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Inhoud

Voorwoord
Beste lezers,

Op 30 mei jl. vierden de Radio 2 dj’s hun verjaardagen op 
een boot. Toen ik het hoorde, dacht ik nog even: “Het zal 
toch niet... de Norderney zijn?” Natuurlijk was dat wishful 
thinking en werd het feest op de Ocean Diva gehouden.

Maar ik mag niet klagen. Want dit jaar is sowieso een 
topjaar voor de zeezenderliefhebbers. Ga maar na: de 
giga RadioDay van afgelopen maart, de Radio Caroline 50 
jaar festiviteiten in Engeland, “Mi Amigo 40” in Oostende, 
een Veronicadag op de Norderney en straks één in Rock-
Art, Red Sands Radio in juli, Radio Waddenzee en Seagull 
vanaf zee, The Day the Music Died in Ahoy’, de Radiodag 
in Erkrath. En op tv waren dit jaar de documentaire over 
Abie Nathan en de Veronica-reünie te zien. De zeezen-
ders zijn nog lang niet vergeten!

Natuurlijk helpt ook Freewave Nostalgie mee om de her-
innering levend te houden. Zo blikken we terug op de 
stranding van het zendschip met die ‘rare’ ronde anten-
ne: de King David. En plaatsen we deel 1 van de foto’s uit 
het Radio 227/ 355-archief van Tom Collins. 

Op ‘nostalgisch’ gebied is het de beurt aan het jaar 1965. 
Hans Knot heeft een bonte verscheidenheid aan nieuws 
uit dit jaar bijeen gebracht. Top of Flop, Flipper (“...
de Flapper de Flipper”), kleurentelevisie, The Blue Dia-
monds, Zwarte Riek; het zijn zomaar enkele begrippen 
die voorbij komen.

Van de overige onderwerpen in deze editie kan ik alleen 
nog melden dat er twee items uit de reeks ‘omroephisto-
rie’  voorbij zullen komen en de rest ontdekt u vanzelf!

Veel leesplezier,
Jan van Heeren
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Meer dan 43 jaar geleden sloeg het schip van Capital Radio, de MV King David, van haar ankers en liep op 
het strand ter hoogte van Noordwijk. Een reddingsactie werd ingezet door ondermeer personeel van de NV 
Wijsmuller, destijds ondermeer actief vanuit IJmuiden met haar sleepbedrijf. In het personeelsbulletin ‘De 
Beting’ van dit bedrijf werd destijds gewag gemaakt van de operatie.

‘De lucht boven de Noordzee zit vol met wind en wolken en woorden. De wolken en woorden komen en 
verdwijnen, de wind wil zijn spoor echter nog wel eens achterlaten. De wolken drijven, hoog of laag, van 
horizon naar horizon. De woorden echter worden van zee naar land gedragen.’ 

Een bijna poëtische opening van een verhaal over wat best een hectische onderneming was geweest. Er was 
natuurlijk meer, want de lucht boven de Noordzee zat in die tijd ook vol met muziek, Radio Veronica had in 
1970 eerst gezelschap gekregen van Radio Nordsee International, een popstation dat programma’s in het 
Duits en Engels verzorgde, terwijl halverwege het jaar ook Capital Radio, met haar easy listening format, 
luisteraars van de 192 meter – destijds in gebruik bij Radio Veronica – had weggetrokken.

Het verhaal in ‘De Beting’ ging dan ook verder met: ‘Muziek werd vroeger uitsluitend uitgezonden vanaf de 
vaste wal met slechts één vrome uitzondering, de uitzendingen van het hospitaalkerkschip ‘De Hoop’, dat op 
de zondag het zingen van de vissen in de kerkdienst op zee overbracht naar de andere vissersschepen en 
naar de talrijke luisteraars in de kustplaatsen. Nu horen we dagelijks muziek, lichte muziek, die voortdrijft 
op de ethergolven landinwaarts. De lichte muziek van de radioschepen. Reeds lang levert dit geen sensatie-
nieuws meer en weinigen schenken er grote aandacht aan. Men luistert zonder veel over de herkomst na te 
denken, naar de populaire klanken van de radioschepen.’
 
Let wel, dit verhaal is duidelijk niet destijds neer gepend door een fervent aanhanger van de ‘muziek uit 
zee’. Immers vanaf de vrije zee klonk het geluid van de smartlap, de beatmuziek en rockmuziek vanuit de 
radiotoestellen. Maar toch stonden de kranten vol, nadat de King David op 10 november 1970 andermaal in 
nood was gekomen. Men zou niet door wettelijke maatregelen die dag het zwijgen worden opgelegd, maar 
door krachten die op zee het sterkst zijn.

Op ongeveer 7 mijl uit de kust, ter hoogte van Noordwijk, lag het radiozendschip King David achter zijn an-
ker. De uitzendingen via de 270 meter, gingen ondanks de zware storm onverstoord verder – destijds van ’s 
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morgens zes tot een uur ’s nachts. In de nachtelijke uren van de 10de november brak echter de ankerketting. 
Het gebeurde terwijl de bemanning, op de wacht na, in diepe slaap verkeerde. De zee slaapt immers nooit!

‘De Beting’, van herkomst een zware door het dek stekende bolder die als trek-
paal van een sleepboot dient, meldde verder: ‘Wanneer men aan boord van 
de King David bemerkte dat het schip op drift was geraakt en onder invloed 
van de harde wind naar de kust dreef, werd de bemanning wakker gepord. 
Met vereende krachten, werd op het rollende schip getracht het noodanker 
uit te brengen. In de holst van de nacht en bij slecht weer was dat niet een-
voudig. De boordradio werd in bedrijf gesteld en Scheveningen Radio werd 
opgeroepen. Het kuststation, dat op de ontvangstplaats te IJmuiden dag en 
nacht waakt, werd het bericht dat de King David snel naar de kust dreef, 
ontvangen.’

Maar ook op het kantoor van Wijsmuller sleepbedrijf was altijd iemand aan-
wezig die Scheveningen Radio en andere noodfrequenties in de gaten hield, 
zodat – waar nodig – assistentie kon worden verleend. Direct nadat men daar 
de berichtgeving betreffende de problemen met het zendschip van Capital Radio hoorde, werd er druk over-
legd en vervolgens de sleepboot Hector aangeboden, die in de haven van IJmuiden klaar lag om uit te varen 
en haar diensten te verzorgen.

‘De Beting’: ‘Later bleek dat de kapitein van de King David met behulp van zijn deels vrouwelijke bemanning 
het noodanker had uitgebracht. Tot hun schrik echter bleek het anker niet te houden en de harde wind dreef 
het schip steeds dichter naar de wal.’ 

Ook de reddingsboot van Noordwijk was inmiddels ingezet en stook korte tijd later in zee, op weg naar de 
hulpbehoevenden aan boord van de King David. Het was de reddingsboot ‘Curt Carlsen’ onder schipper 
Van de Berg, die kans zag, voordat het zendschip zou stranden, vier vrouwelijke bemanningsleden met de 
scheepshond ‘Batseba’ aan boord te nemen en vervolgens op het strand van Noordwijk aan land te bren-
gen. 

Laten we even teruggaan naar het redactionele artikel in ‘De Beting’: ‘De Nederlandse schipper en een 
bemanningslid blijven aan boord van de King David om zo snel mogelijk de sleeptros van de ‘Hector’ vast 
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te maken. Wanneer de Hector dichterbij komt blijkt de toestand al kritiek. De sleepboot moest vastmaken 
voordat er gevaar is zelf aan de grond te stoten en dat lukt net niet. Op korte afstand van de King David 
gekomen, meldt de schipper over de radio: “We stoten, we raken aan de grond. We gaan nu over de eerste 
bank heen. Oei, oei, oei, wat stoot die, we rammelen door elkaar.”

Met elke volgende golf werd de King David stotend en schuddend verder naar het strand toe gezet totdat het 
water de hoogste stand had bereikt en, wanneer de zee zich langzaam begon terug te trekken gedurende de 
eb, bleef het schip vervolgens achter. Muurvast geboeid en dwars op het strand, trillende onder elke breker 
die tegen stuurboordzijde beukte. Die morgen van de 10de november kwam het zendschip geheel droog te 
staan. Ondanks eerste pogingen lukte het niet direct het schip naar zee te slepen, sterker nog, spoedig bleek 
het geld van de International Broadcasting Society, dat ondermeer Capital Radio runde, op, waardoor er 
definitief een einde kwam aan de kortstondige uitzendingen van dit radiostation. 

Iemand die Capital Radio destijds in Amsterdam vaak aan had staan op de transistorradio, was Rob Olthof 
– die mij vaak per telefoon zijn liefde voor dit station toonde. Hij was ook een aantal malen op het strand 
om foto’s van het gestrande schip te maken en kwam vrij spoedig met een grote poster op de radiomarkt, 
waarop het gestrande zendschip was afgebeeld. 43 jaar na de stranding van de King David kwam meer bo-
ven water betreffende de adoratie van Rob Olthof voor Capital Radio. Het blijkt dat hij op 18 juni 1970 een 
brief naar het kantoor van The International Broadcasting Society heeft gestuurd om ondermeer te informe-
ren of er nog behoefte was aan een deejay. 

Op 9 juli 1970 kreeg Rob Olthof antwoord van Berthe Beydals, Secretary General van de IBS. Ze schreef hem 
ondermeer: ‘We worden een ‘all music station’ voor de leeftijdsgroep boven de 20 jaar. Wij hebben dus geen 
disc jockeys, tekstschrijvers en dergelijke nodig. Wij hopen dat U hiervoor begrip zult hebben en verblijven 
U nogmaals hartelijk groetend voor Uw belangstelling.’

H zendtijdenbesluit
De voorstanders van het malle Nederlandse omroepbestel hebben veel te danken aan P.J. Reymer, KVP-mi-
nister van Waterstaat. Op 15 mei 1930 nam hij het beroemde ‘zendtijdenbesluit’, dat de beschikbare zendtijd 
voor het eerst verdeelde over de prille omroepverenigingen. Voor de eerste en zeker niet voor de laatste 
maal, werd gebruik gemaakt van het argument dat aan ‘de chaos in 
de ether’ een einde gemaakt moest worden. 

Die chaos bestond uit een aantal zendamateurs en de activiteiten 
van de (commerciële) Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF). Mi-
nister Reymer verdeelde de zendtijd op de NSF-zenders over VARA, 
KRO, NCRV en AVRO met een paar losse uurtjes voor buitenbeentje 
VPRO en enkele heel kleine clubjes als het Onderwijsfonds voor de 
Scheepvaart en de Radio Volksuniversiteit (RVU). 

Het zendtijdenbesluit was op z’n zachtst gezegd een tegenvaller voor 
Willem Vogt’s AVRO, want Vogt zag zijn algemene omroep niet als zo 
maar één van de vele zendgemachtigden maar als de ware nationale 
omroep. ‘Bij de AVRO was men woedend’, schrijft Dick Verkijk in 
Radio Hilversum 1940-1945. AVRO-dominee Ekering zou zelfs een 
portret van minister Reymer hebben verscheurd. Het actiecomité 
De Vrije Luistervinken zond een petitie naar koningin Wilhelmina: 
’Er heerscht verbittering onder uw volk’ omdat ‘de helft van den 
zendtijd, waarover de algemeene radio-omroep in Nederland, thans 
belichaamd in de Algemeene Vereeniging Radio Omroep, onteigend 
werd, ten bate van de onze Volkseenheid versplinterende partij-poli-
tiek’. 
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Een zeer grote demonstratie van de AVRO-luistervinken op het Houtrustterrein in Den Haag mocht niet 
baten. De AVRO werd gelijkgeschakeld en Willem Vogt raakte zijn frustratie over het zendtijdenbesluit nooit 
meer kwijt. Alleen in het begin van de Tweede Wereldoorlog wist hij zijn ideaal nog dicht te benaderen tot 
hij door de Duitsers pas echt werd gelijkgeschakeld.

‘Godsdienstlasteraars’ uit de  her geweerd
Het NSB-weekblad Volk en Vaderland, een oplettende Radio-omroep Controle Commissie en verontruste 
confessionele Tweede-Kamerleden vormden het front tegen de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging VRO. 
Deze vrijdenkers bepleitten een atheïstische wereldbeschouwing en bestreden de macht van kerken en gods-
dienst. Dat bleek een tikkeltje te progressief voor Nederland in het interbellum. In november 1936 besloot de 
antirevolutionaire minister De Wilde om de zendmachtiging van de VRO in te trekken, omdat ‘een vereniging 
wier actie gericht is op de destructie van de godsdienst, het recht van openbaring door de radio niet toekomt’. 
Kamerleden van RKSP en CHU applaudisseerden, SDAP’ers en Liberalen krabden op hun achterhoofd. 

Zes jaar daarvoor waren de VRO-programma’s begonnen en 
de vrijdenkers kregen het gelijk aan de stok met de ook in 
1930 ingestelde Radio-omroep Controle Commissie. Delen 
van Jan Hovings lezingen tegen de jodenhaat en Bart de 
Ligts programma over ‘Godsdienst en Atheïsme’ werden ge-
censureerd. In 1933 werd het vrijdenkersblad De Dageraad 
al verboden leesvoer voor rijks- en gemeenteambtenaren. 
Een campagne in Volk en Vaderland tegen de ‘godsdienstlasteraars’ van deze ‘Marxistische mantelorgani-
satie’ werd  praktisch begeleid met de verstoring door NSB-knokploegen van een openbare vergadering in 
Utrecht. De sociaaldemocraat en christensocialist J.H. Scheps schreef tevergeefs een protest in ‘Om het recht 
van den Wijden Ether’. 

6 • FREEWAVE Nostalgie

Omroephistorie tekst: André van Os



Na de oorlog kregen de vrijdenkers hun zendtijd niet zomaar terug. Af en toe spraken ze voor de VARA in 
de rubriek ‘Geestelijk Leven’, onder auspiciën van het Humanistisch Verbond. Pas eind oktober 1967 kreeg 
De Vrije Gedachte radiozendtijd (elke maand 15 minuten!) dankzij Marga Klompé. In 1971 kwam daar maar 
liefst één uur televisiezendtijd per jaar bij. Maar ook deze stem in de ether beklijfde niet: in 1995 werd alle 
zendtijd ontnomen. De Vrijdenkers kwamen in verzet en hadden inmiddels ook de mogelijkheid aangegrepen 
om een website te openen. In september 1997 kwam De Vrije Gedachte tijdelijk terug op radio en televisie, 
opnieuw onder de paraplu van de Humanistische Omroep.

Larry Tremaine, “The Geator with the Heater”
Early Sunday, June 1st the sad news came in that another of our 
radio legends died: ‘It is with a heavy heart and profound sad-
ness that I inform you of the untimely passing of Larry Tremaine, 
‘the Geator with the Heater.’

Larry Tremaine, the American who took over from Roger Day as 
Programme Director of Radio Northsea International in the sum-
mer of 1970. He later becoming Managing Director of Mebo Ltd., 
the company that operated the station. He had been involved 
in the music business for some time, having worked with the 
Beach Boys early in their career; sung with his own band Larry 
Tremaine and His Renegades (later to become the Sunrays) and 
hosted ‘Casino Royal’, a nationally syndicated U.S TV dance show. 
He went on to work for KRLA, KBLA, KDAY, KABC-TV, KTTV-TV 
and KCET-TV. The Geator broadcast daily on RNI during election 
week June 1970 when the station was temporary on the air as 
‘Caroline International’ and later presented a weekly rock ‘n’ roll 
show on Sunday afternoons. After the September 1970 close-
down, he moved back to the United States. He lived in Beverly 
Hills, California and ran the Carol Lawrence Fine Art Gallery chain. 
The ‘Geator with the Heater’ nickname had previously been used 
on American radio by DJ Jerry Blavat. ‘Geator’ is slang for an al-

ligator. (with thanks to Jon at the Pirate Hall of Fame). 

A radio friend who was in contact with Larry on regular base is 
Paul Rusling who wrote me: ‘Very sad news that Larry Tremaine 
died. Only two weeks ago I spoke to him with a report about the 
RadioDay in Amsterdam. A very big loss for me, he was very help-
ful for me in many ways. Good fun and so entertaining to chat 
with about music. He was a huge man in radio, even though he 
was only on the air in Europe for a short time. This is so sad.’ 

Edwin Bollier, one of the owners of Mebo Ltd, the company behind 
RNI wrote: ‘Dear Larry - the most beautiful monument that you 
can get is compassion in the heart of others.’ 

Larry didn’t make it to one of the RadioDays in Amsterdam, al-
though he tried to plan it twice. I was in contact with him during 
the past 13 years by mail and it was always fun to have ‘talks’ with 
him about the memories to RNI and Europe in the early seventies 
of last century.

Some of the memories were shared with the readers of the ‘Hans 
Knot International Radio Report’:
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http://www.offshore-radio.de/HansKnot/april2005.htm

http://www.offshore-radio.de/HansKnot/reports/hans%20knot%20int%20radio%20report%20-%202012-
07-08.pdf

But also interesting to see that more than 30 years after he left the radio scene in Europe he was found back 
in Beverly Hills, by reading one of my stories on internet. See the next report:

http://www.radiolondon.co.uk/jocks/whofound5.html

I wish Larry’s Donna, family and friends a lot of strength to carry this sudden lost.

HANS KNOT

Een boek voor de verzamelende 
huisvrouw maar niet voor de 
radioliefhebber?
Tomado, elke huisvrouw boven de vijftig jaar heeft van dit 
merkartikel gehoord, evenals haar toenmalige huisgenoten. 
Tomado stond voor ‘Van der Togt’s Massa- Artikelen- Dor-
drecht’ en was een onderneming die groots stond aange-
schreven in vooral de naoorlogse periode. Vanaf 1923 tot 
en met 1982 was men actief met tal van artikelen. Denk 
maar eens aan de vermaarde kleurrijke boekenrekjes, afge-
meten gemaakt voor bijvoorbeeld de jongenskamer, waarop 

de prismaboekjes konden worden opgeborgen. Tomado was zondermeer een herkenbare artikelenreeks wat 
blijkt uit het herinneringsboek, dat onlangs is verschenen, gevuld met tal van prachtige nostalgische adver-
tenties en andere vormen van reclame uitingen. 

Meer dan 130 artikelen werden er op de markt gebracht. En om 
even het geheugen op te schudden: afdruiprek, etensstamper, 
flessendrager, deksellichter, flessenkrabber, fritessnijder, snel-
kookpan, jampothouder, peper en zout houder, vlamverdeler, 
vleesvork, zeepbakje, elektrische koffiemolen; stuk voor stuk 
producten die door Tomado groots in de markt werden gezet. 
Het waren zondermeer de hartenwensen van elke huisvrouw, 
die door Tomado werden vervuld.

Maar waarom dan die link met radio? Tja er was ook een To-
mado meubel waarop bijvoorbeeld een recorder, radio-ontvan-
ger en meer konden worden geplaatst. Dordrecht, de stad waar 
Tomado ooit begon met haar activiteiten had in de tweede helft 
van de jaren zeventig het oude Veronica radioschip in haar ha-
ven. Nee, ook niet de reden dat ik dit aanhaal. Of was het Rob 
Bosman Jansen, afkomstig uit Dordrecht die me op dit prach-
tige boek attendeerde. Enkele jaren geleden namelijk heb ik in 
mijn serie ‘Muziek, media en andere herinneringen’ stil gestaan 
bij de naoorlogse productielijn van Tomado en als lezer wist hij 
me enkele leuke zaken te vertellen daar zijn vader ooit verte-
genwoordiger was geweest voor de onderneming.

Nee, een heel andere reden is de oorzaak dat ik de ‘radio’ door 
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mij en vele anderen in alle facetten geliefd, bij het Tomado boek heb betrokken. De samenstellers van het 
gedenkboek hebben misschien wel het idee gehad dat degene die in ons land de meeste boeken en artikelen 
over het onderwerp radio heeft geschreven, hun prachtig boekwerk wenste aan te schaffen.

Zonder enige nadere uitleg staat onderaan het verhaal ‘Andere tijd’ (pagina 164) de twee voor bij dit verhaal 
onbegrijpelijke woorden: ‘Radio=piraten’. Mogen we aannemen dat men op dit onderwerp nog heeft willen 
ingaan met betrekking tot reclamevoering en heeft men bij de correctie van het boek over ‘Radio=piraten’ 
heengekeken?

Het boek is te bestellen via Bol.com, Uitgeverij Boekschap, Hoog-Keppel. ISBN 9789490357085

HANS KNOT

Surftip
Er zijn zo van die momenten dat twee personen ongedwongen 
gaan samen zitten om te praten over hun gezamenlijke liefde 
voor radio, het liefst vanaf zee. In dit geval Ben Bode – bekend 
van ondermeer Radio Paradijs en Probe Score en de helaas te 
vroeg overleden Rob Olthof. Ben Bode vond het interview van 
Rob recent terug en plaatste het op You Tube, waar op het privé 
kanaal van Ben Bode nog veel meer leuks over radio is te vin-
den: 
https://www.youtube.com/watch?v=cdToZSGimOQ&feature=c4

-overview&list=UUyQzh7_t8V7qvKUhx-nN2Ag

De Hormoonfabriek
Vanaf 5 september zendt AVROTROS 25 weken lang iedere vrijdag 
om middernacht het radiodrama De Hormoonfabriek uit op Radio 
1, zo heeft de persdienst van deze gezamenlijke omroep bekend 
gemaakt. In De Hormoonfabriek, een bewerking van de bestsel-
lerroman van Saskia Goldschmidt, spelen onder meer de acteurs 
Mark Rietman, Monic Hendrickx, Hans Hoes, Jacob Derwig en Anna 
Raadsveld.

De Hormoonfabriek draait om de succesvolle ondernemer Morde-
chai de Paauw, Motke voor vrienden, die zich op zijn sterfbed rea-
liseert dat het hem niet is gelukt om fatsoenlijk te leven. Terwijl hij 
zijn bloedstollende levensverhaal vertelt aan zijn privéverpleegster 
‘Het Jonge Ding’ wordt hij geconfronteerd met zijn geweten. Een 
verhaal over liefde en venijn tussen broers, tegenstrijdige belangen 
tussen commercie en wetenschap, met bronsthormoon volgestopte 
fabrieksmeisjes en door testosteron voortgedreven kerels. Waarbij 
het zicht op goed en kwaad soms wordt vertroebeld door de roes 
van de vooruitgang. 

De Hormoonfabriek is sterk gebaseerd op historische feiten en op het leven van Mau Zwanenberg, de oprich-
ter van Organon in Oss. Saskia Goldschmidt heeft diepgravende research gedaan naar diens leven en werk; 
uiteindelijk bleek de fictie die zij daarbij heeft verzonnen vaak gestaafd door de feiten.

Samen met Peter te Nuyl bewerkte Goldschmidt De Hormoonfabriek tot een radiodrama van 25 delen van 
ieder een half uur. De hoofdrollen worden onder anderen vertolkt door Mark Rietman (Motke, de jonge 
Mordechai), Monic Hendrickx (Rivka, de vrouw van Motke), Hans Hoes (Motke, de oude Mordechai), Jacob 
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Derwig (Aron, de tweelingbroer van Motke), Anna Raadsveld (Het Jonge Ding) en Joop Keesmaat (Levine).

De Hormoonfabriek is vanaf 5 september 25 weken lang in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 24.00 
en 00.30 uur te horen bij AVROTROS op Radio 1.

Recentelijk werd bekend dat de hedendaagse jeugd meer en meer het televisiekijken de rug toekeert en de 
informatie bekijkt via het grootse aanbod via internet. Wees ook eerlijk er is gewoon een overaanbod aan 
programma’s via vele tientallen televisiekanalen die via de kabel kunnen worden ontvangen, laat staan de 
honderden die kunnen worden bekeken door ontvangst via satellietschotels. Dan maar te zwijgen over het 
grote aantal pretentieloze programma’s, dat voorbijkomt. 

Dan was ook het aanbod ruim een kwart eeuw geleden, in maart 
1987, totaal anders. In de periode tussen 9 tot en met 22 maart 
werd er, in opdracht van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek van 
de NOS, de Nederlandse Omroepstichting, een meting gehouden 
door medewerkers van het Bureau Intomart BV uit Hilversum, van 
de kijkdichtheid voor Nederlandse en buitenlandse televisiestati-

ons. De metingen werden steekproefsgewijs uitgevoerd in de leeftijdscategorie van drie jaar en ouder, terwijl 
er ook deelmetingen werden verricht onder personen van 12 jaar en ouder; personen van 12 jaar en ouder 
die Sky Channel konden ontvangen; personen van 12 jaar en ouder die Super Channel konden ontvangen en 
de groep ‘kinderen van 3 tot en met 12 jaar’.

En uiteraard was het verdere aanbod, waar wij Nederlanders in 1987 naar konden kijken, beperkt. De in de 
meting betrokken televisiestations waren Nederland 1, Nederland 2, BRT 1 en BRT 2, Duitsland 1 en 2, Duits-
land 3 WDR en Duitsland 3 NDR en verder nog BBC1 en BBC2. In voornoemde periode werden er ruim 1400 
mensen ondervraagd waarvan 1227 er ouder dan 12 jaar waren en 187 vielen in de categorie tussen 3 en 12 
jaar. Daarbij stond 1% kijkdichtheid destijds voor 121.000 personen van 12 jaar en ouder en respectievelijk 
17.000 personen van 3 tot en met 11 jaar die Sky Channel respectievelijk Super Channel konden ontvangen 
overeen met respectievelijk 66.000 en 50.000 personen in deze leeftijdscategorie. 

Uit de uitkomsten van de steekproeven onder personen van 12 jaar en ouder werd ondermeer duidelijk de 
gemiddelde kijkdichtheid per etmaal per televisiestation en wel op landelijke basis. Nederland 1 had een 
kijkdichtheid van 13%, Nederland 2 9% en alle andere stations rond de 1%. Ook meldde men in het rapport 
dat de kijkdichtheid ten opzichte van een gelijksoortig onderzoek in maart 1986 enigszins was gedaald.  Een 
ander staatje gaf aan hoeveel minuten er landelijk gemiddeld werd gekeken naar de stations. We noemen 
Nederland 1 met 76 minuten, Nederland 2 met 39 minuten en Duitsland 2 met gemiddeld 6 minuten. Alle 
andere stations scoorden 3 of minder dan drie minuten, behalve Sky Channel dat 5 minuten kreeg toege-
wezen. De stijging ten opzichte van 1985 had vooral te maken met het gegeven dat in het ontvangstgebied 
het programma van Music Box op 30 januari 1987 definitief was verdwenen als zelfstandig station en werd 
opgenomen in de programmering van Super Channel.
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Sky Channel bereikte vooral de kinderen tussen 3 en 12 jaar en had daar een gemiddeld bereik van liefst 
26% binnen haar ontvangstgebied, terwijl landelijk gezien dit percentage op 14 lag. De gemiddelde kijktijd 
lag op 16 min. Vergeleken met het onderzoek van maart 1986 was dit meer dan een verdubbeling daar in 
dat jaar het aantal op 7 minuten lag. Vooral Nederland 1 was in deze leeftijdsgroep de dupe want men liep 
van 56 naar 48 minuten terug.

Ook was er een kwart eeuw geleden een heel duidelijk verschil als het ging om de ontvangstmogelijkheden. 
De volgende percentages werden destijds gemeten in de leeftijdsgroep van 12 jaar en ouder. Nederland 1 en 
2 hadden bijna een landelijk bereik en haalden 98%. Duitsland 1 haalde 86%, Duitsland 2 84%, Duitsland 
3 WDR 72%, BRT 1 en/of 2 63%, Sky Channel 55%, Super Channel 42%, Duitsland 3 NDR 24% evenals de 
BBC1 en tenslotte haalde BBC2 een ontvangstmogelijkheid in Nederland van 23%.

Voor Nederland 1 en Nederland 2 werd ’s avonds tussen half 
7 en middernacht bij degenen van de leeftijdscategorie 12 
jaar en ouder met thuis de mogelijkheid tot ontvangst van 
Sky Channel een kijkdichtheid van respectievelijk 18% en 
11% gemeten. Voor Sky Channel was dit afgerond 2% en 
voor Duitsland 1 en 2 evenals voor BRT 1 en BRT 2 ieder 
ongeveer 1%, terwijl andere te ontvangen stations onder de 
1% bleven hangen. De kijkdichtheid van Nederland 1 was 
in het jaar 1986 in het gelijksoortige onderzoek nog 22%. 
Ook werd er gekeken naar dezelfde groep die de mogelijk-
heid had tot ontvangst van Super Channel. Daarbij kwam het 
ongeveer tot dezelfde resultaten als voor diegene die thuis-
ontvangst had van het signaal van Sky Channel. 

In de gemeten periode van de maand maart 1987 werd er 
ook gekeken naar de programma’s die de hoogste kijkdicht-
heid scoorden. In Nederland haalde een aflevering van de 
toen zeer populaire serie ‘Zeg ns Aaa’ liefst 52% gevolgd door ‘De Ep Oorklepshow’ met 49% met op de 
derde plek een aflevering van ‘North and South’, die 46% haalde. Als we kijken naar de programma’s die wer-
den uitgestraald door de in ons land te ontvangen buitenlandse televisiestations dan scoorde het programma 
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‘A man called horse’ (Sky Channel) het hoogst met 7%, hoewel een aflevering van ‘Dallas’ (BRT) hetzelfde 
percentage scoorde. Op een gedeelde derde en vierde plaats, met elk 6%, volgden: ‘Hardcore’ een speelfilm 
van de BRT2 en ‘Champion Wrestling’ van Sky Television.

In de leeftijdsgroep van kinderen tussen 3 en 11 jaar werd er vooral naar Sky Channel gekeken op tijden 
dat de Nederlandse publieke omroepen ofwel geen kinderprogramma’s aanboden dan wel geheel niet in de 
lucht waren. De drie meest bekeken programma’s van Sky Channel gedurende de metingsperiode waren de 
‘D.J. Katshow’, ‘Batman’  en ‘Fun Factory’. Afsluitend kan worden opgemerkt dat ons televisielandschap in 
de afgelopen 25 jaar ongelofelijk is geëxplodeerd en dat vergelijkende onderzoeken als deze ook totaal uit 
de tijd zijn.
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Bart Serlie zond ons de hier afgebeelde foto’s. Op de foto boven zien we v.l.n.r.: Peter van Dam, Ton 
Schipper, Marc Jacobs en Bob Noakes. Zij waren allen te horen tijdens het Mi Amigo 40 evenement, 
waarbij tussen 29 mei en 1 juni 2014 vanaf het schip de Artemis werd uitgezonden. Ook Serlie zelf was 
een van de presentatoren bij Mi Amigo 40. Binnenkort wacht hem weer een ander zoutwater avontuur: 
de Jenni Baynton ligt er nu nog verlaten bij in de haven van Harlingen, maar zal tussen 20 en 31 augus-
tus weer ingezet worden voor de offshore uitzendingen van Radio Waddenzee en Radio Seagull.
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In het vorige nummer van Freewave Nostalgie gingen we terug naar het jaar 1964. Ditmaal doet 
Hans Knot het daarop volgende jaar aan: 1965.

Een echte ‘Top of Flop’
Voor de zestig plussers is het heel gemakkelijk de favoriete jongerenprogramma’s, waarin muziek werd 
gespeeld, te noemen. Dat komt doordat tijdens hun tienertijd in 1965 slechts twee televisienetten actief 
waren en er een minimaal aanbod was. Geheid dat wanneer een enquête zou worden gehouden, door het 
merendeel van hen als favoriet programma ‘Top of Flop’ zou worden genoemd. 

In januari van 1965 kreeg het VARA- program-
ma ‘Top of Flop’ een iets andere opzet. Nico 
Knapper, de toenmalige regisseur en Herman 
Stok, samensteller en presentator, hadden na-
melijk besloten dat de jukebox – die centraal 
stond in het programma - van het toneel diende 
te verdwijnen omdat de jury, zo bleek keer op 
keer, eigenlijk niet goed in staat was de plaatjes 
goed te beluisteren vanwege de joelende stem-
men en het vele handgeklap vanuit de zaal. 

In plaats van de grote muziekdoos kwam er ver-
volgens een discobar met koptelefoons voor de 
jury. Het principe van de uitzending bleef ove-
rigens onveranderd. Herman Stok kreeg er in 
het vervolg ook een hulpje bij: ‘Kokkie’ geheten. 
Zaterdagavond 23 januari 1965 om half acht ging de eerste veranderde ‘Top of Flop’ de lucht in. De jury 
bestond die keer uit Margriet van de Ree, Leon Schoenmakers, Lies Potters en Niek Lambooy.

Het veranderde decor en de mindere betrokkenheid van het in de zaal aanwezige publiek bleek niet succesvol 
en de VARA-programmaleiding besloot dan ook dat het programma in de daarop volgende winterprogram-
mering van 1965/ 1966 niet meer terug kwam op het scherm.

Sir Winston Churchill kreeg een uitvaart met middeleeuwse praal
De aandacht in de media stond in de week voorafgaand aan 30 januari 1965 vooral stil bij het overlijden van 
een groots staatsman die niet alleen van grote betekenis was geweest voor het Verenigd Koninkrijk maar ook 
voor de rest van de Westerse wereld. Van de op 90-jarige leeftijd overleden Sir Winston Churchill werd op 
die ijzig koude dag in London afscheid genomen. Na de kroning van koningin Elisabeth werd het andermaal 
een groots opgezette televisie-uitzending die vanuit Engeland zou worden verspreid via Eurovisie netwerk. 
Een reconstructie van die gebeurtenis:

In de avond voorafgaand hadden vele staatshoofden afscheid genomen van Churchill, die lag opgebaard in de 
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Westminster Hall. Onder hen waren Koningin Juliana en 
Prins Bernhard. Het Koninklijk Paar was in gezelschap van 
een groot aantal andere vorstelijke personen, zoals Ko-
ningin Elisabeth van Engeland, prins Philip, prins Charles, 
prinses Anne, Koning Olaf van Noorwegen. Koning Frede-
rik van Denemarken, Koning Constantijn van Griekenland 
en Koning Boudewijn van België. Voorafgaand aan het 
Koninklijke gezelschap hadden zeer bekende staatslie-
den een laatste groet gebracht. Zo waren er president De 
Gaulle van Frankrijk, en ex-president Eisenhouwer van de 
VS. Minister Luns, van Buitenlandse Zaken was één van 
de vele andere buitenlandse vertegenwoordigers aanwe-
zig in Westminster Hall.

Al het verkeer in het grote centrum van Londen was die 
zaterdag stilgelegd om een zo waardig mogelijk afscheid 
van Sir Winston Churchill te kunnen nemen. Radio- en te-
levisieverslaggevers vanuit de gehele wereld waren aan-
wezig om verslag te kunnen doen van de tocht in vorste-
lijke stijl, waarbij hij met eeuwenoude pracht en praal ten 
grave werd gebracht. Middeleeuws aandoende herauten, 
glanzende ruiters van de Koninklijke lijfgarde werden als 
begeleiders van de stoet ingezet, terwijl moderne super-

sonische straalvliegtuigen de uitvaart ook opluisterden.

Het was kwart voor elf die ochtend, direct na het eenmalig slaan van de klok van de befaamde Big Ben, dat 
98 matrozen de affuit, waarop grenadiers de kist hadden gelegd, naar de uitgang van Westminster Hall trok-
ken in de richting van New Palace Hall. Op de BBC werd verteld dat op dat moment manschappen van de 
lijfgarde het geweer presenteerden. Ook waren er vertegenwoordigingen van andere erewachten aanwezig, 
waaronder de cadetten van Harrow, de school waarop eens Churchill lessen had gevolgd. De lange stoet, 
voorafgegaan door vijf ruiters van de Londense politie, kon vervolgens in beweging komen op een moment 
dat er een ijzige wind stond.

Ook waren er twee kapellen aanwezig van de Royal Air Force, die met omfloerste trommels de stoet be-
geleidden; verder de in blauwgrijs geklede luchtmacht 
troepen, terwijl ook de vliegers uit ‘The Battle of Britain’ 
aanwezig waren. Direct daarachter was een vertegen-
woordiging van de zogenaamde territoriale reserve van 
de Royal Sussex te zien. Churchill was erekolonel van dit 
detachement geweest, terwijl onze toenmalige koningin 
Juliana titulair bevelhebber was. 

Vele tienduizenden mensen stonden aan de kant van de 
weg en stonden daar al uren lang in de vrieskou; som-
migen hadden zelfs de nacht op straat doorgebracht. En 
natuurlijk waren er de diverse chefs van staven die wa-
ren vergezeld van officieren die de diverse onderschei-
dingen van Winston Churchill op kussens meedroegen, 
waaronder ‘de Orde van de Kouseband’ en ‘de Warden 
of de Cing Ports’. Churchill was daarmee de bevelhebber 
van de vijf belangrijkste Kanaalhavens, een onderschei-
ding waar hij destijds zeer trots op was. 

Naast de diverse legeronderdelen – nadat de affuit was 
gepasseerd - zagen de toeschouwers de mannelijke 
familieleden te voet en daarachter de koetsen met de 
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vrouwelijke leden van de familie. Dit alles en meer op weg naar St. Pauls Cathredal, waar men werd opge-
wacht door 12 slippendragers bestaande uit drie voormalige premiers van Engeland en verder vertegenwoor-
digers van de diverse toenmalige onderdelen van de United Kingdom.  In de kerk was er vervolgens een korte 
kerkdienst waarbij 3000 aanwezigen vanuit de gehele wereld de geliefde liederen van Churchill zongen, een 
gebed werd voorgedragen door de bisschop van Canterbury en het volkslied werd gespeeld. Tenslotte werd 
de dienst met ‘The last post’ afgesloten.

Vervolgens werd de kist met Sir Winston Churchill overge-
bracht naar de barkas ‘Havengore’ en was een snerpend 
bootmansgefluit te horen waarmee elf onderofficieren de 
laatste eer bewezen. Een kanonschot werd vervolgens 
vanaf de Tower weggeschoten. De vaartocht met de 
barkas, die vergezeld werd door andere boten van ‘The 
Port of London Authority’, met familieleden aan boord, 
stevende af naar de pier bij Festival Hall, waarna de kist 
werd gedragen naar een gereedstaande auto, die richting 
Waterloo Station reed. Daarna ging het stoffelijk overschot 
van Churchill, vergezeld van familieleden, per trein naar 
het ruim 100 kilometer verderop gelegen Handborough, 
waarna het stoffelijk overschot ter ruste werd gelegd op 
een klein kerkhof in Bladon. In totaal waren er gasten uit 
111 landen aanwezig bij de afscheidsdienst.

De dienst werd door miljoenen mensen op de televisie ge-
volgd en voor die tijd had de BBC stevig uitgepakt met 44 
camera’s die langs de route waren opgesteld. Volgens een 
woordvoerder van de Eurovisie werd er in Europa door 
meer dan 350 miljoen mensen naar de reportage gekeken. 
In het Parool van 30 januari vond ik een verslag terug over deze bijzondere uitzending: ‘Het is een reportage 
geworden die toeschouwers aan deze kant van het Kanaal de plechtigheid tot in treffende onderdelen deed 
meebeleven. Een voortreffelijke cameravoering, een bewegelijke regie en met zorg gekozen opnameplekken 
waren daarvoor de voorwaarden. Op die manier slaagde men erin zonder de ‘rust’ in de beelden te verstoren 
toch overal aanwezig te zijn. Over het algemeen was er sprake van informatieve, rustig commentaar. Het was 
televisie in zijn sterkste functie: het doorgeven van de realiteit.’
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Zo maar een dag: kleurentelevisie en ds. Toornvliet
Op 14 januari 1965 was het dan eindelijk zover. De experimentele uitzendingen van de Nederlandse kleu-
rentelevisie namen een aanvang. Alle vijf de toen bestaande omroepverenigingen gingen in alfabetische 
volgorde, eenmaal in de maand kleurentelevisieprogramma’s verzorgen. Op die bewuste donderdag was het 
de AVRO die als eerste met het experiment van start ging. 

Kleurentelevisie, door Philips toen al sinds 
13 jaar in ontwikkeling, werd in eerste 
instantie door ongeveer 100 aangesloten 
toestellen in en rond Eindhoven ontvan-
gen. De bedoeling van de experimentele 
uitzendingen was om op deze manier de 
omroepverenigingen de mogelijkheid te 
geven ervaring met het verzorgen van 
kleurentelevisie op te doen. Regisseur Jef 
de Groot vertelde die dag dat er inderdaad 
niet alleen technisch, maar ook program-
matisch een groot verschil met het werken 
in zwart-wit of met het werken in kleur 
was: “Een kleurenprogramma verzorgen 
kost veel meer tijd en bovendien spreekt 
onze onervarenheid op dit punt een 
woordje mee. Wij hebben veel meer voor-
bereiding nodig dan gewoonlijk het geval 
is met een zwart-wituitzending”.

Naast de omroepverenigingen deed ook de NTS aan deze eerste experimentele uitzendingen mee: nieuwsle-
zer Jan Gerritsen was het die als eerste voor een kleurenjournaal heeft gezorgd en het was decorontwerper 
Peter Zwart, die voor deze uitzending een speciaal kleurendecor ontwierp. Het programma werd die avond 
aangekondigd  door Ageeth Scherphuis. Medewerking aan het AVRO-programma in kleur verleenden onder-
meer: Otto Sterman, Rita Reys met het trio Pim Jacobs, Edo Spier met Corinne Rothschafer en fotograaf Paul 
Huf. De experimentele vorm van kleurentelevisie bleef lang gehandhaafd want pas op 21 september 1967 
werd de kleurentelevisie officieel een feit voor de Nederlandse omroepverenigingen en de toenmalige NTS.

Het was trouwens niet het enige bericht dat de radio en televisie die dag in de schijnwerpers stelde. De 
later in de zeezenderwereld bekend staande dominee Toornvliet werd ook genoemd in een bericht dat via de 
Gemeenschappelijke Persdienst vanuit Haarlem was geplaatst: 

‘Dominee G. Toornvliet, radiopredikant in Bloemendaal, zal voorlopig niet 
met studieverlof naar Amerika gaan. Vermoedelijk hebben enkele ont-
wikkelingen van de laatste week hem genoopt in Nederland te blijven 
om de zorg over de radiogemeente te kunnen voortzetten. Eén van die 
ontwikkelingen is, dat de afscheidsdienst van ds. Toornvliet, die op 3 
januari een overgrote belangstelling heeft getrokken, zondag niet over 
Radio Bloemendaal mocht worden uitgezonden. In plaats daarvan kon 
de radiogemeente luisteren naar een oude preek van ds. Overduin. Ver-
der heeft de kerkeraad in Bloemendaal geweigerd ds. Toornvliet toe te 
staan een huwelijk  in Bloemendaal te bevestigen. Al geruime tijd be-
stonden er moeilijkheden tussen de radiopredikant en de gereformeerde 
kerkeraad. In een bespreking met de classis is overwogen het werk van 
ds. Toornvliet onder de deputaten voor de evangelisatie der Provinciale 
Synode te stellen. Het Nederlandse Evangelisatieteam (NET) uit Kampen 
heeft nu bij monde van ds. Van Gent ds. G. Toornvliet zendtijd aan-
geboden op de commerciële zender Radio Luxemburg. Voorlopig voor 
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een drietal morgenwijdingen, op 7 en 28 
februari en op 14 maart. Het NET achtte 
het noodzakelijk, dat de tot zeker 150.000 
mensen aangegroeide radiogemeente van 
ds. Toornvliet contact met hun predikant 
zou kunnen blijven houden.’  

Op 22 januari 1965 werd echter bekend 
dat ‘De Vrienden van Radio Bloemen-
daal’ op hun spontane aanbieding aan ds. 
Toornvliet, om voor Radio Luxemburg te 
spreken van de predikant bericht hadden 
gekregen, dat hij na rijp beraad besloten 
had op hun voorstel niet te moeten in-
gaan.  Hoewel dominee Toornvliet er van 
overtuigd was, dat hem niets in de weg 
stond om via Radio Luxemburg te spreken 
en hij hierdoor met geen enkel besluit van 
classis of kerkeraad in conflict kon komen, 
wilde hij, gezien het rumoer, dat rondom 
de toen toekomstige uitzendingen was 
ontstaan, vrijwillig afstand doen van deze 
hem geboden gelegenheid. Ds. Toornvliet 
vertrouwde erop, dat de radiogemeente, 
die het zeker zou betreuren dat genoem-
de uitzendingen niet door gingen, zijn be-
sluit zou kunnen begrijpen, omdat het een 
bijdrage zou zijn tot vermindering van de 
spanningen en het open houden van de 
weg naar een goede oplossing, waarnaar 
zovelen binnen en buiten de kerk destijds 
verlangden.

Vele jaren zou hij met enige regelmaat via 
de radio zijn te beluisteren op radiostati-

ons als Capital Radio, Radio Caroline en Radio Mi Amigo. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was hij 
ook te horen op Radio Veronica en wel in de periode dat de directie van Veronica het zendschip MV Mi Amigo 
van de Caroline organisatie huurde. Dit ondanks dat de directie van Radio Veronica altijd had voorgehouden 
niet aan politiek of religie te willen doen. Vanaf april 1974 was Toornvliet opeens te beluisteren op Radio Mi 
Amigo en men ging ervan uit dat bij de invoering van de anti-zeezenderwet, op 1 september 1974, er geen 
uitzendingen van Toornvliet meer zouden worden uitgezonden.

De toen al 66-jarige Geert Toornvliet hoorde in de eerste week van september 1974 volgens eigen zeggen 
plotseling zijn preek ‘De angst’, die hij een paar weken eerder had gehouden in de Marekerk in Leiden. Ver-
baasd was hij er over omdat hij officieel van niets zou weten. In een interview meldde hij dat hij wel van de 
directie van Radio Mi Amigo had gehoord dat de uitzendingen op het station op de zondagmiddagen waren 
gepland van vijf tot half zes in de middag, wat ook stond afgedrukt in 
het contactblad van de Radio Gemeente Bloemendaal. 

Zelf zei Toornvliet hierover: “U ziet, dat wist ik zelfs niet. Wij zijn een 
radiogemeente. Het zit ons in het bloed via de moderne media de 
grandioze boodschap van Jezus Christus door te geven. Vandaar onze 
lectuurdienst die zoveel radiotoespraken, preken en contactbladen de 
wereld instuurt en onze bandrecorderdienst, die een uitgebreid net van 
contacten heeft in binnen- en buitenland en daarom zoeken naar alle 
mogelijkheden om het evangelie door de ether te doen golven.” 
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Opmerkelijk was dat in een artikel in het contactblad van de Radiogemeente Bloemendaal een mededeling 
stond gepubliceerd van de dominee: “En beoordeelt U dan maar zelf waar ‘piraten’ eventueel ook nog goed 
voor kunnen zijn.” 

En in een ander interview, diezelfde week, meldde hij opeens: “Wij moeten dit wel via de illegale zender Mi 
Amigo doen anders is ons werk verloren.” Hij wist dus van alles uiteraard af. Toornvliet was in de eind jaren 
zestig, na hevige conflicten binnen de Gereformeerde Synode in Noord Holland Oost en West, uit zijn ambt 
gezet. Hij besloot gewoon door te gaan met zijn werk en richtte hiertoe Radio Bloemendaal op. 

Opmerkelijk meldde een krant, die Geert Toornvliet had geïnterviewd voordat hij een dienst deed in de Lu-
therse Kerk in Den Haag, dat achter deze kerk een complete verrijdbare radiostudio stond opgesteld. Com-
mentaar van Toornvliet: “Misschien komt deze preek binnenkort wel op Radio Mi Amigo.” Ds Toornvliet kwam 
op 18 februari 1981, na een kortstondige ziekte, op 73-jarige leeftijd te overlijden. 
 

Aardschokken: ook al 50 jaar geleden
De vele aardschokken en de schadeposten die diverse bewoners van het noorden van de provincie Groningen 
in 2012 en 2013 hebben getroffen staan niet op zichzelf. Het blijkt dat een kleine vijftig jaar eerder ook al 
sprake was van aardschokken. Deze vonden plaats op ondermeer 30 december 1964 en 4 januari 1965. Vijf 
dagen later maakt de seismologische dienst van het KNMI te De Bilt bekend dat men een onderzoek ging 
instellen naar de berichten over aardschokken, die vooral in de omgeving van Drachten waren gevoeld.

Prof. dr. J. Veldkamp, directeur van de afdeling geofysica van het KNMI, 
vertelde destijds aan een journalist van de Gemeenschappelijke Pers-
dienst, dat hij van een inwoner van Drachten een brief kreeg, waarin de 
aardschokken, die om respectievelijk 14.30 en 13.05 uur werden waarge-
nomen als een trillen van de grond gepaard met een rommelend geluid, 
werden beschreven.

Aanvankelijk gingen de gedachten van professor Veldkamp uit naar de 
gevolgen van seismisch onderzoek van een oliemaatschappij. Hij vernam 
echter dat de NAM noch een andere maatschappij in de omgeving van 
Drachten seismisch onderzoek had verricht. “Seismisch onderzoek”, al-
dus professor Veldkamp, “dat wordt uitgevoerd met behulp van dynamiet, 
heeft vaak verschijnselen als beschreven in de brief tot gevolg.”

Dinsdag 12 januari kwam de afdeling geofysica van het KNMI in De Bilt naar buiten door een kort verslag te 
publiceren inzake het bezoek van Professor dr. J.Veldkamp aan Drachten en omgeving. De wetenschappers, 
zo bleek, hadden geen enkel spoor gevonden van seismografische oorzaak. Wel was het zo dat een ontplof-
fing volgens Veldkamp zeker wel het geval kon zijn als oorzaak van de bevingen in het gebied. Het bleek 
achteraf inderdaad dat ten oosten van Drachten inderdaad de dagen rond betreffende jaarwisseling bezig 
was geweest met het plegen van seismografisch onderzoek, waarbij met herhaling gebruik werd gemaakt 
van springstoffen.

Rika Jansen in een ander daglicht
De intensieve lezer van Freewave Nostalgie is de naam van Rika Jansen vooral bekend als toenmalige echt-
genote van Kees Manders, de man die ooit in 1970 stelde benoemd te zijn tot directeur van de Nederlandse 
afdeling van Radio Nordsee International. En toen bleek dat hij zijn zin niet kreeg besloot om met zijn maatje 
‘Heerema’ een operette op te voeren op zee voor de kust van Scheveningen. Dit middels een poging tot 
kaping van de het zendschip MEBO II. Maar achter De Amsterdamse vedette Rika Jansen ging, zo bleek uit 
een berichtgeving uit 1965, een bijna tragedie schuil:

‘Rika Jansen is, na een aantal voorstellingen van haar ‘One woman show’ in New York te hebben gege-
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ven doorgereisd naar Curaçao, waar haar optreden groot succes 
heeft. Van deze gelegenheid heeft zij gebruik gemaakt om de 
man te bedanken, die haar 32 jaar geleden uit het water van de 
Geldersekade te Amsterdam heeft gered. De Curaçaose radio-
omroep Curom en de dagbladen hebben zich ingespannen om 
deze man, zo hij nog mocht leven, te vinden, want Rika Jansen 
kende zijn naam niet.’

De redder werd tenslotte gevonden en bleek de toen 70-jarige 
Johnny Martis te zijn, een oud zeeman, die een huisje bewoonde 
in de IJzerstraat te Willemstad. Het contact tussen Rika Jansen 
en de Johnny Martis werd gelegd door een stadgenoot, die zich 
herinnerde, dat Johnny weleens had verteld in zijn jonge jaren in 
Amsterdam een meisje te hebben gered.

Het Nieuwsblad van het Noorden meldde verder: ‘Johnny Martis, 
die nog maar weinig Nederlands spreekt zou op een winterdag in 1933 aanmonsteren als matroos op de 
Stuyvesant van de KNSM. Hij was op weg naar de haven, toen hij op de Geldersekade een meisje in het 
water zag spartelen. Hij bedacht zich geen ogenblik, sprong in het vieze water van de gracht en wist de 8-
jarige Rikie op de wal te brengen. “Ik had een borreltje gedronken, anders had ik mijn jas wel uitgetrokken.” 
Na zijn daad heeft hij zich zo moeten haasten om aan boord te komen, dat de familie Jansen hem niet kon 
achterhalen om hem te bedanken en niemand kende zijn naam.”

Het was daar in januari 1965 in Willemstad een hartelijk weerzien tussen Rika Jansen en Johnny Martis. 
Johnny was de eregast op de première van de ‘One woman show’ en ging voor de plaatselijke televisie ook 
nog eens over zijn toenmalig avontuur vertellen. 

Jeugdsentiment van een halve 
eeuw geleden: Flipper

Generaties lang hebben kinderen, al dan niet met hun 
ouders, genoten van de serie ‘Flipper’ die tussen sep-
tember 1964 en april 1967 voor het eerst in de VS en 
daarnaast in tientallen andere landen was te zien. Nog 
steeds komt ‘Flipper’ veelvuldig in de herhaling voor-
bij. Het was een productie van Invan Tors Films in sa-
menwerking met Metro-Goldwyn-Mayer Television en 
het werd aanvankelijk geproduceerd in opdracht van 
de Amerikaanse televisiemaatschappij NBC. In eerste 
instantie werd ‘Flipper’ in 1963 bekend als bioscoop-
film met in de hoofdrollen Chuck Connors – als Porter 
– en Luke Halpin – als Sandy Ricks.

In de televisieserie werd de rol van Porter overgeno-
men door Brian Kelly en maakten de producers van 
hem een alleenstaande ouder, waarbij hij een tweede 
zoon kreeg, Bud – een rol gespeeld door Tommy Nor-
den. De naam van de televisieserie werd ‘Flipper’s New 
Adventure’. Het idee van de serie was van Jack Cow-
den en Ricou Browning. De laatste had hoogstaande 
ervaringen met onderwater filmen.

Als locatie voor de opnamen werden de Greenwich 
Studios in Miami verkozen, terwijl incidenteel ook bij 
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het eiland Nassau werd gedraaid. In Miami werd nauw samengewerkt met het Miami Seaquarium, gelegen 
in Key Biscayne. Toen de NTS in 1964 besloot de serie te introduceren voor de Nederlandse kijkers werd Flip-
per na een paar weken groots geïntroduceerd via een persbericht dat naar alle kranten en de omroepbladen 
ging: 

‘Flipper is een hoogst begaafde vis met veel acteertalent dat over het algemeen naar het komische neigt. 
In Amerika is het beest al geruime tijd een populaire televisiester en begint nu ook de Nederlandse kijkers 
te veroveren. Het is de driejarige dolfijn Flipper. Om haar televisiegeniale persoonlijkheid hebben de Ame-
rikanen een televisieserie gebouwd, waarin deze vis op en onder water allerlei avonturen beleeft met twee 
sproetige Amerikaanse jongetjes en hun vader. De Nederlandse Televisie Stichting heeft een groot aantal 
afleveringen van ‘Flipper’ (zo heet ook de serie) aangekocht. ledere maandag wordt er in de vooravond één  
aflevering uitgezonden. De serie is sinds eind oktober op de Nederlandse televisie te zien.’

Flipper, die van het vrouwelijk geslacht was en oorspronkelijk Suzie heette, kreeg de naam toebedeeld omdat 
Suzie geen goede naam was voor een ster en derhalve geen kans zou hebben om onder die naam populair 
te worden. Deze eerste ‘Flipper’ woog 135 kilo en kon een topsnelheid bereiken van 40 mijl per uur en wist 
de mensen altijd weer te verbazen met zeer uiteenlopende staaltjes van dierendressuur. 

In de televisieserie trad ze op als een soort mensenredster, ze waarschuwde de beide jongentjes en hun 
vader (opzichter in een natuurreservaat) voor onraad en niet zelden bood zij haar rug aan om één van de 
jongetjes pijlsnel naar veiliger oorden te brengen. Ricou Browning, de trainer van de Dolfijn, vertelde destijds 
dat ‘Flipper’ een moeilijke jeugd achter de rug had. Al heel jong werd ze door vissenjagers voor een zeeaqua-
rium tezamen met haar moeder van haar vader gescheiden. De moeder hield het in gevangen situatie niet 
lang vol en Suzie bleef alleen achter.

Bij een schoonheidstest, waar ondermeer gelet werd op leeftijd, figuur, sekse (vrouwtjesdolfijnen zijn liever 
en gemakkelijker te trainen) en persoonlijkheid, werd Flipper uit 80 andere dolfijnen gekozen voor de M.G.M.-
film over ‘Flipper’, een film die zoveel succes behaalde dat men er later een televisieserie uit destilleerde.
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Het opnameteam en de spelers konden het in het algemeen goed vinden met ‘Flipper’ en dat kwam vooral 
natuurlijk omdat het beest af en toe ‘net een mens’ was. Op een keer zat acteur Brian Kelly wat voor zich 
heen te fluiten op de rand van een zoutwaterbassin. Een eindje verder spartelde Flipper rond. Een beetje 
plagerig begon de Dolfijn mee te fluiten en nog goed ook. Kelly dacht hem wel van de wijs te kunnen brengen 
door van toonsoort te veranderen, maar tot zijn stomme verbazing kon het zoogdier dat ook.

Luke Halphin, een toen 13-jarige New- Yorker, die het jongetje Sandy speelde in ‘Flipper’ (met zijn blonde 
kuifje, zijn sproeten en zijn knauwerig Amerikaans het type van de ‘All American boy’) zei destijds over zijn 
belevenissen met de dolfijn: “Ik was eerst natuurlijk wel een beetje bang om met zo’n groot beest het water 
in te gaan, maar ik merkte gelijk dat Flipper me nooit pijn deed, ook al kon hij me flink pesten met duwen 
en happen. Het is ook zo’n verstandig en lief beest, soms kan ze de mooiste dingen uithalen. Op een keer 
gooide ik een dobber een heel eind het water in en deed alsof ik het spelletje ‘wie er het eerst is’ ging doen. 
Hoewel Flipper twee keer zo snel zwemt als ik, bleef ze achter me en pas op het laatste spurtte ze me voorbij 
om de dobber in haar bek te nemen.”

En in gedachten bij het schrijven van het verhaal komt dan plots de tekst weer boven die we zo vaak hoorden 
in de uitvoering van het Kinderkoor onder leiding van Jacob Hamel: ‘Daar heb je Flipper. Hij is geweldig. Wat 
een dolfijn. Om trots op te zijn. Daar heb je Flipper Flipper-de-Flapper-de-Flipper. Flapper-de-Flipper. Wat 
een dolfijn.’

The Blue Diamonds: nette muziek en netjes gekapt
Ruud en Riem de Wolff, geboren op Java, respectievelijk in 1941 en 1943, werden begin jaren zestig bekend 
in Nederland. Bovendien hadden ze een oom, die woonachtig was in de Korrewegwijk in Groningen waar de 
twee neven rond die tijd af en toe op bezoek waren. Aangezien mijn vader bezitter was van een kapsalon en 
beroepsmilitair De Wolff – de oom van de beide broers – vaste klant was, nam hij zijn neven op een bepaalde 
dag mee voor een knipbeurt. Vol trots vertelde mijn vader die avond dat hij de Blue Diamonds had gekapt, 
alsof het Koninklijke klanten waren. 

Riem en Ruud de Wolff kwamen in 1949 met hun ouders 
naar Nederland en zongen in hun tienerjaren op school-
feesten in bandjes als ‘The String Extase Boys’ en ‘The Cool 
Cats’. Het repertoire bestond in eerste instantie voorname-
lijk uit covers van ondermeer ‘The Everly Brothers’. In 1960 
stond hun uitvoering van de song ‘Ramona’- afkomstig uit 
1927 -  maandenlang in de hitlijsten. Ook in veel andere 
landen was het nummer een grote hit. Andere succesnum-
mers uit die tijd waren onder andere ‘Oh Carol’ en ‘Little 
Ship’.

Gouden platen kwamen er volop evenals optredens in zalen 
en stadions verspreid over de gehele wereld, ondermeer in 
hun geboorteland Indonesië. In 1965 was er ontevreden-
heid in dit land omdat het duo wel naar het land was ge-
komen ondanks dat de toenmalige president Soekarno in 
een order had aangekondigd dat er een einde diende te 
komen aan de imperialistische cultuur en deze diende te 
worden vernietigd. Kritiek alom in de vele bewind-gezinde 
kranten.

Zo schreef het Indonesische dagblad ‘Bintang Timoer’ op 
zaterdag 16 januari naar aanleiding van het optreden van 
de Blue Diamonds: ‘Zij brachten het Boeng Karno-sportpa-
leis in diskrediet, niet alleen door hun Beatlesachtig optre-
den, maar ook doordat de toegangsprijzen zo hoog waren, 

FREEWAVE Nostalgie  • 21



dat de gewone man ze niet kan betalen.’

De Blue Diamonds hebben in 1965 ook een reeks concerten in Duitsland stiekem zonder Ruud de Wolff 
afgewerkt. Tijdens de concerten nam bassist Chris van der Plaats - bij afwezigheid van Ruud -  zijn plek in. 
Riem de Wolf: “Ik heb Chris, onze basgitarist gevraagd zijn snor af te scheren. Niemand heeft er iets van 
gemerkt dat Ruud er niet bij was.’

Tijdens een tournee door Mexico, werd Ruud de Wolff verliefd op zangeres Leda Moreno. Riem de Wolff 
destijds in de Volkskrant: “Toen we zouden vertrekken zei Ruud dat hij niet mee terug ging. Hij was verliefd 
op Leda Moreno; ze zouden gaan trouwen.’ Omdat we niet konden blijven vertellen dat Ruud ziek was, nam 
Chris zijn plek in”. Het huwelijk tussen Ruud en Leda hield twee jaar stand. Ze kregen destijds een dochter 
genaamd: ‘Dalia’. En wij zingen bijna vijftig jaar later de liedjes van The Blue Diamonds nog vlekkeloos 
mee. 

Muziek en sport verbonden
Muzikaal gezien was het begin van het jaar 1965 ook raak in Groningen want halverwege de maand januari 
werd het nieuwste grammofoonplaatje ‘Goal’ van de Groninger formatie ‘The Scarlet Pimpernels’ ten doop 
gehouden. 

De Groningers kennen nog wel de vijf Scarlet Pimpernels, bestaande uit leider Bas Konigers, pianist Cor 
Nielsen, Ko Neuzweck, Bert Drewes en Dick Mosk. Dit populaire Groninger dansorkest, dat herinneringen 
opriep aan de vroegere ‘Plus Fours’, bestond in 1965 tien jaar en ter gelegenheid daarvan had pianist Cor 
Nielsen, die destijds geen wedstrijd van GVAV (voorganger FC Groningen) oversloeg, het leuke liedje over 
Piet Fransen gecomponeerd.

Nielsen zelf destijds over het nummer ‘Goal’ op de RONO: “Het is een liedje, dat men heerlijk gezellig kan 
meezingen en waarvan nu dus een grammofoonplaat — een 45-toerenplaatje — is verschenen. Een gram-
mofoonplaat met een gezellig liedje over Piet Fransen, de populaire GVAV‘er, die de komende maandag met 
het Nederlands elftal naar Israël vertrekt.

1965
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Eerder die 17de januari 1965 werd de plaat door bandleider Bas 
Konigers aan Piet Fransen en aan het stichtingsbestuur van GVAV 
aangeboden. In de bovenzaal van hotel Hofman in de Poelestraat 
troffen de aanwezigen de complete band aan, het bijna voltallige 
GVAV-bestuur en ook de mensen van amateur tak van GVAV. Bij de 
wedstrijd de daarop volgende zondag: GVAV—DWS, was het lied 
voor het eerst in het Oosterparkstadion te horen.

Er was op die zondag nog iets bijzonders te melden betreffende 
GVAV, want men speelde tegen de landskampioen DWS Amsterdam 
voor het eerst in een wijnrood shirt, een witte broek en rode kousen. 
GVAV volgde hiermee het voorbeeld van enkele andere clubs, die, 
na een aantal nederlagen, vaak succes hadden in een nieuw voet-
balkostuum. Een psychologisch stuntje weliswaar, maar wachtten er 

ook voor GVAV betere resultaten?  Jan Renders, GVAV’s stopper destijds, had het initiatief genomen, omdat 
hij soortgelijke ervaringen bij zijn vroegere werkgever PSV had opgedaan. Helaas, de wedstrijd werd op 24 
januari met liefst 1-5 verloren en de Amsterdammers keerden tevreden huiswaarts.

Speldjesrage
Wat was de wereld anno 1965 toch totaal anders dan bijvoorbeeld nu in 2014. Weinig aanbod aan televisie. 
Hilversum 3 kwam in de loop van het jaar voor het eerst in de ether als zogenaamd popstation en het  spelen 
gebeurde hoofdzakelijk buitenshuis en vooral optrekken met elkaar was het meest belangrijke. We hadden 
het over onze eerste aankopen op het gebied van de muziek en spaarden foto’s van 
favoriete zangeressen en meer om als behang op de slaapkamers te gebruiken. In 
stilte was Dusty Springfield alles voor me, want ze had een mooie stem en was 
voor mij vooral aanwezig op de radiostations waar ik naar luisterde. Nog steeds 
koester ik haar stem, en we draaien haar muziek met bepaalde regelmaat. Maar 
we hadden het onder vrienden ook over onze sigarenbandjes, suikerzakjes, post-
zegels en speldjes en nog eens speldjes. 

De industrie wist wel heel goed in te zetten op het gevoel van de jeugd en 
zorgde er voor dat talloze producten in de markt werden gezet voorzien van het 
zo gewilde spaarobject ‘het speldje’. Niet dat je het direct cadeau kreeg. Soms 
dienden van een bepaald product merkjes te worden gespaard. Het begon al-
lemaal in het begin van de jaren zestig en zou jarenlang doorgaan. Ik herinner 
me maar al te best dat ik met mijn kwartje zakgeld lopend van de Korreweg naar de Folkingestraat 
ging in Groningen. Daar was een winkel waar je voor dat bedrag een enorme lap dunne schuimrubber kon 
kopen om daarop je speldjes te kunnen ‘tentoonstellen’. 

De jeugd in alle hoeken van Nederland maakte er een wilde jacht op. De koortsige 
rage bereikte in 1965 zijn hoogtepunt. Dat kwam neer op een totale (alsmaar stij-
gende) nationale productie van ongeveer tien miljoen insignes in 1964. Het was 
niet alleen een melange van sport- en televisiesterren, maar ook van automerken, 
tandpasta, thee, koffie en wat voor huishoudboodschappen dan ook. En op de top 
van de verzamelrage meldden de kranten die verbonden waren middels de Ge-

meenschappelijke Persdienst in januari 1965 het volgende:

‘In de handel op en buiten de vele ruilbeurzen zijn fluctuaties merkbaar, die overeenkomst vertonen met de 
effectenbeurs. Toen Anton Geesink in Tokio vermist of vermoord heette, steeg zijn speldje van 50 à 65 cent 
tot f 1.70. TV-Noordzee klimt na het zendverbod langzaam van 50 cent naar f 1,-, terwijl de speldjes van de 
zuilen (omroepen) constant rond de 30 cent schommelen’.

Over het algemeen liepen de prijzen van 20 à 30 cent tot ongeveer f 30,-, hoewel er ook veel door ruilhandel 
van eigenaar verwisselde. Men had ook tijdens een van de vele ruilbeurzen afgeluisterd tijdens onderhande-
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lingen tussen twee kinderen: “Geef mij die vijf vredesduiven maar, dan krijg jij dat NSB-speldje.”

Typerend voor de speldjeskoorts was, dat de maandelijkse ruilbeurs van de vereniging ‘De Verzamelaar’ in 
Amsterdam geheel overheerst werd door het gedoe met vol geprikte schuimrubberplaten. Het bestuur zag 
met lede ogen aan, dat de hobbyisten van kaas- en lucifersmerken, postzegels, handtekeningen, miniatuur-
flesjes enz. naar het tweede en zelfs naar het derde plan waren verdrongen. Men sprak destijds in de kranten 
zelfs van een ramp, waartegen echter weinig te doen was. 

‘Handelaren durven het aan, rustig 200.000 tot 300.000 speldjes ineens te kopen, omdat ze weten, deze 
zonder zorgen kwijt te raken. Ook zijn er reeds verscheidene marktkooplieden, die hun negotie beperken tot 
een of twee koffers gevuld met speldjes en daar een auto van kunnen rijden.”

Meer dan de helft van de aangeboden speldjes was reclame, want speldjes werden in de jaren zestig van 
de vorige eeuw verstrekt bij ondermeer schoensmeer, pudding, tandpasta, sigaren, chocola, verzekeringen, 
radiotoestellen en zelfs bij betonmolens. De rest van het aanbod behoorde bij voetbal- en andere sportclubs, 
alsmede alle mogelijke verenigingen en organisaties. Een derde categorie aan speldjes waren de zogenaam-
de ‘populaire sterrenseries’ waarnaar een schijnbaar niet te stillen honger bestond.

Een vooraanstaande fabriek op speldjesgebied stond in Zeist, waarvan de heer W. van Veluw directeur was. 
Hij had op eigen initiatief zo’n serie zeer breed opgezet en de speldjes met daarop toenmalige sterren als 
Anton Geesink, Sjoukje Dijkstra, Swiebertje, de Beatles, Adamo, Coen Moulijn en Leo Hom stroomden bij dui-
zenden en nog eens duizenden de deur uit. Dagelijks bracht de post bij de heer Van Veluw stapels ‘fanmail’ 
binnen (grotendeels bedelbrieven van kinderen uit het gehele land).

In een interview verzuchtte hij: “Er is geen beginnen meer aan. Ik word er helemaal dol van. Vroeger stuurde 
ik ieder kind, dat een postzegel insloot, een speldje. Maar tegenwoordig mag ik er wel extra personeel voor 
aannemen. Ik weet trouwens niet, hoe ze aan mijn adres komen.” Over Anton Geesink gesproken: hij was  
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persoonlijk in Zeist op bezoek geweest en zag, hoe zijn afbeelding in een schier niet te stuiten stroom uit de 
machines gehaald werd.

Van Veluw andermaal: “En vanzelfsprekend heeft hij — evenals andere sterren — zijn honorarium gekregen, 
dat op zijn minst ‘redelijk’ genoemd kan worden. Over het algemeen wordt door de betrokken fabrieken aan 
sterren van f 1000 tot f 3000 ‘copyright’ betaald (en soms nog meer), maar dit kan er gezien de enorme 
vraag wel af. We betalen het graag en soms is er zelfs nog een jacht tussen de speldjesfabrikanten om als 
eerste beslag te kunnen leggen op een zeker ‘afbeeldingsrecht’. Die het eerst komt, die het eerst maalt. De 
firma, die meent, een bepaalde ‘verkochte ster’ in een andere houding te kunnen lanceren, maakt een vergis-
sing die naar het pad van de justitie voert.”

Het geluk, in de schatten van de fabriek te mogen graaien en rijk aan nieuwe speldjes naar huis te kunnen 
gaan, viel destijds de toen 15-jarige Jan van Groos uit Voorthuizen ten deel. Hij mocht er zich op beroemen, 
de grootste speldjesverzameling van het land te hebben. Hij vergaarde er namelijk meer dan 6000, die hij in 
gezelschap van zijn vader, de heer C. J. van Groos, in Zeist mocht komen ‘showen’.

Toen hij de fabriek verliet, liep de collectie — nadat Jan in een aantal dozen had mogen grasduinen — ineens 
naar over de 7000. In het interview van de GPD stelde Jan van Groos destijds in januari 1965: “Ik ben er 
thans vier jaar mee bezig, en ik moet zeggen, dat mijn vader mij ook een beetje helpt. Thuis bewaar ik de 
collectie in een grote koffer. Waar moet ik er anders mee heen? Er wordt bij ons in Voorthuizen in vijf talen 
ter wille van nieuwe speldjes gecorrespondeerd, zodat de hobby jaarlijks ongeveer f 1000 aan porti verslindt. 
Maar ook de ruilbeurzen vragen het nodige aan tijd en geld. Er zijn er ongeveer twaalf in de maand in ver-
schillende plaatsen van het land. We proberen er zoveel mogelijk bij te zijn. Per week komen er ongeveer 80 
a 100 nieuwe speldjes bij.” 

En wat is er voor mij na een halve eeuw nog over van de toenmalige verzameling? Een foto waarop ik met 
mijn moeder en buurjongentje Gerald Wiechertjes een klein deel van mijn speldjes bekeek en een serie 
speldjes met als onderwerp ‘radio’, die een ander verzamelobject – een oude buizenradio – bedekken.
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Roel Hemmes als componist van carnavalslied in 1965
In het tweede deel van de jaren zestig van de vorige eeuw zat ik met bepaalde regelmaat, en de jaren erna 
wekelijks op vrijdag, aan de platenbar van twee verschillende platenwinkels in Groningen. Allereerst ging ik 
op vrijdag in de middagpauze naar Truus Boverhof, die de platenzaak aan het Schuitendiep in Groningen had, 
terwijl haar man Wim ernaast een zaak in jukeboxen leidde. 

Ik kwam er met twee redenen, een collega van mij bij het EGD, Kees Dekker, had ook een eigen bar in de 
Groninger Pelsterstraat, de Disney Bar. Mijn muzikale kennis was hem al meerdere malen opgevallen en toen 
hij besloot de bar te openen en een jukebox bij Boverhof aan te schaffen, maakte hij ook een deal voor de 
wekelijkse afname van de nieuwe platen voor het muziekapparaat. Aan mij werd de taak gegeven de we-
kelijkse keuze uit te zoeken en die langs te brengen in de Disney Bar. Wat leverde dat op? Een pilsje en een 
van de singles die uit de Jukebox werden gehaald. De wekelijkse keuze gebeurde vooral aan de hand van het 
gedrukte exemplaar van de Veronica Top 40 en datgene dat als ‘nieuw’ voorradig bleek te zijn. 

Maar ik ging er ook voor eigen keuze. De firma Boverhof had vele bareigenaren als klant en met hen een 
deal gesloten dat men een kwantumkorting kon krijgen op de inkoop van nieuwe singles als bij plaatsing 
van deze in hun jukebox de te verdwijnen singles mee terug gingen naar het bedrijf. En die kwamen dan 
wekelijks – met honderden tegelijk – terecht in de bakken met tweedehands singles. En daar wisten ik, en 
anderen, wel raad mee. Zo kregen we heel goedkoop platen die net uit de Top 40 waren verdwenen in onze 
steeds maar groeiende collectie.

En, aangezien ik als assistent bedrijfsarchi-
varis elke werkdag om zeven uur begon, 
was ik redelijk vroeg in de middag vrij. Het 
betekende dat ik rond vier uur de Steentil-
straat in Groningen binnenreed en mijn fiets 
parkeerde bij de gevel van Muziekhuis Hem-
mes op nummer 28. Ddaar kwamen, rond 
die tijd, wekelijks alle deejays bijeen die in 
de toenmalige discotheken werkten. Een 
gezellig samenzijn, waarbij de eigenaar van 

de zaak altijd precies wist wie welke muziek het liefste wenste te kopen. Voor een ieder had de eigenaar, 
zonder zich zelf op te dringen, een goed woordje over. Hij, voor iedereen Roel, had de platenzaak van zijn 
vader overgenomen. Deze begon in mei 1940, vlak voor de Duitse bezetters kwamen, ‘Muziekhandel Hem-
mes’. Verzamelaars van 78 toeren platen en oude singles komen nog wel eens exemplaren tegen waarop het 
verkopende stickertje van ‘Muziekhuis Hemmes’ nog steeds voorhanden is. 

De oude Hemmes had zich in het begin vooral gespecialiseerd in de verkoop van 
bladmuziek en accordeons (ook reparatie) en gaf les aan ondermeer Jan Holvast, 
die op 15 januari 1941 met steun van Hemmes zijn ‘Eerste Groninger Accorde-
onschool’ opende. Vanaf het einde van de jaren veertig werden er ook bakeliet 
grammofoonplaten verkocht.

Zoon en opvolger Roel Hemmes richtte zich volledig op de platenhandel en de zaak 
was vanaf begin zestiger jaren lange tijd de plek voor de aanschaf van de nieuwste 
vinyl-, pop- en jazzplaten. In 1969 begon Roel in het pand ernaast – samen met 
zijn vrouw - de audio-speciaalzaak ‘De Groef’. Opvallend was een deur, halverwege 
de winkel, die toegang gaf tot het pand met audiomateriaal. Als het te druk werd 
in de platenzaak hoefde Roel maar een seintje te geven of een van de personeels-
leden van ‘De Groef’ kwam in de platenzaak helpen. 

Ook de overstap van vinyl naar de CD was geen probleem, Muziekhuis Hemmes bleef de plek om niet alleen 
de nieuwste uitgaven te krijgen maar ook import te bestellen. Ik en anderen hebben er wat mooi materiaal 
door de decennia heen weggehaald. In 2003 vertelde Roel het rustiger aan te willen doen en met pensioen 
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te gaan om zich terug te trekken op het mooie platteland 
van de provincie Groningen. 

Roel Hemmes was trouwens ook een verdienstelijk saxofo-
nist en speelde ondermeer in het Jazzclub ‘64 huisorkest en 
bij Big Band ‘67 (met dank aan Poparchief Groningen). 
Ook speelde Roel met zijn mentor Jenne Meinema onder-
meer op de LP ‘Trippin’ Thru A Midnight Blues’ van Cuby & 
the Blizzards. 

Maar de altijd bescheiden en vriendelijke Roel Hemmes 
was af en toe ook in voor een grapje. In januari 1965 was 
het tijd om op een uitzonderlijke wijze heel even in het 
voetlicht te komen. Hij schreef namelijk een vrolijk liedje 
met een feestelijke tekst over een ‘Twenner’. Het was een 
autootje, dat je zonder bezit van een rijbewijs mocht be-
sturen. Wel was je gelimiteerd aan een maximale snel-
heid van 20 kilometer per uur. Het enigszins carnavaleske 
melodietje was gewijd aan een man die zijn rijbewijs niet 
kan halen en zich dan maar in de kruipauto, zoals ze dit 
voertuig in Amsterdam noemden, verplaatste.

Hij heeft destijds de tekst en melodie ingeleverd bij een platen-
maatschappij die ook platenlabel ‘Artone’ bezat. En daarbij was 
ondermeer actief de smartlappen- en carnavalszanger Sjakie 
Schram. Hij zong ondermeer: “Ome Jan die heeft een Twen-
ner van zijn laatste geld gekocht. Nu tuft hij als een renner 
met twintig kilometer door de bocht”. Op de plaat werd Sjakie 
Schram begeleid door het orkest van Koen van Orsouw. 

Het Nieuwsblad van het Noorden liet Roel Hemmes in januari 
1965 aan het woord over deze kleine commerciële uitspat-
ting, waarmee Roel Hemmes destijds zijn debuut als compo-
nist maakte: “Het is een pretentieloos liedje” zegt hij er zelf 
van en lacht eens. “Ik heb geleerd met iets geks te beginnen. 
Daarna komen de serieuze composities. Ik heb nog vijf num-
mers geschreven en opgestuurd naar een grammofoonplaten-
maatschappij.”

ledere componist heeft voor het schrijven van een tekst inspiratie nodig. Voor Roel Hemmes leverde dat in 
1965 geen enkele moeilijkheid op, want iedere dag stond er zo’n twenner voor de deur van zijn woning aan 
de Van Houtenlaan in Groningen. Andermaal Roel in de krant van toen: “Er is bovendien al zoveel over de 
auto geschreven in het Nieuwsblad van het Noorden.” Radio Veronica zal het liedje in het programma opne-
men. De keerzijde van de zwarte schijf ziet er overigens al even zonnig uit. ‘Wij gaan vrolijk door het leven’, 
schreef Roel Hemmes, die zijn mening over de muziek wijzigde. “Vroeger zag ik het allemaal gescheiden. 
Dat is nu anders. Er zijn veel mensen, die plezier aan dit soort liedjes 
hebben. Dat is het belangrijkste.” 

Ik heb Roel Hemmes er trouwens nooit op betrapt een overdaad aan 
Nederlandstalig werk te verkopen in zijn winkel, daar diende je echter 
voor bij de winkel van de familie Boverhof te zijn, want daar had men 
dan ook meer het volkse publiek over de vloer. Trouwens, op 21 ja-
nuari 1965, de dag dat het mini interview werd geplaatst in de krant, 
stond bijgaande advertentie. Ik weet niet of de aangeboden inhoud 
wel of niet tot de grappen van Roel behoorde. 
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The Beatles in Holland - 

Het bezoek van John, Paul, 
George en Jimmie 

in Nederland
Auteurs: Brugge, Jan-Cees; Gelder, Henk van; 
Ligtenberg, Lucas en Schreuders, Piet
ISBN: 978.90.5730.989.2
Illustraties: Rijkelijk in zwart wit en kleur
177 pagina’s
Prijs: Euro 19,64
Uitgever: Walburg Pers, Zutphen

Voor diegenen die het hart nog steeds op de juiste 
plek hebben voor de Fab Four uit Liverpool zullen in 
gedachten, bij het lezen van de ondertitel, direct de 
beelden naar voren komen uit 1964 toen the Beatles 
in juni 1964 voor de duur van nog geen twee etma-
len in ons land verbleven, het zij zonder de zieke 
Ringo Starr, maar met gastdrummer Jimmy Nichol. 
Ook zullen de beelden van de rondtoer door de Amsterdamse grachten, het optreden in Blokker, en de tele-
visie-uitzending in zwart-wit vanuit Treslong in Hillegom, direct weer goede herinneringen opleveren.

De samenstellers hebben er voor gezorgd dat ze tal van archieven hebben geraadpleegd waarbij op de linker 
binnenkant van de omslag een stukje uit de Muziek Expres van de maand april 1964 de tekst weergeeft van 
Joost, alias Willem van Kooten, die stelde: ‘Zelfs een Beatlesrage duurt niet eeuwig.’ Vijftig jaar later zijn we 
inmiddels en door vele volgers worden de vier nog steeds in geluid, beeld, boeken en andere documenten 
verzameld. 

Het boek ‘The Beatles in Holland’ opent met een verhaal over een eerste bezoek aan Nederland in 1960, 
waarbij de toenmalige Beatles, vergezeld van enkele andere artiesten, niet alleen de weg kwijt raakten maar 
één van hen ook nog op rooftocht ging door een mondharmonica tot de zijne te maken. Uiteindelijk werd 
de reis voortgezet richting Hamburg. Ook wordt duidelijk uit de doekjes gedaan dat een eerder optreden 
geblokkeerd werd door Willem O’Duys; de KRO een televisieoptreden niet voelde passen in het katholieke 
amusementsbeleid; hoe Radio Veronica’s Dirk Verweij een tweede (middag-)concert totaal financierde; hoe 
importeur Stibbe belanghebbende werd bij het binnenhalen van het nog onbelangrijke Parlophone label. Mel-
ding wordt gedaan over Henk van der Meyden die co-auteur werd van het boekje: ‘Zo zijn the Beatles’. Een 
uitgave van het Strengholt Concern, de latere eigenaren van ondermeer Radio Noordzee – op een moment 
dat The Beatles al niet meer bestonden maar nog steeds door velen werden aanbeden. 

Het boek ‘The Beatles in Holland’ is niet alleen voor de generatie baby boomers belangrijk maar zeker ook 
voor de daarop volgende generaties, daar ze nu eindelijk in woord en beeld kunnen lezen over datgene zo 
vaak voorbij gekomen is in de enthousiaste verhalen van ouders en grootouders. Want wie weet nog dat 
Robbert Salomon van Santen, grote organisator tijdens de tour van de Beatles in Nederland, in de knel kwam 
te zitten tussen het hysterische publiek en door beveiliging werd afgevoerd? Maar ook de 1-april grap, in 
1964 voor het eerst in de Telegraaf en later in tal van andere kranten, waarbij The Beatles gepland waren 
voor een optreden in het Limburgse Heerlen, wordt uitgebreid belicht.

Minutieus wordt beschreven hoe de aankomst was, gevolgd door de persconferentie op Schiphol, de tocht 
naar het net geopende hotel De Doelen waar the Beatles overnachtten; hoe het optreden in Treslong ver-
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liep, als wel de twee concerten in Blokker. Ook komen tal van fans van destijds, die de Beatles toen hebben 
gezien, weer aan het woord met herinneringen aan toen. Voor de radiohistorie liefhebbers kan ik melden dat 
Radio Veronica een aantal malen voorbij komt in het verhaal. Zondermeer de moeite van aanschaffen waard. 
Of het opzet was dat, toen ik de binnenflap van de achterzijde opende en geconfronteerd werd met de tekst 
‘Beatles Knotsgoed’ om deze recensent te beïnvloeden was, laat ik graag aan de uitgever.

Hans Knot

 ‘Das Ka-Band Ein neuer Satel-
liten-Frequenzbereich: Fern-
sehdirektempfang und Satel-
liten-Internet‘
Auteur: Riegler, Thomas
200 pagina’s 292 afbeeldingen
ISBN 978-3-88180-891-0
VTH bestelnummer: 411 0177
Prijs exclusief verzendkosten: Euro 25,80

Het zal ruim een jaar geleden zijn geweest dat ik 
het volgende persbericht ontving en me met verba-
zing afvroeg wat de voor mij onbekende frequentie-
band betekende: ‘Het Luxemburgse satellietbedrijf 
SES heeft de beschikbare bandbreedte op de As-
tra1-satelliet op 19,2 graden oost uitgebreid door 
de Ka-frequentieband in gebruik te nemen’.

De Ka-frequentieband is door satellietkijkers echter 
niet met de huidige schotelinstallatie te bekijken. 
Omdat er van hogere frequenties gebruik wordt ge-
maakt, moet men de schotelantenne van een speci-
ale LNB voorzien. Deze LNB’s zijn wel verkrijgbaar, 
maar zijn met prijzen rond de duizend euro nog erg 
prijzig. Met de Ka-band LNB kan men daarnaast niet 
gelijktijdig de Ku-frequentieband ontvangen. Hierop 
zijn vrijwel alle tv- en radiozenders op de Astra1-satelliet te ontvangen.

Inmiddels zijn we een jaar verder en wordt de Ka-band op de meeste satellietposities vooral gebruikt voor 
het leveren van datadiensten, waaronder breedbandinternet. Toch zijn er ook al enige jaren sporadisch tele-
visie-uitzendingen via de Ka-band te ontvangen. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om de zogenaamde 
feeds die beeldaanvoer voor nieuws- en actualiteitenprogramma’s verzorgen. Zo werd tijdens het WK voetbal 
in 2010 de Ka-band veel gebruikt voor het aanleveren van beelden van Zuid-Afrika naar Europa. Hiervoor 
werd onder meer de Astra3-satelliet op 23,5 graden oost ingezet. De Vlaamse omroep VRT heeft samen met 
satellietbedrijf SES zelfs een speciale SNG-wagen voor de Ka-frequentieband in gebruik genomen. 

Maar de Ka-band is zo in ontwikkeling dat Thomas Riegler er nu een handig boekwerk over heeft geschreven, 
dat op tal van vragen antwoord kan geven en vooral voor de intense gebruiker van directe satellietontvangst 
van groot belang kan zijn en dus geadviseerd wordt tot aanschaf van ‘Das Ka-Band Ein neuer Satelliten-Fre-
quenzbereich: Fernsehdirektempfang und Satelliten-Internet’ over te gaan.

Hans Knot
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Van 15 maart 1967 tot 23 juli 1967 worden vanaf de Laissez Faire de Nederlandstalige programma’s van Ra-
dio 227 uitgezonden, samen met de Engelstalige programma’s van  Radio 355. Voorheen waren Radio Dolfi jn, 
Britain Radio en Swinging Radio England vanaf dit schip te beluisteren. Bekende deejays op Radio 227 waren: 
Look Boden, Tom Collins, Lex Harding, Harkie en Dick Weeda. 

Tom Collins zond ons een aantal unieke foto’s, waarbij we hier een eerste selectie tonen.
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Van 15 maart 1967 tot 23 juli 1967 worden vanaf de Laissez Faire de Nederlandstalige programma’s van Ra-

Radio 227/ 355  Foto’s uit het archief van Tom Collins

Messroom

Alan Black

Tony Windsor

Rondje om 
het schip
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ING: NL85 INGB 0004 0657 00 • ABN-Amro: NL77 ABNA 0988 0403 01
Bestellen:  vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling.

Of stuur een mailtje met deze gegevens naar: 
info@mediacommunicatie.nl 

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) fo-
to’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 gedocu-
menteerd 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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