverdieping, inclusief recreatiezaal, werd vervolgens bezet door
de zogenaamde anti-kraakbeweging. Deze kon echter niet voorkomen dat
de andere verdiepingen, van het tien etage hoge gebouw, werden gekraakt.
Direct na de eerste groep doorzonhuizen is er een bocht die naar links leidt
tot een lange straat met flatjes en eengezinshuizen. Aan het einde is er de
mogelijkheid om zowel naar links als rechts de Kornoeljestraat in te rijden.
Aan de linkerkant staat een immens hoge flat, die anno 2014 voornamelijk
bewoond wordt door een grote groep Chinese studenten, die met liefde door
het College van Bestuur van de stedelijke universiteit werden binnengehaald
in het kader van de drang naar een brede internationalisering.
Op zich natuurlijk een goed streven om deze groep naar Groningen te halen.
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Selwerd II aan de Esdoornlaan in Groningen

De plaatselijke middenstand heeft er een uitbreiding aan klandizie aan en
de fietsenmaker op het Winkelcentrum Selwerd, de wijk waarin we wonen,
stelde onlangs dat hij meer dan ooit de laatste jaren kinderfietsen heeft
kunnen verkopen. De Chinese studenten vertrouwen niet op de remmen
van de fiets maar gebruiken vooral hun voeten. Zoals deze door de Chinezen
bewoonde studentenflat in Selwerd zijn er nog twee in dezelfde wijk. Maar
hoe anders waren de plannen in 1964?
‘De Stichting Studenten Huisvesting Groningen is voornemens in de komende tien jaren een groot aantal studentenflats in Groningen te laten bouwen.
Vermoedelijk gaat het hierbij om een aantal van tien. De flats in Paddepoel
zullen een onderdeel vormen van het grote universitaire uitbreidingsplan,
waarbij, zoals gemeld, een deel van de universitaire gebouwen naar Paddepoel zal worden overgebracht. Volgens de rector van de Algemene Groninger Studenten Vereniging Unitas, de heer G. J. H. Baltink, bestaat er
ook een plan drie flats te bouwen volgens een ontwerp van de Nederlandse
Droogdok en Stoomvaart Maatschappij in Amsterdam, dat de bouw inhoudt
van flats in metalen eenheden, die eenvoudig op elkaar kunnen worden gestapeld in verschillende woonlagen.’
Uiteindelijk is er voor een ander bouwsysteem gekozen, en woonden er in
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de drie gebouwde flats in principe alleen Nederlandse studenten die gretig
gebruik maakten van de bij de flats aanwezige ‘kroegen’. Al weer een paar
jaar geleden is in ieder geval in ‘Selwerd 1’, zoals het gebouw in de Kornoeljestraat wordt genoemd, de kroeg afgesloten en heeft de beheerder
zich laten omscholen tot autorijschoolhouder. De Chinezen meden de studentenkroeg massaal. Het is me niet bekend of ze nu zijn ingestapt om de
Nederlandse wegen onveilig te maken via de rijschool.

EEN TELEVISIE-ACADEMIE IN WORDING
In september 1964 maakte minister Bot, verantwoordelijk voor Onderwijs
Kunsten en Wetenschappen, bekend dat hij voornemens was gelden ter beschikking te stellen voor het initiatief op het gebied van educatieve televisie,
dat de Stichting Televisie Academie had ontvouwd. Wanneer de organisatie
eenmaal goed georganiseerd zou zijn dan kon, volgens de minister, de Nederlandse Onderwijs Televisie er ook nut bij hebben.
Aan de ontwikkelingen van deze beide vormen van educatieve televisie
hechtte de toenmalige regering grote waarde, zo blijkt uit de toelichting op
de begroting die destijds werd vrijgegeven. Zij vormden niet alleen een belangrijke uitbreiding van het gebruik dat tot op dat moment van het medium
televisie voor educatie werd ingezet, doch stoelden bovendien op sectoren
uit de samenleving, die tot op dat moment nog niet als zodanig bij de televisie betrokken waren geweest. Zowel de activiteiten van de NOT als die van
de Stichting Televisie Academie dienden in die fase gezien te worden als een
experiment. De minister gaf aan dat dit zowel voor vorm en inhoud van de
programma’s, maar ook voor de organisatorische opzet gold.
De minister wenste daarmee te bevorderen dat er een praktische samenwerking zou komen tussen de NOT, de Televisie Academie en de NTS (NOS), die
voor beide partijen bevredigend was en
duidelijk ieders zelfstandigheid en onafhankelijkheid zou eerbiedigen. De op
initiatief van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en handel opgerichte
stichting, die bekend zou worden onder
de naam ‘Teleac’, kreeg als doel cursusprogramma’s te gaan brengen – in eerste aanleg bestemd voor specifieke
groepen van kijkers, eventueel begeleid door schriftelijke lessen, die vooral
gericht zouden zijn op verbreiding en verruiming van kennis, speciaal op het
gebied van de natuurwetenschappen en techniek. Een ander doel was het
aankweken of vergroten van professionele vaardigheden en het ‘up to date’
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houden van verworven bekwaamheden.
In de tweede helft van de maand december 1964 werd bekend gemaakt dat
de stichting Teleac (Televisie-Academie) op woensdag 10 februari 1965 met
de uitzendingen van kennisoverdracht zou gaan beginnen. Deze cursussen
werden uitgezonden via Nederland 1. Begonnen werd met een cursus: ‘Eerste hulp in en om de woning’ en met een inleiding over enkele aspecten van
de toenmalige moderne didactiek. Alle uitzendingen werden, om zoveel mogelijk belangstellenden in de gelegenheid te stellen de cursussen te volgen,
op de zaterdagochtenden herhaald.
De stichting Teleac, die de beschikking kreeg over een eigen studio in Delft
en direct al twee reportagewagens had aangeschaft, ging nauw samenwerken met onder meer de NTS, waarvoor deze laatste extra zendtijd kreeg. De
programma’s duurden gemiddeld 30 minuten met als doel te zijner tijd uit
te groeien tot ‘een volledige universiteit zonder muren.’

OOK IN 1964 ZAT JE AL GOED BIJ DE AVRO
Had men ooit 50 jaar geleden kunnen bevroeden dat de AVRO in
haar negentigste ‘levensjaar’ plannen had te fuseren tot een omroep,
samen met de TROS? Nee, simpelweg omdat de TROS als publieke
omroep nog helemaal niet bestond.
Trouwens een aantal anderen als
bijvoorbeeld de Evangelische Omroep, de VOO, BNN en Max bestonden ook nog lang niet.

AVRO-studio 's-Gravenlandseweg
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In 1964 was de AVRO, statig gevestigd in een pand aan de ’s Gravelandseweg in Hilversum en in
een advertentie probeerde men,
door het gebouw te tonen, de lezers duidelijk te maken dat ze dit
gebouw mochten koesteren want
de kop was – bij herhaling – ‘Dit Is
Uw Huis’, het huis van de Algemene
Vereniging Radio Omroep. De omroep van radiopionier Willem Vogt.
Van Hélène Cals en Nico Treep, van

de eerste concerten van het Concertgebouworkest via zelfgebouwde radio’s.
De AVRO, ook van Han Hollander,
de voor onze ouders onvergetelijke
vooroorlogse verslaggever. Maar
ook van programma’s als ‘de Bonte Avondtrein’ en het duo Snip en
Snap. De AVRO was in haar eerste
decennia ook de omroep van de
diverse actiecomités, vooral groot
gemaakt door talloze vrijwillige
propagandisten. Omhoog gestuwd
op de golven van enthousiasme.
Maar in 1964 was er toch al het een
en ander veranderd als het om de
AVRO ging. Geen laaiende demonstraties meer zoals bijvoorbeeld
vertoond op Houtrust in Den Haag
Tussen 10+ en 20of de Dam in Amsterdam. Geen
Jos Brink en Ronnie Tober
dames met AVRO-jurkjes aan en
anderen weer met AVRO vlaggetjes. De AVRO ging met de tijd mee, maar
had in 1964 nog wel dezelfde goede principes, dezelfde gezonde idealen, als
de AVRO die medio 1923 werd opgericht.
Machtiger, invloedrijker en technisch was het een perfect radio- en televisiebedrijf geworden. Maar het bleef wel dezelfde AVRO, dezelfde Algemene
Vereniging Radio Omroep. In de advertentie om nieuwe leden te paaien
claimde men de Algemene Nationale omroepvereniging te zijn, die geen zuil
was in een zuilensysteem, maar een omroep waarin plaats was voor iedere
Nederlander, ongeacht zijn politieke of godsdienstige overtuiging. Algemeen
en nationaal betekende volgens de AVRO leiding niet principeloos en zouteloos, neutraal en vlak, alleen maar rekening houdend met de smaak van
alleman.
Er was een andere betekenis voor ‘Algemeen’ en ‘Nationaal’ in het kader
van de AVRO. Men wilde vooral een forum zijn voor een positieve gedachtewisseling tussen diverse groeperingen op allerlei terreinen, die onze samenleving rijk is. Bovendien stond men in de ledenwerfcampagne van 1964
voor dat iedereen naar de radioprogramma’s als wel het televisieaanbod
van de AVRO kon luisteren en/of kijken, zonder in zijn gevoelens te worden
gekwetst.
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De programmaleiding van de AVRO hield in de radio- en televisieprogramma’s rekening met de belangen en de belangstelling van de luisteraar en
kijker en het maakte niet uit of iemand directeur van een grote onderneming of een arbeider was. Meerdere vergelijkingen somde men op in de
advertentie: ‘Van stedeling tot landbouwer’, ’van de kunstliefhebber tot de
sport enthousiast’ en ‘van hen die verre landen willen zien tot diegenen die
thuis een hobby bedrijven’. Bovendien was men er voor de huisvrouwen
en de jeugd. Vergeet niet het bestaan van de AVRO-jeugdomroep Minjon,
waar heel wat talent is ontwikkeld, en groot is geworden. Bovendien was de
AVRO er vroeg bij door programma’s voor de meer jongere luisteraars in de
programmering op te nemen: ‘Op de Jonge Golf’, ‘Eigen Weg’, ‘Tussen 10+
en 20-‘, ‘Rooster’ en ‘Nieuwe Oogst’. Destijds allemaal – voor die tijd – flitsende, moderne, actuele en boeiende programma’s gericht op de moderne,
positief ingestelde, jeugd van die tijd van vijftig jaar geleden.

VAN HAVEN TOT PARKEERPLAATS
In een halve eeuw tijd veranderen delen van steden zodanig dat voor velen
van hen, die er al die jaren niet meer kwamen, het onherkenbaar is geworden. Neem nu de Westerhaven in Groningen. Dat was tegen het einde van
de jaren vijftig van de vorige eeuw nog een echte haven, waar vele schepen
lagen afgemeerd. De naam Westerhaven verwijst naar de vroegere haven
die rond 1960 is gedempt. De Westerhaven als haven was een restant van
de vestingwerken van de stad Groningen. De haven werd aangelegd op een
deel van de vestinggracht, daar waar het Hoendiep begon. Alleen via het
Hoendiep was de haven bereikbaar. Een verbinding met de Aa en het Verbindingskanaal werd nooit aangelegd, het Hoendiep werd wel via het Eendrachtskanaal en een sluis met het Verbindingskanaal verbonden.
De slechte verbinding zorgde er voor dat de Westerhaven zich als haven
nimmer echt ontwikkelde. Tegelijkertijd vormde de haven wel een barrière
voor het verkeer, waardoor in 1955 al het voorstel werd gedaan tot al dan
niet gedeeltelijke of gehele demping van de Westerhaven. Op 31 oktober
1960 besloot de gemeenteraad van Groningen tot gehele demping over te
gaan. Nadat langdurig werd gewerkt aan de demping was het gebied, wegens drijfzand, vanaf medio 1962 langdurig op slot. In de maand oktober
1963 werden de werkzaamheden vervolgd door een wegenstructuur aan te
leggen en dus was in oktober 1964 de situatie geheel anders. Na een lange
periode van hard werken kon de Westerhaven in haar nieuwe jasje in de
ochtend van de 31ste oktober 1964, op de dag af vier jaar nadat de gemeenteraad haar besluit tot demping had genomen, worden geopend.
In het Nieuwsblad van het Noorden van die dag, dat rond half zes in de mid78 • Freewave Nostalgie

dag op de deurmat
Westerhaven
viel, was het volgende te lezen over
de opening voor het
verkeer van de vernieuwde Westerhaven: ‘Door het doorknippen van twee
kruislings over het
kruispunt Westersingel — A-straat gespannen linten heeft
wethouder P. G. van
Delden vanmorgen
om half elf de officiële opening verricht van de (gedempte) Westerhaven te Groningen als
parkeerterrein. Hij deed dit voor de winkeliersverenging Koopcentrum APoort, die er een compleet feest van maakte met negen muziekkorpsen en
met honderden kinderen, die op toeters bliezen en met vlaggen zwaaiden.
In café De Slingerij, waar de genodigden bij elkaar waren gekomen, wees
de wethouder erop, dat het vier jaar geleden is, dat de demping van de
Westerhaven in de raad werd bediscussieerd en dat daarvoor aanvankelijk
een krediet van f 1.066.000 beschikbaar werd gesteld, later aangevuld met
f 215.000.--.
Verder verstrekte de heer van Delden de volgende gegevens. Het hele
marktterrein is 6600 vierkante meter groot en het parkeerterrein 4200. Er
zijn rondom de Westerhaven 80 nieuwe verkeersborden geplaatst om het
verkeer in goede banen te leiden. De oppervlakte van de nieuw aangelegde
asfaltwegen bedraagt 10.600 vierkante meter, waarin totaal 11 zebra’s zijn
aangebracht. De heer Van Delden wees erop dat alles bij elkaar zeer arbeidsintensief is geweest en dat het daardoor bijna een jaar heeft geduurd.
“Het object is echter nog niet helemaal klaar”, aldus de heer Van Delden,
“er moet nog een stukje Hoendiep gedempt worden, terwijl de brug aan
de Herman Colleniusstraat gaat verdwijnen.” Men hoopt volgend jaar april
- mei met het werk te kunnen beginnen. Voor de demping zal zand uit het
Foxholstermeer worden gebruikt. Op de feestelijke bijeenkomst in Slingerij
werd een welkomstwoord gesproken door de voorzitter van Koopcentrum
A-Poort, de heer G. Folkers die alle bij de werkzaamheden aan de Westerhaven betrokkenen hartelijk bedankte. Het feest rond deze officiële opening
duurde tot in de middag voort. Kinderen bleven rondlopen met hun toeters
en ballonnetjes en de muziekkorpsen lieten zich steeds horen.’
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RODE KAART VOOR LEO HORN
In de herfst van 1964 stonden de kranten vol van verontwaardiging omtrent
het gedrag van een bekende Nederlander, de bekendste scheidsrechter die
destijds ons internationaal vertegenwoordigde, Leo Horn. Het bleek namelijk dat Horn, die als hobby een vergunning had om te jagen, een jachtpartij
had georganiseerd in de toen nog redelijk jonge Noordoostpolder, waarbij
het uiteindelijk flink uit de hand liep. Hij was met enkele tientallen jachtvrienden gaan jagen op een terrein aan de Espelerweg, even onder de gemeente Emmeloord.
Op de gemeentelijke boomkwekerij, vlakbij het jachtterrein, waren twee plantsoenarbeiders aan het werk toen
plotseling schoten klonken.
Een konijn viel op enkele meters van de werklieden neer.
Toen hierover opmerkingen
gemaakt werden, waarbij later het woord ‘kattenmepper’
viel, was de lont in het kruitvat ontstoken.
De heer Horn stormde enige
ogenblikken later op de man
af, die het scheldwoord gebezigd had, en begon in het
wilde weg te schoppen en te
slaan. Zo hard kwamen de
klappen aan, dat de man, de 44-jarige J. van der Meulen, zich onder doktersbehandeling diende te stellen. Er werd door de politie proces-verbaal
opgemaakt tegen de bekende scheidsrechter. Het geval speelde zich rond
half vier in een middag af. De twee werklieden waren op de kwekerij bezig.
De heer Van der Meulen, nog geheel onder de indruk van het gebeurde, vertelde aan een journalist van een lokale krant: Wij, mijn collega Popkema en
ik, waren aan het werk op de kwekerij, toen we de schoten hoorden. Er werd
niet best geschoten. De hagel floot ons om de oren. Popkema zei, dat hij een
kogeltje langs zijn haar voelde gaan. Hij had inderdaad een klein plekje aan
de slaap. Voor ons lag er vervolgens een dood konijntje.”
‘Twee jagers met een hond kwamen daarna op de plantsoenarbeiders af. De
heer Van der Meulen riep hen toe weg te gaan, daar ze op het privéterrein
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van de kwekerij waren. Toen ze dat niet deden en de hond het konijntje
lieten ophalen, sommeerde de heer Van der Meulen hen nogmaals te verdwijnen. Kwaad riep hij de jagers toe hoe onverantwoordelijk zij hadden
geschoten. Daarbij viel de
uitdrukking ‘lelijke kattenmeppers’. Voor één van de jagers was het aanleiding te zeggen: “Zeg jij lelijke kattenmeppers? Dat zal ik eens aan meneer
Horn zeggen”.
Verder wist de betreffende journalist te melden dat de heer Van der Meulen, toen de jagers eenmaal vertrokken waren, aan zijn collega Popkema
had geadviseerd de politie te informeren en deze laatste vertrok vervolgens
richting het bureau. Van der Meulen liep nog wat rond te scharrelen op de
kwekerij en besloot zelf ook nog
naar de politie te gaan en juist toen hij zijn fiets wilde pakken, stormde Horn
op hem toe. “Heb jij lelijke kattenmepper gezegd? Dan zal ik je.” En voor
van der Meulen er op verdacht was, kreeg deze een harde stomp. De man
werd door de uitzinnige Horn tegen de grond geslagen en in de lendenen
getrapt.
Twee jagers van het gezelschap keken onbewogen toe. Pas toen er bloed
vloeide, maakten zij de heer Horn los. Van der Meulen, overdekt met
schrammen, strompelde naar
zijn fiets en deed aangifte van
de mishandeling. Hij stelde zich
ook onder doktersbehandeling.
De behandelende arts vertelde
hem, dat hij er nog goed was
afgekomen. Hij had namelijk
ondermeer een slag tegen de
slaap gekregen.
Al eerder was het optreden van
de heer Horn in de Noordoostpolder ook al eens aan ernstige
kritiek onderhevig geweest. Enkele jaren eerder schoot hij een
kat dood — de ironie wil dat het
de kat was van de heer Van der
Meulen. Gevolg was ondermeer
dat Horn tijdelijk werd uitgesloten van het fluiten van wedstrijden in het Betaalde Voetbal.

Leo Horn met oom agent

Een verzoeningspoging, enkele dagen later, tussen Leo Horn en de 44-jarige
plantsoenarbeider Van der Meulen in Emmeloord liep op niets uit. Een vriend
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van de scheidsrechterjager had Van der Meulen gevraagd Leo Horn de hand
te willen drukken. Een ook toen verscheen een reactie in de verschillende
kranten: ‘De heer Van der Meulen heeft verklaard hier geen prijs op te stellen aangezien de heer Horn zich volgens hem beledigend over hem heeft
uitgelaten in een radio-uitzending van zaterdagmiddag van het VARA-programma ‘Uitlaat’.
Van der Meulen: “Wanneer Horn direct na de jachtpartij bij me was gekomen
en zijn excuses had gemaakt zou ik daarop zijn ingegaan”. Nu wil hij de heer
Horn pas de hand drukken wanneer deze na de rechtszaak zich tegenover
hem wil excuseren over de klappen die deze heeft uitgedeeld. De heer Van
der Meulen zou het jammer vinden wanneer de scheidsrechtersloopbaan
van de heer Horn door deze affaire gevaar loopt.’
Ook werden diverse sportvrienden van Leo Horn benaderd om hun gevoelens tegenover de krant te verklaren: “Die klap van Leo Horn? Wij als vrienden oordelen, dat hij misschien fout is geweest en te impulsief, maar men
moet het niet erger maken dan het is. Een jaar lang is hij geïrriteerd sinds
het schot op de kat en dat is nu tot een uitbarsting gekomen”. Onder de vele
gasten, die een nieuwe jachtpartij van de heer Leo Horn in de Noordoostpolder hebben meegemaakt, behoorde ook de Groninger arbiter, de heer
Tj. Elsinga, samen met collega’s Boogaerts, Schalks, Bijleveld, van de Veer,
alsmede de manager van Go Ahead, de heer Wim Beltman, de KNVB-bestuursleden, de heren D. Nijs en H. Zon. “
Aan de heer Horn was na het incident niets te
merken. Hij roerde de kwestie niet aan, maar
was welbespraakt als altijd. Het is een kerel
tegen wie ik met ontzag opzie en een kei van
een scheidsrechter. De pers heeft hij geweerd
en een fotograaf weigerde hij beslist zijn toestemming om foto’s te nemen. De mensen in
speldjest
het dorp waren beslist niet vijandig tegenover
Leo Horn. Ik heb geen enkele afkeurende reactie vernomen en alleen maar diverse boeren
en hun arbeiders gezien, die vriendelijk en joviaal een groetende hand opstaken en goedendag riepen. Er was een vergadering van de
personeelsvereniging van een zuivelfabriek en ik geloof, dat ik kon opmaken, dat men achteraf de zaak niet meer zo ernstig neemt. Men vindt, dat
er van beide kanten fouten gemaakt zijn,” aldus de heer Elsinga. Dat de hagelkorrels om het hoofd van een werkman, de heer van de Meulen, zouden
hebben gefloten, ontkent hij. “Het waren vallende hagelkorrels, waarvan
enkele het haar van de heer van de Meulen hebben geraakt”.
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KLEUR OP TV
14 oktober 1964 zal altijd in de technische geschiedenis gebeiteld staan
als de dag dat er voor de eerste keer, hetzij op zeer beperkte schaal, een
televisie-uitzending in kleur in ons land werd ontvangen. Een duizendtal
Nederlanders zag die avond tussen half acht en half negen, via forse – experimentele – ontvangsttoestellen, de allereerste uitzending in deze vorm.
De kijkers waren honderd Philips-em1964
ployés uit Eindhoven met hun gezinsleden, een groep PTT-technici en ongeveer veertig journalisten. De uitzending
vond plaats vanuit een studio, die was
gebouwd in het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Waalre. Maar er
zat meer in de koker: De GPD kranten de volgende dag: ‘Maandelijks zal
Studio-Waalre experimentele kleuren
televisie-uitzendingen de lucht insturen. De directie van Philips gelooft, dat
kleurentelevisie vooral mogelijkheden
heeft in de educatieve sector. De leiding van Philips meent — heel voorzichtig — dat aan het eind van 1967 in
Europa 2 à 300.000 kleurenontvangers
in gebruik zullen zijn. Het aandeel dat
Nederland hierin heeft zal mede worden bepaald door wat de omroep en
de overheid gaan doen. Het is de bedoeling dat de omroepen op bepaalde
gebieden met Philips zullen gaan samenwerken bij het verkrijgen van meer
ervaring op het gebied van de kleurentelevisie.’
Het programma werd destijds geregisseerd door Erik de Vries, de oervader
van de Nederlandse televisie. Technici van Philips experimenteerden al jaren
met het overbrengen van gekleurde beelden, aanvankelijk met overbrenging
per draad, later via de lucht. Voor het eerst was dus in oktober 1964 sprake
van ‘een signaal de lucht ingaan’, dat gewoon in de huiskamers kon worden
ontvangen en waarmee de werkelijkheid zoveel mogelijk werd benaderd.
De eventuele aanschaf van een kleurentoestel werd voor de toekomst in
prijs geschat op het drievoud van de aankoop van een zwart-wit toestel.
Maanden lang zou er gespaard dienen te worden alvorens men een eigen
toestel kon veroorloven. Daarnaast stelde ook de aankleding van het programma bij kleuruitzendingen hogere en kostbaarder eisen. Wat was er zoal
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te zien in deze experimentele uitzending?
Na een uiteenzetting van prof. dr. H.B.G. Casimir, lid van de Raad van Bestuur van N.V. Philips’ Gloeilampenfabriek, was er een door Polygoon vervaardigde filmjournaal ‘Nederlands gebeuren in kleuren’ te zien. Vervolgens
kwamen er een goochelprogramma op het scherm, een door Philips vervaardigde filmstudie, een inleiding over kleuren door drs. K. Compaan en
een kleurig gekleed Hongaars ensemble.
Een televisie-uitzending in
kleuren bleek een boeiend
schouwspel. Niet alleen omdat de beelden de werkelijkheid meer benaderden, maar
ook doordat het kleurenbeeld
meer details liet zien dan een
beeld, dat is opgebouwd uit
wit en zwart en alle tinten
grijs.
In 1967 werd de kleurentelevisie officieus ingevoerd in
ons land en waren er stapsgewijs meer en meer programma’s in kleur te ontvangen. Op 21 september
1967 had dit historische gebeuren plaats op de toenmalige Firato-elektronicabeurs. Kleurenuitzendingen hadden buiten Europa al véél eerder plaatsgevonden.
Op de wereldtentoonstelling in Brussel (1958) werd het technologisch hoogstandje van kleurentelevisie sterk gepromoot. Maar daar bleef het bij. Europa bleef vooralsnog zwart-wit kijken. Pas met de introductie van het Palsysteem, dat in het grootste deel van Europa de standaard werd, kwam de
doorbraak. Het in Nederland geadopteerde kleurensysteem was het door de
Duitse Dr. Walter Bruch van Telefunken uit het Amerikaanse NTSC-systeem
doorontwikkelde PAL-systeem. Kwalitatief is PAL veel beter beoordeeld dan
het Amerikaanse NTSC. Zelfs het Franse Secam-systeem, ook voor het eerst
in kleur in 1967, heeft een hogere kwaliteit. Overigens zenden sommige
Franse omroepen nog steeds uit in Secam, via satelliet, maar dan wél analoog.
De eerste buitenreportage was een soort geschenk uit de hemel, want men
filmde de intocht van Sinterklaas in Medemblik op 18 november 1967. Op 1
januari 1968 werd kleurentelevisie definitief ingevoerd. Een kleuren televisietoestel kostte toen circa drieduizend gulden.
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DE OOSTENRIJKSE KRANTEN VERSUS DE POLITIEK
In Wenen stonden in het najaar van 1964 duizenden mensen in de rij om
via een referendum hun mening te geven over het radio- en televisiebeleid
in Oostenrijk. De radio en televisie waren niet in handen van een aantal
verenigingen of van confessionele groepen, maar werden geleid en beheerd
door de staat. In feite wil dit zeggen, dat zij volkomen onder invloed stonden van de twee grote politieke partijen, die destijds als belangrijkst werden gezien: de socialisten en de (rooms-katholieke) Volkspartij. Deze twee
partijen hadden hun competenties evenredig onder elkaar verdeeld, zodat
men kon zeggen, dat de radio in Oostenrijk ‘zwart’ was. Met andere woorden overwegend onder invloed stond van de Volkspartij, terwijl de televisie
‘rood’ was door de overmacht van de toenmalige socialisten.
Deze overmacht was zo groot geworden, dat de publieke opinie hiertegen
in verzet kwam. Men wilde al jaren lang niet alleen betere programma’s,
maar vooral eiste men, dat politieke uitzendingen zo veel mogelijk zouden
verdwijnen. Vooral wanneer er verkiezingen op komst waren, werd het programma van radio en televisie voor een aanmerkelijk deel beheerst door politieke propaganda, door toespraken en wederzijdse aanvallen en beschuldigingen.
Bovendien eiste men, dat het personeel, dat de programma’s samenstelde,
niet gekozen werd op grond van zijn politieke richting, maar voornamelijk
op grond van zijn bekwaamheden. De publieke opinie was echter niet opgewassen tegen de overmacht
van de twee politieke partijen, die het gehele radio- en
televisiebeleid beheersten
en onder elkaar verdeelden.
Hierin kwam echter verandering, doordat politiek onafhankelijke dagbladen het
volk opriepen om zich tegen
dit beleid te verzetten. Deze
oproep heeft zoveel succes
gehad, dat de Oostenrijkers
vervolgens de gelegenheid
kregen om zich tegen het
beheer van de twee partijOostenrijkse omroep
en uit te spreken.
Er bestond in Oostenrijk destijds een soort van directe democratie in de
vorm van het plebisciet, waardoor het volk rechtstreeks stelling kon neFreewave Nostalgie • 85

men tegen het regeringsbeleid, ofwel zijn mening tot uitdrukking kon brengen, wanneer de regering geen beslissing wenste te nemen. Deze vorm van
rechtstreekse democratie, waarin het volk zich rechtstreeks uitspreekt met
voorbijgaan van parlement of volksvertegenwoordiging, was in de Oostenrijkse grondwet vastgelegd. Het is echter altijd een lange en moeilijke weg
om tot een plebisciet te komen, want het volk moet van tevoren worden ingelicht en opgeroepen om zich zoals in dit geval tegen de regeringspartijen
uit te spreken. Dit werk hebben destijds de onafhankelijke dagbladen op
zich genomen en zij hebben het met succes gedaan.
Na lange voorbereidingen en ondanks de obstructie van de volksvertegenwoordiging werd het Oostenrijkse volk opgeroepen om tussen 5 en 12 oktober 1964 zijn stem te verheffen. Het kwam er alleen op aan, of er voldoende kiezers een biljet zouden invullen, waarop zij verklaarden, dat zij
zich verzetten tegen het toen bestaande radio- en televisiebeleid. Wanneer
er voldoende stemmen zouden worden afgegeven, moesten de partijen zich
houden aan deze rechtstreekse stem van het volk.
Het gevolg van de stemming was wijziging van de wetgeving in 1967, waarbij de leidende functies voor radio en televisie niet meer werden gegeven
aan politici of aan personen met een politieke kleur, maar voornamelijk aan
bekwame vakmensen, die een goed programma konden garanderen, dat
niet meer door politiek werd verwaterd.

OP DE RAILS
Gezien mijn vrouw afkomstig is uit Rostock wordt de afstand tussen Groningen
en Rostock af en toe door ons afgelegd.
We kunnen kiezen door gewoon met de
auto te gaan, maar soms is een treinreis ook aangenaam. Alleen dan komt het
weer, vaak overstappen en ook nog eens
lange tussentijden. Sinds enkele jaren is het echter mogelijk met de bussen
van Public Express, die alleen de verbindingen tussen Groningen en Oldenburg onderhielden, naar Bremen te reizen en daar op de trein te stappen in
een rechtstreekse verbinding naar het station van Rostock, een inmiddels
zeer relaxte reis. Nadat de bus stopplekken heeft aangedaan in Oldenburg
bij de plaatselijke universiteit en het station, wordt er doorgereden naar het
vliegveld Bremen en de eindbestemmingsstopplaats op een paar minuten
van het Centraal Station in Bremen. Hier is het altijd even prettig bijkomen
met een lekker broodje en een cappuccino alvorens op de Intercity, met
gereserveerde plaatsen, richting Rostock wordt opgestapt.
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Maar hoe ging dit zo’n 50 jaar geleden?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
het treinverkeer op 1 april 1944 tussen Groningen en Bremen stilgelegd en
werden zelfs enkele belangrijke spoorbruggen, ondermeer de spoorbrug
over de Eems, door sabotage onklaar
gemaakt. In de herstelperiode na de
Tweede Wereldoorlog werd allereerst
het goederenvervoer tussen Nederland
en buurland Duitsland in 1951 hersteld. Drie jaar later was het de beurt aan
het reizigersverkeer. Een rechtstreekse lijn was er met de ‘Onkel Heini’, de
bijnaam voor het dagelijkse treinenpaar dat tussen Bremen en Groningen
en v.v. reed. Op het station van Nieuweschans, dat vele jaren later door de
Duitsers tot Bad Neuschans werd herdoopt, werd in die tijd een koffiestop
gehouden, waarbij de restaurateur met een groot blad met papieren bekertjes gevuld met koffie langs de trein liep, zodat passagiers via de raampjes
geld konden aanreiken in ruil voor koffie.
Een hele lange periode werden deze personentreinen van Groningen naar
Leer getrokken door een Nederlandse diesellocomotief 2200 met in de winter gekoppeld aan een speciale verwarmingswagen voor de stoomverwarming van de rijtuigen. Later werden deze treinen getrokken door Duitse locomotieven uit de series V100 (212) en V160 (216) die zelf een stoomketel
voor de treinverwarming aan boord hadden. En die trokken de treinstellen,
via allerlei tussenstations, richting het station van Bremen.
In november 1964 richtte het bestuur van
de plaatselijke Middenstandsvereniging van
Hoogezand-Sappemeer zich in een brief tot
de directie van de Nederlandse Spoorwegen. In dit schrijven werd gewezen op het
feit, dat sinds de invoering van de nieuwe
dienstregeling per 31 mei 1964 de internationale trein Bremen - Groningen op het
baanvak Winschoten - Groningen niet meer,
zoals voorheen, stopte. Treinreizigers uit Hoogezand-Sappemeer ondervonden daardoor ernstig ongerief. De middenstandsvereniging liet weten dat
het ten zeerste op prijs werd gesteld indien de trein vanuit Bremen weer in
Hoogezand - Sappemeer zou stoppen. Dan zouden, volgens de briefschrijvers, twee problemen worden opgelost. Het binnenlandsverkeer kon later
vertrekken en reizigers uit Duitsland voor Hoogezand- Sappemeer, behoefden niet meer in Winschoten uit te stappen en via een busreis hun doel te
bereiken. En daarmee wordt duidelijk dat ontevredenheid met het treinverkeer van alle tijden is.
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TV-SMOKKEL KOMT AAN HET LICHT
Televisies werden steeds aantrekkelijker voor de Nederlanders waarbij, hoewel stapsgewijs, meer en meer gezinnen de beschikking kregen over een eigen televisietoestel. Uiteraard werden ze volop in de winkel tentoongesteld
om het publiek aan te trekken. Vaak alleen maar een testbeeld vertonend
daar er overdag bijna geen sprake was van reguliere uitzendingen. Ook uit
het buitenland kwamen er toestellen binnen via het niet reguliere circuit.
Op 22 november 1964 werd een deel van de smokkel een halt toegeroepen,
want met de arrestatie van twee Duitse smokkelaars had de douanerecherche een flink succes geoogst in de actie tegen smokkelaars van televisietoestellen uit Duitsland. Het tweetal, H. D. S. en P. G., beiden afkomstig uit
Hamburg, waren ingerekend toen zij met twee auto’s, waarin enkele tientallen illegaal over de grens gevoerde televisietoestellen, voor een overweg bij
Almelo stonden te wachten.
Aangenomen werd, dat de mannen in de daaraan voorafgaande maanden
ruim 700 televisieontvangers naar Nederland hadden gesmokkeld. Al geruime tijd hield de douanerecherche vanuit de hoofdzetel te Amsterdam de
illegale invoer van televisieapparaten in de gaten. De belangstelling was
gewekt door een toenemend aantal aanbiedingen van toestellen van Duitse
merken, die tegen opvallend lage prijs werden aangeboden.

In beslag genomen tv-toestellen
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De invoerrechten op een televisietoestel
bedroegen destijds 40%. Doordat deze werden
ontdoken konden de toestellen
uiteraard tegen
belangrijk
lagere prijzen dan
de officieel vastgestelde
worverkocht.
den
Hoewel de douanerecherche
weigerde mededelingen te doen
over het onderzoek, dat nog in

volle gang was, gaf men toe dat men op de hoogte was van ‘enige los van
elkaar opererende combinaties van Duitsers en Nederlanders’, die zich met
de televisiesmokkel bezighielden. De toestellen werden grotendeels in het
Oosten van het land via handelaren aan het publiek verkocht, maar vonden
ook hun weg naar het westen van het land.
Men had bij de douane de indruk dat de meeste toestellen via Twente ons
land binnenkwamen. De groep, waarvan twee leden waren gearresteerd,
wekte de belangstelling van de douane toen bleek dat een vrachtauto, die
enkele weken eerder in het grensgebied bij Tubbergen tegen een boom was
gereden, was geladen met een veertigtal gesmokkelde televisietoestellen.
De douanerecherche alarmeerde vervolgens de Nederlandse en Duitse douane- en politie-instanties. Zo kreeg men na enige tijd lucht van een tweede
smokkelkonvooi dat met twee auto’s zou worden uitgevoerd. De wagens
werden op Nederlands grondgebied opgewacht en bij Almelo door de douane
gevolgd. Van het feit dat beide wagens — een bestelauto en een vrachtwagen — voor de spoorwegovergang te Vennebrugge moesten wachten, werd
gebruik gemaakt om de bestuurders te overmeesteren. De beide mannen
boden geen tegenstand. Zij werden eerst in verzekerde bewaring gesteld.
Enige dagen later besloot de rechter-commissaris tot in bewaringstelling.
Met S. had men, naar de mening van hoofdinspecteur G. Joustra, hoofd van
de inspectie Almelo van ‘Invoerrechten en Accijnzen’, de belangrijkste man
in handen. Zijn bekentenissen vormden de basis voor het verdere onderzoek, dat zich vooral bewoog om de vraag: ‘Waar zijn al die gesmokkelde
televisietoestellen gebleven?’ Niet duidelijk werd hoeveel van deze toestellen regelmatig stonden afgesteld op kanaal 11, waarop het signaal van TVNoordzee vanaf het REM platform kon worden ontvangen.

WEGENS VAKANTIE... GEOPEND
Het was in 1964 zo dat regelgevingen door eigenaren van winkels uiteraard
dienden te worden gevolgd, per gemeente verschillend. Zo was het in vele
gemeenten gebruikelijk dat de eigenaar van een winkel zijn of haar winkel
gedurende een verplicht aantal weken diende te sluiten in de vakantieperiode. Zo ook in de gemeente Haren, even onder de Martinistad Groningen. In
die gemeente was de regelgeving ook geldig voor de landelijke bedrijven die
in Haren een filiaal hadden gevestigd. Het was voor de directie van Albert
Heijn geen reden om de winkel op slot te doen en dus niet deel te nemen
aan de gemeentelijk geregelde vakantiesluiting.
Het weigeren de zaak te sluiten leidde in november 1964 tot een rechtszaak
voor de Groninger Rechtbank, waarover in het Nieuwsblad van het Noorden verslag werd gedaan: “Hier moet worden afgeroomd wat ten onrechte
Freewave Nostalgie • 89

Albert Heijn in Haren

is verkregen”, zei tijdens de zitting van de
Groninger economische politierechter de
officier van Justitie, mr. J. Mem. Hij was van
mening dat er geen twijfel aan kon bestaan
dat het Harense filiaal van Albert Heijn zich
te schikken had in de gemeentelijke verordening ingevolge de winkelsluitingswet.
Volgens deze verordening zou de supermarkt van maandag 20 tot en met zaterdag
25 juli gesloten moeten zijn. De zaak was
dit echter niet. De officier achtte de door
Albert Heijn begane overtreding ernstig.
“Andere, gelijksoortige, winkels in Haren
waren die week wel dicht. Voor de eigenaren van deze winkels was het zeer onaangenaam”. De Harense verordening was niet
geldig voor supermarkten, tenminste dit
concludeerde de verdediger, tevens bijzonder gevolmachtigde van Albert Heijn, mr.
Van Dijk uit Amsterdam, die het requisitoir
van de officier vrijwel uitsluitend op juridische gronden bestreed. “De verordening
van Haren deugt volstrekt niet. De fout is
De prijzen van 1964
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dat er in de verordening wordt gesproken van kruidenierswaren. Dat is een
vaag begrip en bovendien een verouderde omschrijving, die geen houvast
biedt”.
Hij noemde in dit verband een arrest van de Hoge Raad, waarin werd gezegd
dat kruidenierswaren artikelen zijn die in het spraakgebruik zo worden aangeduid. Het bewijs dat er in hoofdzaak of uitsluitend kruidenierswaren worden verkocht, zoals het in de verordening werd gesteld, viel niet te leveren.
Verder viel de verdediger het taalgebruik in de verordening aan, waardoor
de verordening ‘gegarandeerd niet verbindend” zou zijn.
De officier bestreed het betoog van de raadsman onder meer door te stellen dat in de gemeentelijke verordening wel degelijk een duidelijke definitie
van het kruideniersbedrijf te vinden was, aangezien de verordening verwees
naar het vestigingsbesluit, waarin een nauwkeurige omschrijving te vinden
was. Uiteindelijk werd de N.V. Albert Heijn veroordeeld tot het betalen van
een boete van f 2000,--.

EEN SCHNABBEL VOOR DUYS
Vorig jaar vertelde een goede vriend uit Amsterdam een mooie garderobe
uitbreiding te hebben gedaan bij Peek en Cloppenburg. Dan zitten ze in
Amsterdam goed, want in Groningen is deze onderneming al jaren geleden
vertrokken uit de Heerestraat om plaats te maken van een filiaal van De
Bijenkorf. Gelijk aan C&A en de Firma Meyering waren het in 1964 de meest
toonaangevende kledingzaken in Groningen.
In die tijd was het redelijk normaal dat jaarlijks diverse malen door deze
bedrijven modeshows op verschillende locaties werden gehouden om hun
nieuw producten aan het publiek te vertonen, waarbij er een advertentiecampagne via de lokale en regionale kranten aan de show voorafging.
Maar ook de dag na een dergelijke show was er aandacht, zoals in ook in
november 1964 in het Nieuwsblad van het Noorden: ‘De jassenshow, die
Peek en Cloppenburg deze week in verscheidene plaatsen in ons land organiseert, werd gisteren in Groningen opgeluisterd met een optreden van Willem Duys voor het gesloten televisiecircuit. Daarvoor waren in de etalages
enkele televisietoestellen opgesteld. Door interviewtjes met klanten trachtte
de heer Duys, die voor de eerste maal in Groningen was, de aspirant- kopers naar binnen te lokken. Vooral de jeugd, mede aangelokt door de in het
vooruitzicht gestelde lolly’s, ging daar gretig op in. Tussen de gesprekjes
door kwamen natuurlijk ook de jassen ter sprake en op de beeldbuis. Opvallend daarbij waren de afknoopbare bontkragen, die zowel bij heren- als
damesjassen waren toegepast. Tweed en camel bleken ook hier de favoriete
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materialen.’

Willem Duys met Drs. P op tv

Enkele jaren later zou dergelijke belangenverstrengeling van medewerkers van
de omroepen wettelijk verboden worden, hoewel het
hap en snapcircuit altijd een
fruittuin voor velen was. Willem Duys schroomde niet om
bij herhaling zijn belangen
bij een platenmaatschappij
te laten blijken in zijn zondagochtendprogramma bij
de AVRO: Muziek Mozaïek.
Jaren later verraste André van Duin hem met een prachtige persiflage:
http://www.youtube.com/watch?v=SygxL1J7r_8

LANGS DE LIJN
De zondagen waren in 1964, op de dagen dat er in Groningen door GVAV
werd gespeeld, zo goed als ingevuld. Het ontbijt, gevolgd door de kerkgang,
koffie en een lunch, gevolgd door voetbal. Ik probeer me te verplaatsen
naar die tijd en kom dan tot de conclusie dat ook toen al de wedstrijden, die
gespeeld werden in het toenmalige Oosterpark, om half drie begonnen. Zo
rond de klok van half twee werd in groepsverband vertrokken. Bovenbuurman Jaap Wichertjes, broer Jelle, broer Egbert, vader Knot en ikzelf. Onderweg naar het stadion werd nog een aantal bevriende personen opgehaald en
werden de bij de kaarten behorende plekken in het stadion opgezocht.
Tot 16 jaar was het mogelijk tegen een tarief voor de jeugd plaats te nemen
in de uiterste oostelijke hoek van het station aan de zogenaamde Parkzijde.
Als ik me goed herinner was de prijs dat jaar f 1,25 voor de jeugd. Het was
een tribune waar geen beschutting achter was en als aan die kant een bal
overging, duurde het even voordat deze achter de tribune was opgehaald
en weer in het veld was gebracht. Een stenen tribune zonder hoge hekken;
nee, alleen een stalenbuis op buikhoogte scheidde je van het groene gras.
Een halve eeuw later gewoon ondenkbaar. Een muziekkorps liep, voorafgaand aan de wedstrijd en in de rust, een rondje muziek spelend over het
veld en uit de luidsprekers klonk nog een keer de ‘Koning Voetbal Mars’. In
de rust liepen mensen met houten bakken, bevestigd aan riemen rond. In
die bakken allerlei lekkers, waaronder chocodips van een dubbeltje.
De stad Groningen tweede betaald voetbalclub, Be Quick, verliet in de zo92 • Freewave Nostalgie

mer van 1964 deze vorm van voetbal, om terug te keren naar de amateurs.
Het betaalde voetbal was nog opgedeeld in een Eredivisie, een Eerste Divisie, een Tweede Divisie A en B, met in totaal 63 teams. Een blik op de lijst
van bijvoorbeeld de Tweede Divisie B van dat jaar, leert me dat van de 15
teams er nog slechts één in het betaald voetbal actief is, Roda JC uit Kerkrade. GVAV speelde in de Eredivisie, waarin DWS dat jaar kampioen van
de Eredivisie werd. DWS stond voor ‘Door Wilskracht Sterk’, en speelde in
prachtige blauw-zwart gestreepte shirts. DWS was niet zomaar een clubje
maar had destijds een behoorlijke aanhang; meer dan Ajax in die dagen.
Op de dagen van de thuiswedstrijden werd er gespeeld voor een publiek
gemakkelijk over de 50.000 toeschouwers in aantal. Wedstrijden werden
gespeeld in het Olympisch stadion in Amsterdam. Denk ook nog even aan
de uitslagen van half vijf in de middag op de radio, als Frits van Turenhout
weer eens ‘nul-nul’ mocht uitspreken.

GVAV in 1964: Staande v.l.n.r.: K. Buist, T. van Leeuwen, H. Zoetendal, M. Koeman, P. Fransen, F. Petterson, B. van der Hoeven. Gehurkt v.l.n.r.: H. Weering, H. Alma, K. Nuninga, D. Bosschieter.

NA 2 JAAR REACTIE VAN REGERINGSCOMMISSARIS
Tegen het einde van 1964 zat de schrik bij de programmaleiding van de AVRO
er goed in. Er was in Hilversum een brief binnengekomen van de toenmalige
regeringscommissaris voor het Radiowezen, de heer M. van Veen. In deze
brief aan de AVRO verzocht hij de opzet van de radiorubriek ‘Even bijpraten’
van Ageeth Sprenkeling-Scherphuis te veranderen. In deze rubriek, die al
sinds het begin van het seizoen 1962-1963 liep, werden winkeltips gegeven
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Ageeth Scherphuis

zonder dat daarbij sprake was van het
noemen van merken of winkels, waar deze
artikelen verkrijgbaar waren.
De regeringscom-missaris Van Veen was
echter van mening dat het geven van deze
tips verkoopstimulerend werkte en dit
achtte hij in strijd met de bepalingen van
de reclame in de radio. De AVRO-leiding
ontving deze brief op 24 december. Ageeth
Scherphuis hoorde het nieuws de volgende
maandagochtend. Zij zou juist haar nieuwe
‘Even bijpraten’ gaan presenteren, toen zij
het verzoek kreeg de inhoud te veranderen.
Zelf was ze, evenals de leiding van de AVRO
trouwens, nogal verwonderd over de inhoud
van de brief.

“Belachelijk, ik begrijp niet dat die regerings-commissaris pas na twee jaar
met zijn bezwaren aan komt dragen. Ik vind zijn verzoek trouwens een
beetje belachelijk. Niemand wordt in mijn rubriek bevoordeeld en als we,
zoals vandaag bleek, al zover gekomen zijn dat ik het niet eens meer over
een pakje mag hebben, dat à la Chanel is afgebiesd, waar blijf je dan. Dat
is toch geen bevoordelen. Zo’n term is een begripsaanduiding geworden en
heeft geen commerciële achtergrond. Vanwaar ineens die vreselijke strengheid? Het gaat allemaal zo’n steriele boel worden als je al je woorden op een
goudschaaltje moet gaan wegen met steeds maar in je achterhoofd het idee
van ‘ik maak toch geen reclame’. Ik weet het nog niet wat er verder met
het programma dient te gebeuren. Op deze manier heb ik er niet zoveel zin
meer in. Een andere opzet kan ik ook niet een, twee, drie bedenken. Daar
ben ik te teleurgesteld voor.”
HANS KNOT

OMROEPHISTORIE (8):

Majesteit achter de mike

‘H.M. de Koningin sprak Kerstmis 1931 voor de eerste maal haar volk per
radio-omroep toe in een Kerstboodschap’, schreef jonkheer Jan Feith in het
jubileumboek Wilhelmina Regina.
Maar de catalogus van de fonotheek blijkt een kersttoespraak van Wilhelmina te hebben uit 1930. ‘Het kerstfeest roept elk een dit toe: waagt het met
Immanuel, ieder kruis met hem gedragen gaat over in heerlijkheid,’ zegt de
vorstin in -volgens de catalogus- ‘zeer slechte kwaliteit’.
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We hebben niet de gelegenheid gehad de opname te beluisteren, maar de
catalogus moet er voor één keer naast zitten: in de omroepgidsen van december 1930 is niets te vinden over de majesteit. De Radiogids van de Vara
maakt wel melding van Wilhelmina’s eerste radio-optreden in het spoorboekje van vrijdag 25 december 1931. De Katholieke Radio Gids van die
week kondigt, compleet met een jeugdige foto van de Willemien, de toespraak uitgebreider aan.
Via de zender Huizen, in het programma van de NCRV, spreekt om vier uur
‘s middags de koningin vanuit paleis Noordeinde in Den Haag. Voorafgegaan
door ‘Hoort de klokken (vrij naar het Roemeensch)’ en Vondels ‘O Kerstnacht’ van de ‘Haarlemsche Motet- en Madrigaalvereeniging onder directie
van den heer Sem Dresden’ klinkt het ‘inleidend woord en de kerstgroet
van H.M. de Koningin’. Voor een koninklijke première is de aandacht die de
gidsen er aan besteden opvallend sober.
Hilarisch is de begeleidende bede om de radio-omroep een genoegen te
doen:’Zet uw toestel niet te hard in. Als u de programma’s alleen in uw kamer hoort, is dat toch voldoende!’ Wilhelmina’s finest hour in de ether moest
nog komen: tijdens de oorlog voor Radio Oranje. Die toespraken en ‘bemoedigingen’ werden overigens gebundeld in ‘De Koningin Sprak’, uitgegeven
door Ons Vrije Nederland in 1945.
André van Os
Wilhelmina voor de microfoon van
Radio Oranje in Londen
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OMROEPHISTORIE (9):

Max Blokzijl: een praatjesmaker
Het ging al fout tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar tijdens de tweede
maakte hij het helemaal bont: Max Blokzijl, journalist en cabaretier, verzorgde tijdens de Eerste Wereldoorlog onder andere frontreportages.
Na de oorlog werd hij correspondent van het Algemeen Handelsblad in Berlijn en toen al wist hij zijn sympathie voor de Nazi’s in zijn artikelen te verwerken. In 1935 werd hij geheim donateur van de NSB.
Via AVRO-coryfee Wybrands Marcussen kwam
Blokzijl bij de omroep terecht, waar hij op 2 februari 1941 zijn eerste
‘praatje’ hield. Hij zou zo’n
800 praatjes schrijven en
voordragen en werd daar
vorstelijk voor betaald.
Zijn praatjesserie ‘Ik was
er zelf bij’ werd ook in
boekvorm uitgegeven.
Blokzijls propaganda was
uiterst subtiel. Hij citeerde bijvoorbeeld zorgvuldig de uitzendingen van
Radio Oranje -wetend dat
zijn gehoor illegaal naar
deze
Nederlandstalige
BBC-uitzendingen luisterde-, kreeg daardoor een
aura van betrouwbaarheid en koppelde daaraan
zijn Nazistische propaganda. Heel anders dan
de meeste NSB- en SSpropagandisten sprak hij
zijn publiek toe als een verstandige, nuchtere en vriendelijke huisvader.
Sommigen vonden hem zelfs humoristisch.
Hij was niet expliciet in het noemen van de NSB, had soms zelfs kritiek op de
NSB en bracht daarmee veel luisteraars in verwarring, vooral de ‘zwevende
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kiezers’ of -in de terminologie van toen- politiek ongeschoolden. Blokzijl lag
erg goed bij zijn superieuren in Berlijn en werkte ook mee aan programma’s
van de Duitse zenders.
Na zijn vlucht op Dolle Dinsdag had hij het bij veel mede-NSB’ers verbruid,
maar Max ging door tot het einde: zijn laatste praatje werd op 5 mei 1945
uitgezonden en voor 6 mei lag al een opname klaar. Nog datzelfde jaar werd
hij berecht en ter dood veroordeeld. Op 16 maart 1946 werd hij als eerste
landverrader geëxecuteerd.
André van Os

recensie:

GERARD HEINEKEN - DE MAN, DE STAD EN HET BIER
Auteur: Annejet van der Zijl.
Uitgeverij: Em. Querido’s Uitgeverij B.V. Amsterdam
Jaar: 2014
ISBN: 978 90 214 5544 0
256 pagina’s; rijk geïllustreerd
Het was de auteur al eerder gevraagd
een biografie te schrijven over de familie Heineken. Uiteindelijk ging ze
op het toenmalige verzoek van Freddy Heineken niet in, omdat ze niet
een onafhankelijke manier van werken kon krijgen. Het is er alsnog van
gekomen, hoewel de huidige biografie geschreven is rond de persoon
‘Gerard Heineken’, eens de oprichter
van het wereldwijde concern. Gerard
Adriaan Heineken, wat was er van
hem bekend? Vrijwel niets en met
dat in gedachten kan gesteld worden
dat Annejet van der Zijl een pracht
document met het boek ‘Gerard Heineken - De man, de stad en het bier’
heeft gemaakt.
Het verhaal rond Gerard Heineken
speelt zich af in de tweede helft van
Freewave Nostalgie • 97

de negentiende eeuw, een tijdperk dat Amsterdam ver was weggegleden en
in een verpauperde staat verkeerde. De gemiddelde leeftijd van een hoofdstedeling kwam vaak niet boven de 35 jaar uit en nieuwgeborenen bereikten
vaak niet eens het einde van het eerste levensjaar. Allerlei ziekten dwaalden
rond en men leefde doorsnee in zeer arme omstandigheden. Het waren, zo
blijkt uit het onderzoek van Van der Zijl, ondermeer Gerard Heineken en
een aantal andere voorname Amsterdammers die zich hebben ingezet tot de
industrialisatie van de hoofdstad, maar ook tot het op hoger niveau brengen
van de leefomstandigheden.
Zonder enige kennis van het beroep ‘bierbrouwer’ besloot hij een noodlijdende brouwerij over te nemen en deze in de loop van de jaren uit te
bouwen tot een nu wereldwijd bekend merk. Dit is uiteraard niet zonder
strijd en tegenslag gegaan. Zo werd er ondermeer een filiaal in Rotterdam
opgezet en het gevecht aangegaan met een ander bekend biermerk, dat
later werd overgenomen: Amstel. Maar Gerard Heineken was, met anderen,
ook verantwoordelijk voor diverse projecten die in de tweede helft van de
negentiende eeuw werden gerealiseerd. Om er een aantal te noemen: het
tot stand brengen van zowel het Stedelijk als Rijksmuseum; ook stond hij
aan de wieg van de Telegraaf. In: ‘Gerard Heineken - De man, de stad en
het bier’ wordt uiteraard ook dieper ingegaan op de familiare banden van de
Heineken’s en komt het tot enkele zeer verrassende conclusies. Een prachtig portret gemaakt door Annejet van der Zijl van één van de belangrijkste
industriëlen uit de negentiende eeuw.
Hans Knot

recensie:

INTERNETRADIO, GRENZENLOSE PROGRAMMVIELFALT
Auteur: Thomas Riegler
Uitgeverij: VTH Verlag 2014, Baden Baden
ISBN: 978-3-88180-3
Prijs: 24,80 exclusief verzendkosten
208 pagina’s; rijkelijk geïllustreerd
www.vth.de
Terugdenkend aan de beginperiode, waarin via internet radioprogramma’s
werden ontvangen, komen mijn gedachten bij de gezellige ontbijtjes op de
zaterdagochtenden als we er de tijd voor namen en tevens zaten te luisteren naar een radiostation, dat normaal alleen in London via de FM was te
ontvangen. Het kwam de huiskamer binnen met prachtige easy-listening
muziek. Het was eigenlijk, in die tijd, het pareltje in het radioluisteren. Stap
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voor stap breidde het aantal internetradiostations uit, waarbij er duidelijk
een onderscheid diende te worden gemaakt tussen de meer professionele
radiostations en de hobbyist, die misschien wel gedeeltelijk uit de ‘piratenhoek’ kwam en dacht via internet een veiliger vorm te hebben gevonden om
zijn muziek aan een eventuele luisteraar te kunnen voordragen. ‘Eventueel’
was inderdaad de vraag: de grote vraag was ook voor hen hoeveel luisteraars hadden afgestemd op de stream van het betreffende radiostation. Veel
is er inmiddels veranderd, alles is tot in meer perfectie gepromoveerd en
wereldwijd zijn er ontelbare radiostations, alleen via internet, actief.
Thomas Riegler, Oostenrijker en sinds 2001 verantwoordelijk voor meer dan
50 boeken via VTH Verlag, heeft ‘Internetradio. Grezenlose Programmvielfalt‘ geschreven. Hij brengt de lezer tal van tips inzake deze vorm van radio.
Om een aantal te noemen:
·
Voor- en nadelen van internetradio
·
Hoe functioneert internetradio?
·
Hoe vindt de financiering plaats?
·
Waarmee te ontvangen?
·
Internet radio’s, welke zijn er in de markt?
·
Hoe goed kan internet radio klinken?
·
Is het mobiel te gebruiken?
·
Internetradio via de PC
·
Internet tv en veel, veel meer
Zo te zien genoeg interessante
onderwerpen om het boekwerk
aan te schaffen. Riegler schat het
aantal radiostations, dat worldwide alleen via internet actief is,
op meer dan 25.000. Aangenomen kan worden dat dit aantal
dagelijks groter wordt.
Van dezelfde auteur is tegelijkertijd het boekwerk: ‘SatellitenEmpfang am PC’ uitgekomen en
tegen dezelfde prijs verkrijgbaar.
Voor alle informatie zie:
www.vth.de
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NIEUW: Radio Caroline fotoboekje
2014 is het jaar waarin het precies 50 jaar geleden is dat Radio Caroline begon met uitzenden. Een hommage in (zwart-wit)
foto’s met bijschriften. Voor wie nog geen afscheid van de papieren Freewave heeft kunnen nemen,
een must! (28 pagina’s met kleurencover) € 4,00
NIEUW: Offshore Radio Engineering
(geschreven door Jan Sundermann)
Over de zenders en antennemasten
op de diverse zendschepen. Goed
gedocumenteerd met veel foto’s en
schema’s. € 14,00
NIEUW: Het REM-eiland, de onstuimige
geschiedenis van Radio en TV Noordzee (geschreven door Hans Knot)
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Radio en TV Noordzee van
start ging. Een commercieel station dat vaniuit volle zee haar
programma’s richting Nederland straalde. Hans Knot belicht de
opkomst en ondergang van deze unieke onderneming. De prijs
voor Nederland is € 20,00 en voor West-Europa € 23,00
CD Loving Awareness
Behoeft geen introductie. Digitaal en met bonus tracks.
Slechts € 5,00
CD The Legend Lives On
Over Radio Caroline. Geproduceerd door Hans
Knot en ingesproken door Marc Jacobs € 5,00
Way Back Home, the Graham Gill Story
Het levensverhaal van radio-icoon Graham Gill.
Na 14 jaar radiomaken in Australië, arriveerde Graham in 1966
in Europa. Hier werkte hij voor diverse stations,
waaronder Radio 390, Caroline en RNI. € 20,95
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