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Inhoud

Voorwoord
Beste lezers en lezeressen,

De voorlaatste Freewave Nostalgie van dit jaar. Een 
jaar waarin we bovengemiddeld de zeezenders her-
dacht hebben. De eerste ‘golf’ herdenkingen was in 
het voorjaar, toen Radio Caroline 50 jaar bestond. De 
RadioDay in Amsterdam was er een mooi voorbeeld 
van. Bij de Surftips kunt u enkele links vinden naar 
leuk fotomateriaal van evenementen in Engeland. De 
tweede herdenkingsgolf was in augustus, toen er veel 
rondom Veronica was georganiseerd en er ook een 
boek over Noordzee uitkwam. 

Met alle nieuwe uitgaven van de laatste tijd werd het 
hoog tijd voor SMC om weer eens een nieuwe folder 
uit te brengen. U kunt hem als pdf vinden op:

http://mediacommunicatie.nl/ 
(Klikken op: ‘onze nieuwe aanbiedingenfolder’.) 
We hebben ditmaal slechts een kleine selectie van 
ons aanbod achterin dit magazine opgenomen, om-
dat we hopen dat u even een kijkje neemt in deze 
pdf-folder. U steunt er SMC mee én het voortbestaan 
van de RadioDays...

Veel leesplezier! 
Jan van Heeren
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Nadat het aantal televisiekijkers aanzienlijk was 
gegroeid, een aantal dat heel wat groter was dan 
de bezitters van een toestel, werd het voor cri-
tici in 1957 een urgente vraag of men deze twee 
media, radio en televisie, als elkaars concurrenten 
diende te beschouwen of dat men ervoor diende 
te zorgen dat ze elkaar gingen ontzien en elkaar, 
waar mogelijk, gingen aanvullen. Bij de start van 
het prille televisieseizoen werd destijds deze vraag 
voorgelegd aan de leiding van de toen vier belang-
rijkste omroepverenigingen. 

Radio was in die tijd nog zeer belangrijk, bij afwe-
zigheid van het televisietoestel in vele gezinnen. 
Hierbij werd de nadruk van belangrijkheid van het 
medium radio vooral gezien in de avonduren, daar 
waar de meeste luisteraars konden worden be-
reikt. Uiteraard waren er uitzonderingen op, want 
specifieke programma’s gericht op de huisvrouw, 

de zieken en de jeugd werden vooral overdag ge-
programmeerd omdat deze daar hogere luistercij-
fers bereikten.

Voor de avonden was in die tijd de belangrijkheid om hoge 
luistercijfers te halen vooral gelegen bij een meer algemene 
inhoud, waarbij amusement, hoorspelen en concertuitvoerin-
gen vooraan in de rij stonden. En juist in die avonden begon de 
televisie, met slechts één uitzendkanaal, aan belangrijkheid te 
winnen. Vooral was dit het geval in de tijd tussen half negen en 
tien uur in de avond.

Er kan bij worden aangetekend dat de belangrijkheid van de 
televisieavonden, als het ging om de hogere kijkcijfers, vooral 
de woensdag- en zaterdagavonden waren. Heel wat 60-plus-
sers van nu zullen met vreugde terugdenken aan de televisie 
van de woensdagavond, toen vrijwel altijd een avondvullende 
toneeluitvoering was te genieten. Televisieavonden duurden in 
die tijd niet langer dan ongeveer 2,5 uur. Maar ook op de zater-
dagavonden werd in die tijd de bezitter van een televisietoestel 
en allen die met hen meekeken, afgehouden van de radio. De 
zaterdagavond was op de televisie voornamelijk voor amuse-
mentsprogramma’s.

Maar ook diende in 1957 inmiddels rekening te worden gehou-
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Waren  radio en televisie el-
kaars concurrenten in 1957?

Hoofd luisterspelafdeling van de KRO, Ben Brans (l) en 
Louis Lutz (KRO-journalist en later directeur) met rechts 
de winnaar van een luisterspelwedstrijd (april 1957). De 
katholieke gids vermeldde nog bij de foto: “De schijf 
achter het hoofd van Louis Lutz is geen aureool, maar 
het klankbord van een luidspreker.”

Op 27 september 1957 werd boven-
genoemd toneelstuk op het scherm 
gebracht. Het was het tv-debuut van 
Ramses Shaffy.           



den met de invulling van de televisiemaandag-
avond en – donderdagavond. Actualiteiten en 
culturele programma’s, die voornamelijk op 
die avonden werden gepland, kregen steeds 
meer belangrijkheid en automatisch een gro-
tere kijkdichtheid. Ook daarmee betekende 
het dat het gebrachte beeld meer aandacht 
kon trekken dan het gehoorde op de radio.

De standpunten van de leiding van de toen-
malige grotere omroepverenigingen liepen 
op één punt uiteen en wel op de vraag of 
beide media door een goede coördinatie el-
kaar dienden aan te vullen. De leiding van de 
AVRO bleek daar sterk voor te zijn, hoewel 
men wel begreep dat het lang niet altijd mo-
gelijk was de invulling van beide programme-
ringen totaal uit elkaar te halen. Bij de afde-
ling radio kon dat wel; hier trachtte men altijd 
te voorkomen dat over beide beschikbare 
netten gelijkwaardige programma’s werden 
uitgezonden.

Dit betekende dus geen twee hoorspelen of twee klassieke 
concerten op een gelijkwaardig tijdstip en dus ook geen twee 
amusementsprogramma’s tegelijk, uitgezonderd de zaterdag-
avond waar op beide radionetten de VARA en KRO elkaar 
tussen 21 en 22 uur beconcurreerden. Wel had men bij de 
AVRO gemakkelijk praten over coördinatie daar men zendtijd 
had op de dinsdagavond en via de televisie dan voornamelijk 
tijd voor films was ingepland. Bij de VARA was er wel overlap 
want men bracht amusementsprogramma’s op de zaterdag-
avond via de televisie, terwijl die avond ook deels op de radio 

door deze omroep-
vereniging werd ge-
vuld en wel met een 
hoorspel. 

De leiding van zowel 
de NCRV als die van 
de VARA was van 
mening dat er juist 
ruimte diende te zijn 
voor concurrentie en dat het publiek zelf de keuze diende 
te maken en dat op hun televisieavonden ook de radio-
programmering zo goed mogelijk diende te zijn om het 
publiek keuze te kunnen laten maken.

      tekst: HANS KNOT
                   afbeeldingen: archief Jan van Heeren
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Omroephistorie: Begin
Ingenieur Hanso H.S. à Steringa Idzerda. Er zou tenminste een zaaltje op het Media Park naar 
hem vernoemd moeten worden, want deze Fries is de grondlegger van de Nederlandse omroep. 
Hij maakte als eigenaar-directeur van de in Den Haag gevestigde ‘Nederlandsche Radio Industrie’ 
(NRI) sinds 1913 onderdelen voor ‘draadloze zend- en ontvangstapparatuur’. Hij ging een stap 
verder dan de circa duizend luisteramateurs die Nederland toen kende en die voor de lol radio-
telegrafische berichten oppikten. Idzerda zorgde voor de eerste radiotelefonische verbinding, 
tussen een stand in de Utrechtse 
Jaarbeurs en een 1200 meter ver-
der gelegen Philips gebouw. De 
aanvankelijke interesse van Philips 
in de door Idzerda ontwikkelde 
zendlamp verflauwde, omdat de 
potentiële afzet werd geraamd op 
maximaal 300 stuks. Daarom richt-
te Idzerda zich met de radiotelefo-
nie tot een publiek, om zo de vraag 
naar zijn lampen te stimuleren. Met 
ontvangtoestellen van de NRI kon 
men vanaf september 1919 luiste-
ren naar PCGG, zoals de roeplet-
ters van Idzerda’s omroep luidden; 
Pracht Concerten Gratis Gegeven, 
maakten de luisteramateurs ervan. 
Elke donderdagavond van acht tot 
elf uur draaide Idzerda liedjes van 
Koos Speenhoff, opera, operette, 
soldatenmarsen en gospels. Idzer-
da’s kwaliteiten lagen echter meer op het technische dan op het commerciële vlak. Hij vroeg 
luisteraars om een vrijwillige bijdrage, maar dat leverde te weinig op. Toen PCGG door gebrek 
aan geld uit de lucht dreigde te gaan wierp de Engelse krant Daily Mail zich op als sponsor. In 
Engeland waren de ‘Hague’ of ‘Dutch Concerts’ van PCGG namelijk mateloos populair. Dat leidde 
vanaf 1922 tot een door de Daily Mail betaald Engelstalig programma. -Uiteindelijk heeft geld-
gebrek Idzerda’s initiatief toch de das omgedaan: in 1924 moest hij zijn zender sluiten, enkele 
maanden nadat bovenstaande foto werd gemaakt waarop Idzerda rechtsonder (met sigaret) 
staat afgebeeld. De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF), die in juli 1923 in Hilversum 
met uitzendingen was begonnen, zou de omroep echt laten doorbreken.

ANDRÉ VAN OS
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De PCGG zender
© Christian Bergmann



Maar weer eens een terugblik in de kel-
ders van de omroepgeschiedenis waarbij 
een artikeltje tevoorschijn kwam uit de 
krant van 4 oktober 1957. Nee, het ging 
niet over een programma gericht op ‘We-
reld Dierendag’, maar over de opvolger van 
een populaire radioserie van de VARA, ‘De 
Familie Doorsnee’. Deze radiostrip had een 
zo groot succes beleefd dat de directie van 
de omroepvereniging besloten had ook 
een televisiestrip te gaan maken onder de 
naam ‘Pension Hommeles’.

Voor deze serie, zo berichtte de krant, werd Annie 
M.G. Schmidt andermaal ingehuurd, evenals Cor 
Lemaire en Wim Ibo, waarbij de laatste - evenals 
bij ‘de Familie Doorsnee’ - als presentator zou gaan 
fungeren. Men meldde tevens dat in deze muzikale 
comedie, die telkens op een zaterdagavond werd 
geprogrammeerd, ruimte werd gemaakt voor een 
nieuwe quiz: ‘Weet je wel wat je waagt’ van Theo 
Eerdmans en zijn assistente Maud. 

Pension Hommeles was de eerste Nederlandse te-
levisieserie en ging over de dagelijkse belevenis-
sen van de vaste bewoners van een pension, in 
een tijd waarin niet vluchtig met het leven werd 
omgesprongen. Dit leidde natuurlijk tot een ty-

pisch Hollandse sfeer van personen en gebeurtenissen, waarin het publiek zich herkende. En 
gekeken werd er zeker naar het nieuwe programma en het kon worden gerekend tot de meest 
populaire televisieprogramma’s van de jaren vijftig van de vorige eeuw, waarbij het in de cate-
gorie ‘amusementsprogramma’s’ de absolute eerste plaats bereikte. 

En veel van de voor de serie geschreven songs waren vervolgens bij herhaling te beluisteren in 
de diverse VARA radioprogramma’s. En natuurlijk – zoals ook de buurtkinderen in die tijd deden 
– werd er door velen veelvuldig de zaterdagavond doorgebracht bij buren of vrienden, die wel in 
het bezit waren van een televisietoestel en op die manier gezamenlijk de wekelijkse belevenissen 
van ‘Pension Hommeles’ konden meemaken. En uiteraard werd, over van alles wat die avond 
was gebeurd, achteraf goed doorgesproken met anderen, die het ook hadden gezien of aan de 
niet-kijkers, die ook wel op de hoogte wensten te worden gehouden. Als je de 65-plussers van 
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P e n s i o n 
Hommeles

Donald Jones in de Vara gids, 1957

archief Hans Knot



heden ten dage vraagt naar de populaire televisieprogramma’s van die tijd dan staat voornoemd 
zaterdagavond komedieprogramma vooraan in het geheugen. Toch heeft het programma niet 
een jarenlange uitzendperiode beleefd.

Het nam een aanvang in oktober 1957, terwijl 
de laatste aflevering plaatsvond op 5 april 1959. 
De producer van het programma, Wim Ibo, had 
er voor gezorgd dat de grote sterren van het 
toneel uit die tijd in de serie een rol gingen spe-
len. Hier een indruk van de namen van toen: 
met als vaste personen Mieke Verstraete, Kees 
Brusse, Mimi Kok, Maya Bouma, Donald Jones, 
Henk van Ulsen. Maar ook de namen van de 
gastspelers mochten er zijn: Ank van der Moer, 
Mien Duymaer-van Twist, Sara Heyblom, Dini 
de Neef, Cruys Voorbergh, Ko van Dijk, Guus 
Oster, Herbert Joeks, Ko Arnoldi.

De regie van ‘Pension Hommeles’ was in han-
den van Erik de Vries, ook wel ‘mister televisie’ 
genoemd, terwijl Cor Lemaire verantwoordelijk 
was voor de muziek, die werd uitgevoerd door 
‘Kamer Kwartet’. En een televisieprogramma 

kon ook in die tijd niet zonder decor, waarvoor Fokke Du-
etz was ingehuurd. Op de volgende site is een overzicht 
te vinden van alle 16 afleveringen, waarbij een klik op de 
individuele afleveringen een mooi overzicht geeft in foto’s 
van ‘Pension Hommeles’:  
http://beeldengeluidwiki.nl/index.php/Pension_Hommeles

Enkele jaren geleden werd de serie op DVD uitgebracht 
maar is helaas niet meer leverbaar. Het eerder gememo-
reerd onderdeel van Theo Eerdmans is nooit opgenomen 
in het totaal programma maar kwam later vanaf verschil-
lende locaties uit het gehele land op de televisie. De Millers 
zorgden in eerste instantie voor de muzikale begeleiding, 
maar werden in de vierde uitzending vervangen door The 
Ramblers. In totaal werden er 20 uitzendingen verzorgd in 
1957 en 1958 waarna het werd vervangen door een an-
der programma van Theo Eerdmans: ‘Je neemt er wat van 
mee’, waarover een andere keer meer. 
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Vara gids, 
1958

http://radiotrefpunt.nl/ Hitnoteringen, 
Radiotunes, 
Radiopedia,  

Internet Radiocafe



Donald Jones speelde een de rol van een van de vaste 
bewoners van ‘Pension Hommeles’ als Dinky, een zwarte 
Amerikaanse theologiestudent die hielp in het pension. 
Dinky, was de speelse, vrolijke, flamboyante aanwezig-
heid tussen de tobberige en geremde Nederlanders. 
Dinky zong en danste, lachte veel, was altijd vrolijk en 
meestal verliefd. Bijvoorbeeld op Klaartje Binnendijk, het 
meisje voor wie hij het bekendste liedje uit de serie zong: 
‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen.’

De scène waarin Jones dit liedje zong, in het tweede sei-
zoen van de serie, was een van de klassieke momenten in 
de Nederlandse televisiegeschiedenis. Jones, op de vloer 
van de gang van het pension, met Roekie Arons in zijn 
armen, zingend, op de jazzy muziek van Cor Lemaire, met 
een zwaar Amerikaans accent:

“Ik zou je het liefste in een doosje willen doen
En je bewaren, heel goed bewaren
Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen
En telkens zou ik eventjes het deksel open doen
En dan strijk ik je zachtjes langs je haren
Dan lig je in de watten en niemand kan erbij
Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal 
van mij
Maar alleen om de eendjes wat eten te geven
Maar als je dan vlucht, raak ik jou toch niet kwijt
Want ik vind jou altijd, ja, ik vind jou altijd

Ik zou je het allerliefste in een doosje willen doen
En dan telkens even kijken,
Heel voorzichtig even kijken, telkens even kijken
en een zoen
Ik zou je het liefste in een doosje willen doen
En dan telkens even kijken,
Heel voorzichtig even kijken, telkens even kijken
Je mag er wel eventjes uit, elke dag
Een uurtje dat mag, ja een uurtje, dat mag

Je mag dan nog wel naar het Vondelpark even
Maar alleen om de eendjes wat eten te geven
Maar als je dan vlucht, raak ik toch jou niet kwijt
Want ik vind jou altijd, ja, ik vind jou altijd
Ik zou je het allerliefste in een doosje willen doen
En dan telkens even kijken,
Heel voorzichtig kijken, telkens even kijken 
en een zoen.”

   Annie M.G. Schmidt

tekst: HANS KNOT
Dank aan: Senior Plaza.nl, Nederlands Theater Archief en www.annie-mg.com
Knipsels: archief Jan van Heeren
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Plakboek Hommeles 



Christian Bergmann reisde zo’n 700 kilometer vanuit zijn woonplaats in Duitsland 
om in het Rotterdamse Ahoy het concert ter herinnering aan Veronica bij te wonen. 
Op verzoek van Freewave schreef hij speciaal dit artikel.

Rotterdam, laat in de  middag – hevige regenval rondom Ahoy – moeilijk om de evenementenhal 
te bereiken. Het leek op de tranenvloed van de miljoenen luisteraars, die stroomde nadat de 
zeezenders voor de kust van Scheveningen hun uitzendingen op 31 augustus 1974 helaas had-
den moeten staken.

31 Augustus 2014 – even voor 18.00 uur 
– Ad Bouman geeft zijn laatste aanwijzin-
gen aan de technici. Vervolgens, om exact 
18.00 uur, een welbekende videoclip: de 
klok tikt voor de laatste maal op het Veroni-
caschip de Norderney. Dit is het einde: “The 
Day The Music Died”. 

“Veronica, Sorry” – Peter Koelewijn opende 
een geweldig concert met diverse bekende 
artiesten, die hun succesvolle carrières 
vaak begonnen dankzij - of te danken had-
den  aan - de zeezenders in respectievelijk 
de jaren ’60 en ’70. Het evenement werd 
gepresenteerd door 192TV en Radio 10. 
Vele muziekliefhebbers en radioluisteraars 
bezochten het concert.
10 • FREEWAVE Nostalgie

31 Augustus 2014 – 
hoy RotterdamA

Peter Koelewijn rockt er op los

Het podium met videowall; inzet: 
Ad Bouman bedankt het publiek

Foto’s : © Jan 
van Heeren



Oude herinneringen kwamen vanaf de aller-
eerste minuut bovendrijven – Peter Koelewijn 
vervolgde met liedjes als “Kom Van Dat Dak Af” 
en “Angeline”. Hij werd opgevolgd door BZN ’66 
en Steve Ellis (Love Affair) met bijvoorbeeld  
“Bringing On Back The Good Times” en “A Day 
Without Love”. 

Tussen de optredens van de diverse artiesten 
door, werden talrijke oude - voornamelijk Ve-
ronica- videoclips vertoond. Later verscheen 
George Baker met zijn “Little Green Bag” op 
het podium, gevolgd door Colin Blunstone met 
onder andere “She’s Not There” en “Time Of 
The Season”. Met een twinkeling in  de ogen 
zei George Baker dat het ‘The Day The Music 
Died’ werd genoemd, maar dat hij en andere 
artiesten desalniettemin nog vele andere grote 
hits hebben gehad, hetgeen bevestigt dat de 
muziek die dag niet echt uitstierf. 

Kort hierna zong Dave Berry “This Strange Ef-
fect”, “Little Things”, “Mama”,  etc. Dave Berry 
begon zijn carrière al in de vroege jaren ’60, 
waarbij hij samen met Diana Ross en The Su-
premes op tournee ging door Nederland. 

Andere mooie hoogtepunten waren de optre-
dens van The Shoes (“Hosaka”) , Piet Veerman 
(The Cats) en Barry Hay (Golden Earring). De 
stemming raakte op een hoger niveau toen hij 
“Radar Love” inzette. George McCrae bracht zijn 
twee meest bekende hits: “Rock Your Baby” en 
“I Can’t Leave You Alone”. 

De laatste artiest van dit speciale concert was 
Rob de Nijs. Het bijna 4 uur durende concert 
eindigde op net zo’n abrupte wijze als Veronica 
haar uitzending staakte op 31 augustus 1974. 

Al met al was het de moeite waard geweest 
om het evenement te bezoeken. Het bracht 
vele, goede herinneringen aan de jaren ’60 en 
vroege jaren ’70, maar ook aan een zeer, zeer 
droevige dag in 1974, die nooit vergeten zal 
worden door vele muziek- en radioliefhebbers 
in zowel Nederland als enkele andere Europese 
landen.

CHRISTIAN BERGMANN
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Steve Ellis

George McCrae

Barry Hay met band



Omroephistorie: Boebie
Een interview in het Elysée met de Franse president 
Pompidou voor de NTS, presentator-interviewer van 
AVRO’s journalistenforum Pers in Persoon, gefilmde 
portretten van buitenlandse beroemdheden voor de 
NCRV, programma’s voor de VARA, nog meer NTS, an-
chorman van VARA’s Achter het Nieuws en -’de geluk-
kigste periode’- presentator van Het Capitool (NOS). 
‘Bijna dertig jaar heb ik op die buis gepresenteerd en 
gemodereerd. Gebakken lucht!’ W.L. (Boebie) Brug-
sma had geen hoge pet op van het medium televisie. 
Hij was bijna Brits, in de zin dat de BBC slechts doorge-
winterde journalisten -dus meestal uit de schrijvende 
pers- toonaangevende nieuwsprogramma’s op televi-
sie laat presenteren. ‘Televisie is geen serieus infor-
matief medium’, merkte Brugsma op in zijn memoires, 
die in 1997 als -God betere het- Kerstgeschenk wer-
den uitgegeven 
voor lezers van 
Brugsma’s HP/
De Tijd. ‘Het 

gaat er ook niet om wat je op televisie zegt, maar hoe je 
het zegt. Het Van Mierlo-effect. Vaak gehoorde vraag:”Heb 
je Van Mierlo gisteren gehoord?” “Nee, wat zei hij?” “Dat 
weet ik niet meer. maar hij zei het zo sympathiek.” Tele-
visie is een phony medium, maar het monster kan niet 
terug in de fles’. W.L. Brugsma had zo zijn eigen visie op 
het monster. Tijdens een uitzending van Pers in Persoon 
in 1960 interviewde hij vier hoofdredacteuren over de 
kwestie Nieuw-Guinea. Tot hun stomme verbazing haal-
de hij na een kwartier de Nederlandssprekende Papoea 

Frits Kirihio uit de 
coulissen om ‘de 
opinies van de 
witmensen’ te 
becommentari-
eren. Brugsma sprak de groten der aarden, ook voor 
ze ‘groot’ werden: voor Denkbeeld Internationaal van 
de NTS interviewde hij Ulrike Meinhof. ‘Helaas smeten 
ze bij Enkelaars’ NTS wel met geld, maar de dure am-
pexbanden werden na een jaar gewist voor hergebruik. 
Jammer, aan dat Meinhof-programma had de NTS 
schatten kunnen verdienen toen zij moord en doodslag 
ging plegen’. W.L. ‘Boebie’ Brugsma: hij was een kaliber 
televisie-journalist dat lijkt te zijn uitgestorven.

ANDRÉ VAN OS
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W.L.  Brugsma in 1983 
© Anefo, Marcel Antonisse

W.L.  Brugsma (l) in zijn tv-programma “Brugs-
ma uit  Bellevue”, 1974  © Steye Raviez

W.L.  Brugsma 



Het is voor de 60-plussers een pure herinnering aan de tijd dat ze zelf aan het puberen waren en 
ze voor de zoveelste keer tot orde werden geroepen door vader en moeder. Het was de tijd dat 
kinderen voor het eerst soms een eigen radio hadden, immers de transistorradio had haar tocht 
naar succes ingezet. De muziek, die vanuit dit voor ons nuttige apparaat door het huis schalde, 
lag lang niet altijd in de smaak van de ouders. Zachter zetten of tijdelijke inname van het toestel 
behoorden tot de keuzemogelijkheden.

Zelf, afkomstig uit 1949, had ik niet al te veel problemen met mijn ouders op het gebied van 
muziekkeuze, maar op school kwam dit onderwerp veelvuldig voorbij in gesprekken met klasge-
noten. Als ik terugdenk aan het moment dat een muzieksoort mezelf ging tegenstaan, dan was 
het rond de tijd dat punkmuziek de ether vervuilde. Niet om aan te horen en gelukkig kon ik me 
terugwerpen op een aardige collectie muziek, aangelegd uit zowel pop- als klassiek repertoire. 

Ik denk dat smaakverschil en discussie binnen gezinnen betreffende muziekkeuze sinds de jaren 
zestig van alle generaties is. Maar recentelijk kwam ik, tijdens een researchsessie, erachter dat 
ook in de jaren vijftig er de nodige verschillen waren en men streed om ‘van die dikke muziek 
en die hoempamuziek.’ 

Laten we eens teruggaan naar vrijdag 18 oktober 1957, 
toen van de kop van een regionaal dagblad, de Leidsche 
Courant, een advertentie ons toeschreeuwde: 

Het was een ‘huis, tuin en keuken’ medicijn dat je bij de lokale drogist kon kopen om pijntjes te 
bezweren. Tenminste zolang je erin geloofde. Het was ook de tijd dat de krant aandacht van de 
lezer en adverteerder trok door te stellen: ‘Ook morgen brengen onze advertenties veel nieuws’. 
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De vraag die meteen bij me opkwam was of die ‘akkertjes’ ook hielpen bij het aanhoren van 
‘verkeerde’ muziek.

Nieuws over muziek brach-
ten die advertenties niet al 
te vaak maar wel de dage-
lijkse rubriek, die in tal van 
toenmalige GPD (Gemeen-
schappelijke Persdienst) -
kranten voorkwam: ‘Ether-
golven’. Het was in die rubriek dat in voornoemde maand de discussie over muziekkeuze werd 
aangehaald. Het waren vooral ingezonden brieven waaruit bleek dat een deel van de luisteraars 
niet langer tevreden was met datgene op de radio werd voorgeschoteld: ‘Die radio-uitzendingen, 
daar is tegenwoordig niets meer aan. Je moet het met een hoorspel of een amusementsavond 
treffen, maar voor de rest is het elke dag niets anders dan van die sprekers en die dikke mu-
ziek.’ 

En weer een andere schrijver bracht de ontevredenheid op een andere manier: ‘Goede radio-
muziek kun je tegenwoordig niet meer horen. Het is altijd maar van die hoempamuziek. Kan dat 
niet een keer veranderen?’ Uiteraard werd met ‘dikke muziek’ het klassieke werk bedoeld en met 
‘hoempa’ de lichte en meer vrolijke deuntjes. Laten we ervan uitgaan dat beide briefschrijvers 
destijds de beschikking hadden over een radiotoestel waarop vooral Hilversum 1 en Hilversum 
2 goed te ontvangen waren. Het is dan logisch te oordelen dat de ene briefschrijver, die alleen 
maar ‘dikke muziek’ kon ontvangen het onjuist in zijn brief weerlegde, evenals de persoon die 
alleen maar ‘hoempa’ muziek op de radio hoorde voorbij komen. Natuurlijk was ook toen er een 
variatie in programma- en dus ook muziekaanbod. Duidelijk werd wel dat de eerste niet van klas-
sieke- en de tweede niet van het lichte genre hield. 

In deze tijd, met een overaanbod aan radiostations of andere vormen van muziekaanbod, is 
het snel schakelen naar iets anders als het gebodene niet bevalt. Maar in 1957 was het anders. 
Hoe reageerde de samensteller van de rubriek ‘Ethergolven’ destijds op de twee ingezonden 

brieven? ‘U, die dikke muziek niet verstaat, niet 
kunt volgen, zou de hele dag door, wanneer 
gij uw toestel ook inschakelt, vrolijke deuntjes 
willen horen en van dat gezellig-populaire, dat 
u kunt meezingen of -fluiten. Geen sprekers, 
geen uitzendingen over ‘dit of dat’, neen alleen 
gezelligheid. Maar de vraag is of U ook werke-
lijk altijd in de stemming bent, dit alles aan te 
horen. Ach, natuurlijk niet. Er moet bij U thuis 
ook wel eens tijd zijn voor ernstige praat en 
voor geestelijke dingen.’ 

Vervolgens werd de briefschrijver duidelijk ge-
maakt dat deze niet de enige was die naar de 
radio in Nederland zat te luisteren en tevens 
geadviseerd toch maar eens iets van klassieke 
muziek uit te gaan proberen. Daarbij niet de 
keuze te leggen bij werken van Ravel of Hin-
demith, maar kleinere stapjes te nemen naar 
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composities van Haydn, Beethoven en Mo-
zart. ‘Gaat U er eens met aandacht voor zit-
ten en probeert U ook eens echt te luisteren 
naar wat U ‘dikke muziek’ noemt.’

En ook de schrijver die zich anti ‘hoempa’ 
muziek uitte werd op een eerlijke manier 
gewezen op het feit dat er een variatie aan 
programma’s was, die men niet diende te 
ontwijken: ‘En dan u, meneer mopperaar 
op de ‘hoempa’. Hebt U echt bij Uw ontbijt 
Beethoven al nodig? Kunt U zich niet scheren 
zonder Debussy? Kunt ge werkelijk avond 
aan avond van acht tot twaalf met groot ge-
not klassieke of moderne meesters beluiste-
ren? Laat in de tijden dat U ook géén radio 
wil beluisteren, de anderen, die zomaar van 
vrolijkheid houden, dan ook hun genoegen.’ 
Afsluitend merkte de samensteller van de 
rubriek op: ‘En nu, voor vandaag genoeg, 
maar morgen de rest.’

Speurende door de diverse radiobodes, zo-
als de omroepgidsen toen door het leven 
gingen, ontdekte ik dat op de avond van 
de publicatie van de ingezonden brieven via 
de KRO het toneelstuk ‘Pepote, kind van de 
straat’ als hoorspel werd uitgezonden, waar-
na ondermeer een pianovoordracht van Glyn 
Townley was te beluisteren. Een totaal over-
zicht van zaterdag 19 oktober 1957, als het 

om de radiobeluis-
tering in Nederland 
ging, treft u hierbij 
aan.

Maar de rest, zoals eerder gememoreerd, kwam niet de dag erna maar 
op maandag 21 oktober, toen nog even dieper in werd gegaan op 
het item: ‘smaken verschillen’. Want ook toen waren er meningen. 
Zo schreef iemand dat de omroepverenigingen, die liedjeszangers als 
Eddy Christiani voor de microfoon haalden, omdat de goede gemeen-
te het goed vond, hun opbouwende – ethische – taak bepaald voorbij 
gingen. Dezelfde briefschrijver vond dat er een ander euvel bestond, 
namelijk het brengen van domme, sentimentele, altijd op hetzelfde 

neerkomende liefdesliedjes, waarin nog altijd hart rijmde op smart en ogenblauw op 
ik hou van jou. De briefschrijver eindigde zijn pleidooi met ‘Hiervan wordt een mens voornamelijk 
zeeziek’. Het lijkt dat deze persoon een vooruitziende blik had en droomde ooit een radiostation 
te kunnen horen dat vrijheid en blijheid bovenaan had staan, terwijl het uitzendend vanuit de 
vrije internationale wateren, echte radio zou gaan brengen. 

HANS KNOT
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Fanclubs waren populair
In de jaren zestig van de vorige eeuw stonden in de toenmalige, populaire, muziekbladen kleine 
annonces afgedrukt waarin de fanclubs van bepaalde artiesten de lezers opriepen om lid te 
worden van de betreffende club. Ook waren er vervolgens weer organisaties, vaak gerund door 
een enkele persoon, die weer opriepen van hun club lid te worden. Zo ligt op dit moment een ge-
stencild A4-tje voor mijn neus waarin allerlei informatie werd verspreid door een niet met name 
genoemde persoon, die zich tot de lezer richtte vanuit de Kromhoutstraat 30 in Rotterdam, met 
als doel leden te werven voor ‘The Free Radio Action’. 
 
De term ‘Free’ had natuurlijk betrekking op vrijheid, iets wat babyboomers in die tijd vooral voor-
stond. Niet voor niets praten we al decennia over ‘vrije radio’ en had je bijvoorbeeld naast ‘The 
Free Radio Action’ ook organisaties als de ‘Free Radio Campaign’ en de ‘Free Radio Association’. 
Bij deze twee laatstgenoemde organisaties ging het om goed georganiseerde clubs, die ooit in 
Engeland hun roots hadden en vertakkingen hadden opgezet in andere landen. Zo was er een 
Free Radio Campaign in Duitsland, Scandinavië, Frankrijk en Nederland. Maar, zo ver ik me kan 
herinneren, stond The Free Radio Action in één paar schoenen in Rotterdam. 
 
In de oproep om lid te worden van deze club werd een opsomming van activiteiten als wel na-
men van muziekprogramma’s genoemd, die betrekking hadden op de persoon die werd beschre-
ven in het stencilwerkje. Het leest weg als een verhaaltje uit een gemiddelde schoolkrant uit die 
tijd en had als kop ‘Biogarphie Joost de Draayer’. Een tweede persoon in de organisatie – als die 
er was geweest – had ongetwijfeld de storende fout eruit gehaald. Maar goed, lees mee in dit 
stukje vol nostalgische informatie van een kleine halve eeuw geleden.

Hans Knot
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Lex Harding in 1967 bij Radio 227 (MV Laissez Faire) 
foto: archief Tom Collins

Radio 227
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Oud wordt soms weer nieuw
Als dit géén goed nieuws is, dan weet ik het ook niet meer? Mensen zoals jij en ik die nog een 
spoelenbandrecorder hebben staan, die kunnen al meer dan een jaar of 20 geen banden meer 
kopen in de winkel zoals dat daarvoor nog heel normaal was. (Ik ben er ook niet helemaal zeker 
van of je al een jaar of 20 geen banden meer kan kopen; spoelbanden bedoel ik dan.)
 
Maar de spoelband en de audiobandjes schijnen aan een comeback bezig te zijn. Al die jonge 
mensen die de LP, het gewone analoge fototoestel en bandrecorderbanden niet kennen omdat ze 
geboren zijn nadat die compleet verdwenen waren of op sterven na dood waren; deze mensen 
ontdekken dit als iets nieuws en het is al enkele jaren aan de gang: al wat oud is, dat is weer 
mode en in. Met die modetrend is dus het grote bewijs geleverd dat de dingen die wij vroeger 
als heel normaal beschouwden, toch nog niet zo heel erg slecht zijn als zo vaak wordt gedacht. 
En dan wordt dat bewijs ook nog vaak door de jongeren zelf geleverd, want zij vinden dit wel 
hip om opnieuw te ontdekken wat wij al altijd gekend hebben en zij natuurlijk niet, simpelweg 
omdat ze nadien geboren zijn, toen het al bijna helemaal weg en verdwenen was, maar gelukkig 
keren zaken terug.
 
Ik heb enkele dagen geleden een website in Duitsland gevonden waar je nog spoelbanden kunt 
kopen. Ja, splinternieuw en dus géén tweedehands, want ik heb ze een mail gestuurd met die 
nadrukkelijke vraag waarop ze hebben geantwoord dat ze 100 % nieuw zijn. Dit is de url:  
http://www.thomann.de/gb/recording_tape.html en hun prijzen vallen best erg mee want ze zijn 
haast niet te vinden, dus is vaak de prijs ook wat duurder heb ik al ondervonden. 

HERMAN CONTENT
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END OF THE
We hadden het in Freewave Nostalgie nummer 471 al even 
over enkele vormen van radio beluisteren in het jaar 1964. Bij 
vaders in de kapsalon hing een dergelijk grijs kastje dat de 
speaker van de draadomroep heette. Verbonden met een ba-
kelieten zwarte keuzeknop, waarop vier kanalen konden wor-
den gevonden. Een ieder had zijn eigen keuze in het gezin en 
voor mij waren het vooral voetbaluitslagen op de RONO met 
Henk Oostinga als wel de wekelijkse uitzending van de BBC 
op zondagmiddag, Pick of the Pops met Alan ‘Puff’ Freeman. 

Maar er kwam langzamerhand een totale verandering in het 
luisteren naar de radio. Eind 1964 werd bekend dat een aan-
tal grote fabrikanten van buizenradio’s besloten hadden in 
het voorjaar van 1965 de productie van deze toestellen stil te 
zetten en geheel over te gaan tot de lijn van transistorradio’s. 
Niet alleen stond een radio centraal in vrijwel elk gezin maar 
ook vele jongeren hadden een transistorradiootje bij elkaar 
gespaard via een krantenloop of een andere vorm van vroege verdienste. De Draadomroep werd 
daarmee eigenlijk overbodig en de regering besliste dan ook stapsgewijs deze vorm van radio-
distributie stop te zetten.

Als allereerste was minister Van Aartsen (Verkeer en Waterstaat) van plan op het platteland te 
beginnen met het sluiten van de aansluitingen maar in het najaar van 1964 kwam het bericht 

dat hij had besloten om 
nog even te wachten 
met de aankondiging 
van de opheffing van 
10.000 plattelandsaan-
sluitingen op de draad-
omroep, Het bericht 
kwam voor de PTT, die 
voor de draadomroep 
verantwoordelijk was, 
als een verrassing. De 
directie van het staats-
bedrijf had de brieven 
aan de betrokken abon-
nees al voor verzending 
klaar liggen.

Reden genoeg eens te 
duiken in de kranten 
van die tijd: ‘De PTT ziet 
in de toezegging van de 
minister nog geen her-
roeping van het rege-
ringsbesluit, de draad-
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omroep geleidelijk te liquideren. Naar gemeld heeft minister Van Aartsen zich dinsdag in de 
Tweede Kamer op verzoek van de socialist Vondeling bereid verklaard, nog even met het weg-
sturen van de brieven te wachten totdat de PTT-begroting voor 1965 is behandeld. Dat gebeurt 
over enkele weken, zodat de Kamer nog alle gelegenheid krijgt zich over het liquidatiebesluit uit 
te spreken. Daar het in de bedoeling ligt de betrokken abonnees pas over een jaar af te sluiten, 
geeft uitstel van de aankondiging met een paar weken geen problemen voor de PTT. Gaan de 
leden van de Tweede Kamer het besluit afkeuren, dan rijzen er wel moeilijkheden. In dat geval 
dient een belangrijk deel van het net te wor-
den vernieuwd, waarvoor thans nog de nodige 
fondsen ontbreken. Wel zou er misschien een 
rendabele oplossing te vinden zijn door draad-
omroep en centraal antennesysteem te com-
bineren.’

Deze oplossing was echter nog theoretisch en 
zou bovendien alleen voor de grote bevolkings-
centra van toepassing zijn. Ondertussen was 
er ook een actiegroep opgericht om te vechten 
voor het behoud van het distributiesysteem en 
zeker niet zonder succes: ‘Het comité ‘Vrienden 
van de draadomroep’ heeft na veertien dagen 
actie reeds meer dan 10.000 adhesiebetuigin-
gen ontvangen. Het bestuur verwacht dat de 
actie, die beoogt de draadomroep in het leven 
te houden, binnen afzienbare tijd de steun van 
een kleine half miljoen mensen zal krijgen.’

Het comité was geboren uit de reacties van ingezonden-stukken-schrijvers in de kranten, die in 
het geweer waren gekomen nadat in de Troonrede van 1964 was meegedeeld, dat de draadom-
roep geleidelijk zou worden opgeheven. De ‘Vrienden van de draadomroep’ waren van oordeel, 
dat de draadomroep voor talloze mensen zeer veel betekende. Zij hadden immers storingvrije 
ontvangst en een doorlopende uitzending van klassieke muziek op de vierde lijn en een zeer 
goede geluidsweergave. Maar ook aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, sanatoria, bejaardenoorden 
en andere tehuizen bewees de draadomroep onschatbare diensten. Bovendien kon lijn 4 in vele 
van deze tehuizen, via een kleine ingreep, omgeschakeld worden naar het signaal van de interne 
ziekenomroep. Uiteindelijk, zoals vaak in acties rond radioactiviteiten, had de actie niet het ver-
wachte succes en werd de Draadomroep alsnog geleidelijk ontmanteld.

HANS KNOT
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Maandag 15 maart 1965 was de start van een unieke serie op de Nederlandse televisie toen de 
toenmalige NTS het eerste deel uit van ‘The Great War’, uitzond. Het betrof een serie oorlogsdo-
cumentaires, die uit 26 afleveringen van elk 25 minuten bestond en die de Eerste Wereldoorlog 
van 1914—1918 tot onderwerp had. Een productieteam van de BBC vervaardigde deze mon-
sterproductie samen met medewerkers van de Canadese, Australische televisie en die van het 
Imperial War Museum in Londen.

Het was voor die tijd de grootste oorlogsdocumentaire die ooit voor uitzending via de televisie 
werd gemaakt. Een groot deel van het film- en fotomateriaal was nog nooit eerder vertoond. Het 
was in die jaren van de Eerste Wereldoorlog namelijk verboden om op de slagvelden te filmen 
en te fotograferen. Desondanks zijn er door veel filmers en fotografen opnamen gemaakt, die 
voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. Ook uit de landen die in 1965 nog achter het IJzeren 
Gordijn lagen werden film- en fotobeelden in de serie opgenomen. 

Meer dan dertig auteurs, journalisten 
en deskundigen werkten ruim een half 
jaar aan het ontwerpen van de serie. Het 
BBC-team behandelde bijvoorbeeld vijf-
tigduizend brieven van oorlogsveteranen, 
interviewde ongeveer drieduizend van 
hen en filmde er tenslotte ongeveer drie-
honderd. Veel veteranen waren moeilijk 
tot spreken te bewegen over de gebeur-
tenissen in die jaren, welke zij eigenlijk 
liever wilden vergeten. Captain Little 
Heart was de adviseur voor de schrijver 
in Engeland, terwijl leidende figuren op 
militair en geschiedkundig gebied advi-
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seurs waren in Frankrijk, Duitsland. Amerika, Canada en Australië. 

De Nederlandse tekst werd ingesproken door de hoorspel-acteurs Paul van der Lek en Frans 
Somers. De frequentie van verschijning was wekelijks op maandagavond. Het werd telkens ge-
programmeerd tussen 22.00 en 22.25 uur op Nederland 1. 15 maart 1965 was op zich al een bij-
zondere dag omdat de programma’s op Nederland 1 vanaf die dag al om 19.00 uur een aanvang 
namen, in plaats van om 20.00 uur. 

De eerste aflevering behandelde de pe-
riode van 1900 tot 28 juni 1914, de dag 
waarop de eerste wereldoorlog uitbrak. 
Nagegaan werd hoe Europa er uitzag 
vóór de strijd losbrandde, hoe de betrek-
kingen tussen de mogendheden waren 
en hoe men in die dagen leefde. Zo kreeg 
men destijds in 1965 interessante beel-
den te zien van het machtige Duitsland 
omstreeks de eeuwwisseling, het welva-
rende Frankrijk, Engeland dat met ver-
ontrusting de groeiende Duitse vloot ga-
desloeg, het sterke Russische Tsarenrijk 
en het bolwerk in Midden-Europa: Hon-
garije-Oostenrijk. Dit waren de landen, 
waar een politiek werd bedreven, die op den duur onvermijdelijk leidde tot een oorlog. 

De directe aanleiding daartoe was de moordaanslag op de Oostenrijkse aartshertog Frans Fer-
dinand en zijn gemalin in Serajewo. Daarmee werd dit eerste deel van ‘The Great War’ besloten 
en wisten velen dat ze ook de daarop volgende 25 maandagen, waar mogelijk, naar deze docu-
mentaire serie gingen kijken.

HANS KNOT
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Vroeger was het niet veel anders
Het Grand Gala Du Disque in 1963
Wat komt er ieder jaar weer wat over ons heen nadat de 
resultaten bekend zijn van de finale van het Eurovisie Song 
Festival. Het lijkt erop dat er niet meer zinnig gestemd kan 
worden op wat als liedjes is gehoord, maar vooral gekeken 
wordt naar de uitdossing van de zangers, zangeressen of 
groepen. Het zal me een worst wezen of de Oostenrijker, die 
zo graag als Oostenrijkse zich tentoonstelt, dit jaar echte 
tranen had of ze veinsde. Wat me wel interesseert is wat 
deze baardvrouw als positie had gekregen als die gekozen 
uitdossing en baardgroei niet was vertoond. Maar dergelij-
ke groots opgezette programma’s, vol zang en show, hebben altijd al de nodige – vaak negatieve 
– publiciteit getrokken.

In de tijd dat alles op de televisie nog zwart-wit was en we bij lange na niet de keuze aan pro-
gramma’s hadden als datgene waar we nu mee overspoeld worden, was er jaarlijks een uitzen-
ding van het Grand Gala Du Disque te zien en te horen via televisie en radio. Een programma dat 
organisatorisch door Willem Duys werd begeleid en waarbij hij tal van internationale en nationale 
sterren op liet treden. Het werd op 12 oktober 1963 vanuit het Kurhaus in Scheveningen uitge-
zonden, waarbij de presentatie in handen was van Karin Kraaykamp en Willem Duys. Voor de 
toespraken was Godfried Bomans ingehuurd. 

Eén van de optredende arties-
ten was de cabaretier Wim 
Sonneveld die als ‘Zingende 
Frater Venantius uit Schin op 
Scheul’ op de lachspieren van 
vele aanwezigen in de zaal, 
als wel aan de buis, werkte. 
Maar toch ook weer niet alle-
maal want de maandag erop 
werd er door journalisten in 
sommige kranten schande 
gesproken van deze vorm van 
Godsschennis. Ook kregen de 
diverse omroepen de volgende 
dagen diverse boze telefoon-
tjes en zelfs opzeggingen te 

verwerken. In doorsnee waren de mensen, die telefoneerden, van mening dat Sonneveld met 
zijn persiflage de grenzen van eerbied voor een andere mening had overschreden.

Laat op de zaterdagavond waren er al telefoontjes binnengekomen over de verandering van de 
programmering. In de pauze van het festival was er een aflevering gepland, waarbij inspecteur 
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Le Clerk een van zijn avonturen zou gaan beleven. De AVRO besloot echter dit programma te 
laten vervallen voor een minder ontspannend onderwerp, een verhandeling over de toen recente 
loononderhandelingen.

Maar er waren ook positieve reacties terug te vinden in de geschreven pers, zoals op maandag 
14 oktober in de Telegraaf, waarin men wees op de uitstekende relatie tussen de grammofoon-
maatschappijen en de televisie, waardoor andermaal het prachtige festival tot een succes was 
geworden. De journalist van het Parool die het Grand Gala Du Disque had bijgewoond, toonde 
kritische noten: ‘Hoe knap ook een aantal onderdelen van deze avond (en nacht) was, als het ge-

heel was het een bizarre en verladen 
vertoning. Willem Duys bewees toch 
weer teveel artistieke hooi op zijn 
commerciële vork te hebben geno-
men en dat een ratjetoe van zoveel 
uiteenlopende ingrediënten toch wat 
zwaar op de maag valt.’

Ondermeer was er goed aanbod 
aan buitenlandse artiesten aanwe-
zig. Francoise Hardy, Petula Clark, 
de Zweedse Spotnicks, Trini Lopez, 
Rocco Granata en Sarah Vaughn, om 
er een paar te noemen. Opmerkelijk 
goed was, tussen alle internationale 
artiesten, het optreden van Corry 
Brokken. Maar de kritische noot in 

het Parool richtte zich vooral op de uit Duitsland afkomstige, met een Amerikaans paspoort rei-
zende, Marlène Dietrich, die aangekondigd was als de ster van de avond, maar toch tegen viel: 
‘Haar optreden was voor het uiterlijk wel indrukwekkend, maar bij nader inzien was het toch 
wel voor het grootse deel legende en routine. Zowel haar 
optreden als haar programma stelde toch teleur en het was 
ook duidelijk dat de grillen van de prima donna haar niet 
vreemd zijn.’

Marlène Dietrich had allerlei eisen gesteld aan haar optreden 
in het Kurhaus; zo eiste ze op de dag van de repetities dat 
er niemand in de zaal mocht zijn als zij stond te repeteren. 
Bovendien is zij na afloop woedend op Willem Duys geweest, 
omdat door zijn toedoen Sarah Vaughn plotseling de show 
had gestolen. Die stond officieel niet als optredende gast 
gepland en werd door Duys als verrassing uit de zaal ge-
haald om een aantal liedjes te zingen. Bovendien had Sa-
rah Vaughn een liedje gezongen dat Marlène Dietrich ook 
van plan was te gaan zingen: ‘I can’t give you anything but 
love’.

Maar er gebeurde meer toen zij een Edison voor haar totale 
repertoire kreeg uitgereikt en, vergezeld van een toespraak, 
het beeldje werd aangeboden door Godfried Bomans, waar-
van de geschreven pers en zeker ook een deel van de kij-
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 Godfried Bomans en 
 Francoise Hardy

Willem Duys haalde Marlène Diet-
rich persoonlijk op Schiphol op



kers, constateerden dat deze niet geheel fris aan de taak was begonnen en zeker al te veel had 
gedronken. Een eigen conclusie kan worden getrokken als je de toespraak van Godfried Bomans, 
die bewaard is gebleven, zelf bekijkt: https://www.youtube.com/watch?v=UtBdGw7OCdI

Het Parool vroeg zich de volgende maandag af of het Nederlandse kijkerspubliek wel had gezien 
hoe het gezicht van Dietrich verstrakte toen de toespraak van Bomans begon: ‘En ze dacht ‘wat 
gaat er gebeuren?’ De zaal zat in grote spanning. Maar alles ging goed. Marlène kuste Bomans 
twee keer. “Zij was dankbaar”, verklaarde Bomans later.’

Vooral de opmerking dat Marlène Dietrich hoog kwetsbaar was, gelijk aan elke vrouw, viel ver-
keerd bij een groot deel van schrijvend Nederland. Bomans zelf stelde dat Dietrich totaal open 
stond voor de speech en zij graag vooral mensen, die tact en respect kunnen opbrengen, naast 
zich heeft. Ook stelde hij dat Dietrich het zeer had geapprecieerd dat hij haar als vrouw belicht 
had in zijn speech. Aan andere artiesten meldde, volgens het Parool, Marlène dat de toespraak 
‘not funny at all’ had gevonden, waarna ze verdween naar haar kleedkamer. 

HANS KNOT

Je moest bij de            zijn...
De TROS werd ooit gezien als de brenger van vervlakkende televisie: luchtig amusement deed 
het namelijk goed bij vele kijkers en ook andere omroepen gingen voorzichtig een beetje mee in 
het verluchtigen van de programmering. De term ‘vertrossing’ werd geboren. Vanaf 6 september 
2014 is de grootste familie van Nederland - na een periode van gewenning - definitief met de 
AVRO samengegaan. De slogan “Zij zijn groot en wij zijn klein” uit de tijd van Joop Landré ligt 
ver achter ons. En vertrossing werd ondertussen omgezet in ‘onttrossing’: op het Mediapark is 
de jacht op voorwerpen met het Troslogo geopend. Hier staat een decordeur gereed om onttrost 
te worden. 

Jan van Heeren
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Omroephistorie:      Cosa NOStra
Knallende ruzie tussen het bestuur van de NOS en de Programmadiensten, uitgevochten via de 
Persdienst. Aanleiding: het verschijnen van Cosa NOStra, ‘het interne informatieblad van en voor 
alle medewerkers van het NOS-Radioprogramma, het NOS-Televisieprogramma, Radio Noord, 
Radio Fryslan, Radio Oost en de Regionale Omroep Zuid’. Nog voor het eerste nummer werd ge-
publiceerd, in april 1982, haalde de ruzie tussen met name Carel Enkelaar en de Persdienst Het 
Parool en het nieuwe medium Teletekst. Cosa NOStra schrijft er zelf fel, maar tegelijkertijd uiterst 
cryptisch over. Eigenlijk was het een semi-illegaal blaadje, een initiatief van de programmama-
kers die zich onttrokken aan het gezag van de voorlichtingsafdeling. Als je de oude nummers 
doorbladert doemen de wortels van dat conflict op diep in de krankzinnige bureaucratie van de 
oude NOS. Carel Enkelaar (televisie) en Cees Cabout (radio) lagen overhoop met het Algemeen 
Secretariaat (later NOS-gsd en waar alle voorlichters onder vielen). De toenmalige TV-voorlichter 
John Schwitters koos de zijde van Enkelaar. Na de verhuizing van NOS-DTP (Dienst Televisie 
Programma) van de Emmastraat naar Heideheuvel, wilde Schwitters daar een kantoortje be-
trekken. Dat leidde tot span-
ningen tussen de Persdienst 
en de programmadiensten. 
Eindredacteur van Cosa NO-
Stra was Alice Ebbenhorst, 
echtgenote van een andere 
‘opstandige’ voorlichter, 
Dick Ebbenhorst, die ook 
bij Enkelaar ondergebracht 
wilde worden. De commo-
tie bracht medewerkers en 
programmastaf ertoe aan te 
dringen ‘op een diepgaand 
en spoedig onderzoek door 
de Raad van Beheer’. Binnen 
een jaar kreeg Cosa NOStra 
een concurrent: FB, een 
intern krantje van het Faci-
litair Bedrijf (toen nog niet 
tot NOB geprivatiseerd). 
Ergens in 1986 hield Cosa 
NOStra op te bestaan: de 
programmadiensten hadden 
hun eigen voorlichters en 
onderzoekers gekregen, het 
Algemeen Secretariaat was 
afgeslankt en het Facilitair 
Bedrijf werd geprivatiseerd. 
De heftige competentiestrijd 
leek al snel tot een grijs ver-
leden te behoren.

ANDRÉ VAN OS

26 • FREEWAVE Nostalgie



FREEWAVE Nostalgie  • 27

‘Stereo’ of ‘nep-stereo’

Het is meer dan veertig jaar geleden dat via allerlei technische vindingen er binnen de omroepen 
in Nederland gebruik werd gemaakt van ‘gemaakte stereo’ op de radio. Het was in de tijd dat 
het al 15 jaar geleden was dat de eerste experimenten met stereo-uitzendingen, binnen, destijds 
nog de Nederlandse Radio Unie, werden uitgevoerd. Er kwam in 1973 een discussie op gang, 
die in ondermeer ‘TDR Spectrum’, een mededelingenblad van de technische dienst van de NOS 
radio, werd gevoerd. 

In eerste instantie werd in een openingsartikel door ir. F.S. de Wolf het nut van stereo-uitzen-
dingen, opgebouwd uit mono-materiaal in twijfel getrokken. Hij stelde uitdrukkelijk welke ar-
gumenten collega programmamakers destijds verleidden tot quasi-stereofonische ‘Spielerei’. In 
zijn betoog noemde De Wolf specifiek het NCRV programma ‘Hier en Nu’, dat naast actualiteiten 
ook muziek aan de luisteraar leverde. Zijn opmerkingen betreffende de quasi-stereofonie in dit 
programma, leverde hem enige tijd later een reactie op van drs. H. Glimmerveen, destijds plaats-
vervangend hoofd afdeling actualiteiten van de NCRV.

Laatstgenoemde begon zijn reactie met het de mededeling dat het programma ‘Hier en Nu’ 
echt niet uitsluitend uit mono materiaal bestond: ‘Niet alleen zijn de muziekfragmenten in de 
uitzendingen tussen 17.32 en 18.00 uur stereofonisch, ook een gering deel van de reportages.’ 
Uiteraard lag er de wens in 1973 bij de NCRV leiding om meer volledig stereofonische items en 
programma’s uit te zenden. De studio was er voor aangeleverd maar op dat moment was er 
het probleem dat er te weinig stereo-opname apparatuur voor handen was om mee op pad te 
gaan. Volgens drs. Glimmerveen kwam daarbij ook nog eens het probleem dat, wanneer voor 
reportages wel stereo-opnamemateriaal beschikbaar was, deze reportages vaak op korte termijn 
geregeld werden en het niet mogelijk was om de zogenaamde PTT-stereolijnen beschikbaar te 
krijgen.

Totaal anders als in deze tijd was men bij de omroepen geheel afhankelijk van de PTT, die voor 
alle verbindingen en straalverbindingen zorgde in het pre-satelliettijdperk op het gebied van 
radio. Het was dan ook zeker wenselijk dat na de grote investeringen, die er door de technische 
dienst radio van de NOS waren gedaan, bij de uitrusting van stereo-studio’s er door deze dienst 
naar mogelijkheden diende te worden gezocht de mogelijkheden voor stereo-opnamen op re-
portagegebied uit te breiden.

Glimmerveen ging ook in op het gebruik van ‘stereo’: ’Natuurlijk is echte stereofonie het fraaiste. 

in 1973
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Maar waarom zal ieder ander gebruik van de mogelijkheid om het materiaal over twee kanalen 
te verdelen, te veroordelen zijn? Bij ‘Hier en Nu’ wordt de mogelijkheid in hoofdzaak gebruikt om 
aan te geven dat het uitgezondene uit verschillende bronnen komt.’ Hierbij kreeg de centrale pre-
sentator van het actualiteitenprogramma een vaste plek in het geluidsbeeld, terwijl al het andere 
extern aangemaakte materiaal, voor zover het niet stereofonisch was, uit een andere hoek ofwel 
kanaal kwam. Hoe functioneel deze vorm van ‘stereofonie’ destijds was, bleek het beste bij de 
zogenaamde kruisgesprekken die ‘Hier en Nu’ redelijk vaak de ether instuurde. 

Als we destijds thuis, op het werk of waar dan ook, via een stereo-ontvanger deze ‘kruisgesprek-
ken’ beluisterden dan kwamen de twee stemmen uit verschillende richtingen, dan wel uit twee 
kanalen. Een in mono uitgezonden dialoog was daarom ook hoogst onnatuurlijk. Het gebruik 
van de twee kanalen gaf bij de radio-uitzending de mogelijkheid om stemmen op een natuurlijke 
wijze uiteen te halen, zelfs wanneer de ene gesprekspartner zich in Hilversum bevond, terwijl de 
andere persoon ergens in het land of buitenland verbleef. Bij uitzendingen in mono kwamen deze 
kruisgesprekken vooral in gehoor irritant over wanneer de ene spreker de andere in de rede viel, 
terwijl het in een stereo-situatie goed en natuurlijk kon over komen. 

Maar niet alleen Glimmerveen reageerde in het juni nummer van TDR Spectrum, ook J.M. Rip, 
die allereerst dieper inging op de zogenaamde ‘Spielerei’ waarvan volgens hem ten onrechte de 
geluidstechnici van de NOS door anderen werden beticht: ‘Die stereobedoelingen zijn geheel 
voor rekening van de programmamakers, waar van sommigen helaas wat stereo betreft nog 
steeds ‘twee linker oren’ hebben. Zij zelf stellen vast of het programma in stereo zal worden 
uitgezonden, zonder zich nader af te vragen of het programmamateriaal daarvoor welk geschikt 
is. Men kan ook vrij gemakkelijk de vraag kunnen stellen of de luisteraar daarmee gediend was, 
immers daarvoor worden de stereo-uitzendingen gemaakt.’

Rip was ook van mening dat, wensten de technici met stereo te gaan werken, men zich eerst op 

Nep-stereo straal-
verbinding in de jaren 

‘60



de hoogte diende te stellen hoe 
het een en ander voor het spe-
cifieke programma kon worden 
gerealiseerd, om, indien het 
wel mogelijk was, daarna er 
artistiek verantwoord gebruik 
van de kunnen maken. Tevens 
was hij van mening, gezien 
de technische realisatie van 
stereo-uitzendingen op zich 
in die tijd veel haken en ogen 
had, dat voorlichting over het 
gebruik van stereo voor alle 
programmamedewerkers wen-
selijk diende te zijn. 

Hij ging in zijn opiniestuk dieper 
in op programma’s, waarin het 
gesproken woord voorop stond 
en dus de muzikale omlijsting 
als bijzaak gold of zelfs geheel 
ontbrak. Hij doelde daarbij niet 
alleen, zoals Glimmerveen, op 
het programma ‘Hier en Nu’, 
maar noemde ook een aantal 
voor die tijd bekende radiopro-
gramma’s als ‘Radioweekblad’, 
‘Spitsuur’, ‘Plein Publiek’ en 
‘Goal’ - het sportprogramma op 
de zaterdagavond van de KRO 
- ‘Vanavond Laat’ en ‘Sport Re-
vue’. Het waren allen program-
ma’s die in de categorie ‘infor-
matief’ vielen en ook allen in 
stereo al werden uitgezonden.

Rip: ‘De informatie in deze programma’s bestaat voor 99% uit mono-bijdragen en dat is dodelijk 
voor de stereobacteriën. Goed, we ‘knuppelen’ wat met deze mono-bijdragen, maar stereo zal 
het nooit worden. Juist de luisteraar, die gewend is aan muziek in de ‘breedte’, hoort deze mono-
bijdrage terugvallen op één virtueel punt op de basis tussen de luidsprekers. Ook de akoestiek, 
zover aanwezig, valt op datzelfde punt terug.’ 

Dat de luisteraars destijds meer informatie of betere identificatie zou krijgen bij het in stereo 
uitzenden van twee stemmen op twee verschillende virtuele punten was aanvechtbaar, daar 
er daar ook sprake was van twee mono-bronnen. Rip stelde dat voorafgaande niet vergeleken 
mocht worden met het zogenaamde ‘party- effect’, waarbij de toehoorder zich gemakkelijker dan 
bij mono kon concentreren op één bepaald geluid of stem in een door zogenaamde coïncidentie 
microfoons opgebouwd stereobeeld. Dat zogenaamd coïncident zijn was volgens Rip geen nood-
zakelijke eis, omdat eventueel ontstane looptijdverschillen mede bepalend konden zijn voor de 
richtingsinformatie en identificatie.
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Gelijk aan Glimmerveen ging Rip ook in op het gegeven dat in 1973 incidentele stereorepor-
tages maar summier waren te verwachten, mede gezien de nogal kostbare en lang niet altijd 
voorhanden zijnde lijnverbindingen en het gemis aan draagbare stereo-opnameapparatuur: ‘Zou 
de luisteraar bij de aankondiging van een dergelijk stereoprogramma geïnspireerd worden om 
op zijn ‘stereoluistervlak’ plaats te nemen, om een telefonisch interview aan te horen van een 
verslaggever via de linker luidspreker, die met een denkbeeldige lange arm van drie meter de 
telefoonhoorn hanteert in het rechterkanaal?‘

In die tijd was het algemeen bekend dat de stereo-ontvangst in Nederland nog wat te wensen 
overliet. Dit werd aan de ene kant veroorzaakt door onvoldoende kwalitatieve antennesystemen 
en aan de andere kant door het niet compleet bestrijken met het signaal van FM-zenders in de 
diverse vooraf technisch bepaalde ontvangstgebieden. Wel was er nog een positief feit te melden 
betreffende de ‘stereo-uitzendingen’ van Hilversum III, destijds de jongste loot aan het Hilver-
sumse radiobestel. Rip: ‘Men beschikt over zogenaamde SQ-quadro-apparatuur. De luisteraar 
zal snel gaan merken dat dit station niet alleen in stereo maar zelfs in SQ-quadro schijnt uit te 
zenden.’

Het nieuws, de tijd-pips en STER-spots schoven daarbij als het ware door de huiskamer of andere 
ruimte heen, waarin men luisterde naar de radio. We kennen het ook wel als het zogenaamde 
‘phase-effect’. Het was maar goed – met alle voor en tegens – dat er nog veel naar de radio werd 
geluisterd via buizenradiotoestellen, waarbij de mogelijkheid bestond om de zogenaamde mono-
knop in te drukken om wat rustiger kunnen te luisteren naar de quasi- stereo-uitzendingen.

Later, datzelfde jaar, werd tussen 27 
augustus en 2 september de Hi-Fi 
RAI in Amsterdam gehouden, waar 
ook de NOS aanwezig was. Onder-
meer toonde men een diaprojectie, 
waarin een overzicht werd gegeven 
van de ontwikkeling van de radio 
van de dertiger tot de jaren zeven-
tig in de vorige eeuw. Ook werd er 
een demonstratie gegeven door de 
Programma-Technische Dienst, on-
der leiding van ir. Paul Snoek. Het 
betrof voor die tijd zeer vooruit-
strevende acht-sporentechniek. De 
afdeling ‘Laboratorium’ van de Pro-
gramma- Technische Dienst, gaf in 
samenwerking met de redactie van 
het NOS-programma ‘Hobbyskoop’, 
tevens voorlichting over FM-stereo 
en Quadrafonie. Opmerkelijk, op 
deze radio- en televisiebeurs, was 
de aanwezigheid van een deejay-
team van Radio Noordzee, destijds 
als zeezender uitzendend op het zendschip MEBO II. Met aanwezigheid van het publiek werden 
er programma’s opgenomen, die een paar dagen later via de 220 meter werden uitgezonden. 

HANS KNOT
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Internet Surftips
Hier is een link naar een artikel in Australië waarin Stephen Oliver aan het 
woord kwam. We kennen hem als Stephen Ladd op RNI. Hij was eerder dit jaar te ho-
ren in een interview op ABC Hobart en richtte zijn verhaal vooral op de poging tot ka-
ping van het zendschip MEBO II in augustus 1970 door Kees Manders en zijn vrienden.  
http://blogs.abc.net.au/tasmania/2014/04/whats-your-sort-of-music-these-days-it-doesnt-mat-
ter-if-its-metal-alternative-adult-pop-the-baroque-classics-punk-or-just.html

Even bladeren op de volgende website brengt ondermeer een zeer goed verhaal dat in het 
voorjaar te lezen was in een dagblad in New Yersey. In dit artikel heel veel interessante informa-
tie inzake Radio Free America, dat voorheen niet eerder bekend was: jingleweb.nl

Foto-verwijzing naar de foto’s van Christian Bergman, die een bezoek bracht aan de Ross 
Revenge en aan een bijeenkomst voor 50 jaar Radio Caroline:
http://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157642311466034/ 
http://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157647426286445/

Een andere link betreffende 50 jaar Caroline vindt je hier:
http://www.flashesandflames.com/2014/03/how-a-radio-ship-and-7-men-shook-up-britain-50-
years-ago

Nagebootste studio van Radio Caroline   © Christian Bergmann



Prachtige foto’s vonden we ook op de site van Bart Steenman, die in de tweede helft van 
de jaren tachtig van de vorige eeuw actief was als deejay op de Ross Revenge:
http://www.bartsteenman.blogspot.nl/

Dan gooien we er nog maar een paar links tegen aan betreffende het gegeven dat 1964 
het geboortejaar was voor de zeezenders voor de Britse kust:

http://www.itv.com/news/anglia/2014-03-28/radio-carolines-50th-anniversary/

http://www.itv.com/news/anglia/2014-03-28/the-ross-revenge/

http://www.lincolnshireecho.co.uk/Radio-Caroline-s-50th-anniversary-Memories-flood/story-
20860436-detail/story.html#ixzz2xFBIaLgD

http://voiceofrussia.com/2014_03_28/This-is-Radio-Caroline-on-199-your-all-day-music-station-
50-years-later-8242/

http://www.bbc.com/news/uk-england-essex-26769631

http://www.itv.com/news/meridian/search/?q=Radio+Caroline

Steve Conway zijn herinneringen: http://steveconway.wordpress.com/2014/03/28/157-
signs-that-radio-caroline-made-a-difference-28mar2014/

Een van de bekendste Britse Parlementsleden, Roger Gale, was eens deejay op Radio Ca-
roline. Hier worden met en door hem herinneringen opgehaald:
http://www.itv.com/news/meridian/update/2014-03-28/from-pirate-to-politician/

Gelicenceerde zendamateurs vierden het 50-jarig bestaan van Radio Caroline op de voor 
hen welbekende wijze: 
http://www.essexham.co.uk/news/offshore-radio-50th-anniversary-event.html

Sky News bracht ook een item over 50 jaar Caroline:
http://news.sky.com/story/1233212/radio-caroline-celebrates-50th-anniversary

HANS KNOT EN MARTIN VAN DER VEN
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    Een natte verrassing  
      op Guernsey
               Als je in de zestiger of begin jaren zeventig uitging in de
       stad Groningen was het niet zo dat je in de
             kroegen de stempel gedrukt zag van één bierbrouwer,
                                    die zich had ingekocht en dus ook de eigenaar ver-
       plichtte alleen de brouwsels van zijn brouwerij af te 
     nemen en niets anders te schenken aan de gas-
    ten. Je had er mogelijkheden genoeg om allerlei soorten
     pilsener tot je te nemen, waarbij de brouwerijen
   niet alleen uit de tap het gele nat lieten vloeien maar ook
volop vanuit flesjes de cafés en andere uitgaansgelegenheden bevoorraadden. 

Ik herinner me dat, naast de grote merken die nu nog steeds voornaam aanwezig zijn, er pilse-
ner was van merken als ondermeer Stella Artois, de Drie Hoefijzers, Oranjeboom en Breda Pilse-
ner. De Breda Pilsener kwam, gelijk als het vocht van de Drie Hoefijzers, uit de bierbrouwerij ‘Drie 
Hoefijzers’, dat gevestigd was in het Brabantse Breda. De Brouwerij, die een lang verleden had 
tot in 1628, kwam in 1968 in handen van het Britse concern Allied Breweries. Na een aantal jaren 
van reorganisatie besloot men de diverse pilsener, die men brouwde, te laten vervallen voor de 
introductie van Skol International. Daarmee verdween Breda Bier van de Nederlandse markt. 

Pilsener is al decennia lang door mij afgezworen daar mijn persoonlijke voorkeur bij echte bieren 
ligt. Tijdens een prachtige vakantie, die Jana en ik in 2004 doorbrachten op het eiland Guernsey, 

FREEWAVE Nostalgie • 33



34 • FREEWAVE Nostalgie

maakten wij op een dag een fietstocht, die ons 
ondermeer bracht van St. Petersport naar St. 
Andrew. We besloten de lunch te gebruiken in 
een typische Britse pub, hoewel op het eiland 
zowel de Franse als Engelse taal wordt gespro-
ken. Het was prachtig weer en we besloten 
in de voortuin te genieten. De dame, die op 
dat moment in de bediening zat, bood ons de 
drankenkaart aan. Tot grote verbazing stond 
bovenaan reclame voor ‘Breda Bier’ en dan ging het niet om een pilsener maar om een donker 
bier. Het bleek dat de lokale brouwerij op het eiland Guernsey de recepten had opgekocht om in 
eigen licentie het ‘Breda Bier’ in een aantal smaken terug op de markt te brengen. 

Klaarblijkelijk is de brouwerij, Randall, zo succesvol geworden dat men vorig jaar in de prijzen 
viel. Tijdens de tweejaarlijkse manifestatie van de International Brewing Awards won de brouwe-
rij namelijk met haar Premium Lager, zeg maar de pilsener, de zilveren medaille als het ging om 
de ‘bieren’ in de categorie 4.7% tot 6% ABV. Deze onderscheidingen worden sinds 1886 toege-
kend en behoren tot de meest belangrijke binnen de brouwindustrie. Tijdens de manifestatie in 
2013 werden er bijna 1000 bieren gekeurd, afkomstig van 199 brouwerijen uit 50 verschillende 
landen. En dan ging het niet alleen om grote brouwerijen maar ook vele regionale organisaties. 
De onderscheidingen worden vaak vergeleken met de Oscars binnen de filmindustrie. 
 
Breda bier heeft zich, als het gaat om de brouwerij Randall, goed gevestigd want in 17 aange-
sloten pubs en hotels op het mooie eiland Guernsey is het merk beschikbaar, terwijl gebottelde 
versie in de belangrijkste supermarkten te koop is. Maar ze bleven niet alleen. Sinds 2013 wordt 
de Pilsener weer in Breda gebrouwen voor de Nederlandse en internationale markten door de 
UDB, dat staat voor United Dutch Breweries. Men exporteert de pilsener naar bijna 20 landen. 
Het ligt in winkels van Maleisië en Singapore maar ook in Nederland is het weer leverbaar. On-
dertussen blijft men op Guernsey bij Randells zeer tevreden, daar deze brouwer in eigen licentie 
de brouwsels mag blijven brouwen. 

HANS KNOT
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In de diepe kelder van ons huis aan de Korreweg in Groningen stond altijd een grote voorraad 
al dan niet gevulde weckflessen in grote en kleine maten. Ingemaakte groenten en fruit werden 
in de zomer geweckt door moeders en weggezet in de donkere kelder voor gebruik in het najaar 
en winter, wanneer het aanbod aan groente en fruit was afgenomen en dus ook duurder in prijs 
werd. 

Waarschijnlijk is het jaar 1964 een heel goed jaar geweest voor de groente- en fruitteelt want 
eind december werd bekend dat in het jaar 1965 door de conservenfabriek van de firma Zwanen-
berg in Oss geen groenten in blik zouden worden geconserveerd. Voor de vijftig personeelsleden, 
die bij dit conserveringsproces betrokken waren, zou deze maatregel geen nadelige gevolgen 
hebben, aangezien zij in een andere productiesector tewerkgesteld werden.

Behalve bij de firma Zwanenberg in Oss zat men bij nagenoeg alle conservenindustrieën in 
Nederland (en eigenlijk geheel West-Europa, uitgezonderd Italië) met grote hoeveelheden on-
verkochte blikgroenten. Rixona Conserven N.V. te Warffum was volgens de directeuren H. H. 
en W. H. Willemsen, één van de gunstigste uitzonderingen. Men was niet met grote voorraden 
blijven zitten en zag dan ook geen reden om in het tot dan toe gevolgde productieschema enige 
wijziging te brengen. Bij Wilco Conserven N.V. te Assen zat men echter wél met flinke voorraden 
niet verkochte blikgroenten. 

Volgens adjunct-directeur mr. P. A. Charbon was de situatie evenwel niet verontrustend en ook 
hier werd het bestaande productieschema gehandhaafd. De heer Charbon verklaarde de voor-
raadvorming aan de overvloedige oogsten, het eerder af- dan toenemen van de consumptie, de 
niet te strenge winters en een te grote productie door toenemende mechanisatie.

HANS KNOT


 

 
Weckflessen zoals die aan de Korreweg stonden
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GVAV - FEYENOORD
Een seizoenkaart voor je favoriete 
club uit de Eredivisie was niet een 
gebruikelijke keuze in 1964; dit was 
meer weggelegd voor de rijkere aan-
hang. Het station van GVAV, de toen-
malige naam van het huidige FC Gro-
ningen, was het Oosterparkstadion, 
gevestigd aan de Zaagemuldersweg. Je 
kaartje kon je vooraf kopen bij de zoge-
naamde voorverkoopadressen of enkele 
uren voorafgaand aan de thuiswedstrijden 
aan de kassa bij het stadion.

Als er belangrijke wedstrijden waren, dan 
was er een stormloop op kaartjes, zoals 
vroeg in de ochtend van de 7de december 

1964 toen honderden fans van GVAV zeer vroeg in de rijen stonden aan de Nieuwe Ebbingestraat, 
waar de sigarenhandelaar Klaas Schipper – de toenmalige bekende Nederlandse scheidsrechter 
– kaarten verkocht voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Het was een donkere, zeer miezerige 
morgen en uren stonden sommigen al te wachten om vooral niet tegen het bordje ‘uitverkocht’ 
aan te hoeven kijken. Een soortgelijke rij was er te zien aan de Heerestraat bij sigarenmagazijn 
Homan aan de Verlengde Hereweg bij Stiekema. 

Om half acht in de ochtend gingen 
de beide winkels open en kon men 
de gewilde kaartjes kopen, hoewel 
gelimiteerd want je mocht er niet 
meer dan twee per persoon halen. 
De zitplaatsen waren het snelst uit-
verkocht, mede doordat de aandeel-
houders een groot aantal voor deze 
belangrijke wedstrijd hadden opge-
eist. Volgens de avondkrant van die 
dag was alles op rolletjes verlopen 
omdat bij elk verkooppunt voldoen-
de verkopers aanwezig waren en er 
bovendien begeleiding door de poli-
tie was geweest. 

De eerste in de rij bij sigarenmagazijn Homan was de heer Kuiper uit Harkstede, die laat in de 
zondagavond per bus uit zijn woonplaats was gekomen en om half drie als eerste eenzame ‘in de 
rij’ stond voor zijn felbegeerde kaarten. Weer anderen vormden een soort van estafette, waarbij 
ze elkaar afwisselden bij het wachten tot de klok half acht zou slaan. Binnen enkele uren was 
de wedstrijd uitverkocht en zo konden de daarop volgende zondag rond de 17.500 mensen de 
wedstrijd tussen GVAV en Feyenoord gadeslaan.

1964 toen honderden fans van GVAV zeer vroeg in de rijen stonden aan de Nieuwe Ebbingestraat, 

1964



Het was trouwens nog redelijk weer op 
de ochtend van de voorverkoop want 
zes dagen later was het weer bar en 
boos, getuige een berichtje op de voor-
kant van het Nieuwsblad van het Noor-
den van maandag 14 december: ‘Door 
stormwind voortjagende regenvlagen 
striemden gisteren de toeschouwers bij 
de voetbalwedstrijd GVAV – Feyenoord.’ 
De bezitters van de voetbalkaartjes lieten 
zich trouwens door niets afschrikken en 
hadden zich uitgerust om de woedende 
elementen tegenstand te bieden.

Maar de storm en regen deerden ook de 
spelers niet bij een boeiend voetbalduel. 
Volgens de sportredactie speelden beide 
ploegen een topper van formaat welke 
een verdiende Rotterdamse overwinning 
bracht. Uiteindelijk werd het 1-3 voor de 
uitspelende Feyenoorders. In de week 
na de wedstrijd was er nog een com-
mentaar te lezen inzake de huisvesting 

van de televisieverslaggevers van de NTS, 
die destijds een plekje hadden op het dak 
van de Hoofdtribune in het Oosterpark: ‘Er 
is de laatste tijd veel commentaar geweest 
dat de noordelijke sportevenementen zo 
schaars op het televisiescherm komen. In 
het bijzonder voelen de voetballiefhebbers 
zich hierdoor tekort gedaan. Wie echter 
zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen 
GVAV en Feyenoord getuige was van de 
barre omstandigheden waaronder de tele-
visiemensen hun werk dienden te doen op 
een onbeschut tribunedak, vraagt zich af 
waarom niet voor een goede afgescherm-
de accommodatie wordt gezorgd. Laat in 
deze tijd van het jaar, nu het al na vieren 
donker wordt, de wedstrijden ook een half 
uur eerder beginnen, opdat deze bij dag-
licht kunnen worden uitgespeeld.’

HANS KNOT
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De Gruyter plaatjes 
uit 1964
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Het volgende bericht, dat in de maand december 1964 
in verschillende kranten verscheen, zal destijds als een 
doorsnee bericht zijn gelezen of ja, zelfs zijn overge-
slagen omdat het totaal onbelangrijk overkwam en kon 
worden gezien als een soort van opvulling van de ko-
lommen in de regionaal gerichte kranten. Wat was het 
geval? Een 26-jarige cineast, wiens vader hoofd was van 
de Openbare ULO-school in Hoogeveen, was namelijk 
aangezocht door het hoofdbestuur van de Algemene 
Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer en 
wel om een film te maken, die door de ANVV zou worden gebruikt, om de aandacht van de 
toeristische wereld te vestigen op ons mooie Nederland. Deze film was bedoeld als geschenk ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de ANVV, dat in 1965 zou worden gevierd.

Men heeft destijds gezocht naar een regisseur en scenarioschrijver, die tevens in staat zou zijn, 
een bepaald idee gestalte te geven. De betreffende cineast, die in München een filmbedrijf had 
opgebouwd, werd enkele maanden eerder winnaar van de ‘Zilveren beer’ in Berlijn, terwijl hij 
in oktober 1964 een prijs van DM 15.000 veroverde met zijn film ‘Madeleine, Madeleine’, die op 
dat moment in Duitsland zijn meest bekroonde werk was. Ook werd nog in de krant verteld dat 
de uit Hoogeveen afkomstige cineast spoedig zou vertrekken naar Noord Afrika om in Tunesië 
persoonlijk een filmopdracht voor president Bourguiba uit te voeren. Een klein decennium later 
zou de cineast het grootste kassucces uit de Nederlandse geschiedenis maken, Turks Fruit, van 
Robert Piet Houwer. 

HANS KNOT

Verkeersergernis
Met het volgende voorbeeld te geven, denk ik dat in elke doorsnee middelgrote stad hetzelfde 
geschetste probleem zich voordoet. In Groningen is er een straat die in het verlengde van een 
aantal ‘recht toe recht aan’ straten ligt, verbinding leggend met de brug naar het Centraal Sta-
tion, in Groningen Hoofdstation genoemd. Het is de Folkingestraat waarbij de gemeente Gronin-
gen ambtenaren vooral laat toezien of reclameborden, staande op de stoep, niet te ver uit de 
winkelwand staan. Men let ook op de gebruikte verfkleuren en als deze niet passen in het totale 
straatbeeld krijgt de eigenaar van de winkel een korte periode om zijn pui aan te passen en zo 
niet vallen er forse boetes.

In 2011 is er een experiment geweest om deze straat op de vier zaterdagen in de maand 
september over de volle breedte open te stellen voor de wandelaars, maar niet meer voor de 
fietsers. Een gezellige drukte waarbij een ieder de ander de weg en stoep gunde en de winkelier 

K R A N T E N -
VULLING?

Rob Houwer
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meer ruimte kreeg voor uitstalling. Stadswachten werden ingezet om problemen te voorkomen 
en op de hoek met enkele zijstraten als wel de kop van de straat kwamen hekken te staan. Doel 
was de straat verkeersvriendelijker en gasten vriendelijker te maken. 

Het gebruik van een auto in de ‘autoluwe’ binnenstad van Groningen, mag alleen worden ingezet 
voor de laden en lossen ter bevoorrading van de vele winkeltjes in deze straat. De toegang tot 
de Folkingestraat voor auto’s is ook alleen mogelijk via omwegen en vanaf de richting van de 
binnenstad. Het experiment werd na enkele weken stopgezet toen bleek dat, na overleg met ver-
tegenwoordigers van de winkeliersvereniging, men niet tevreden was over de nieuwe vorm van 
verkeer op de zaterdagen. Het college van burgemeester en wethouders besloot het experiment 
om te zetten in een vaste maatregel. In de praktijk komt dit erop neer dat de Folkingestraat met 
borden wordt aangeduid als voetgangerszone, waarbij fietsen is toegestaan, behalve op zater-
dag tussen elf en vijf uur. En dus dienden de weggebruikers weer de straat te delen. De fietsers 
op het straatgedeelte en de wandelaars op de veel te smalle stoepen en op het fietsgedeelte.

http://www.youtube.com/watch?v=fhUif1QpARE

Echter op de andere dagen dan de betreffende zaterdagregeling dienen de voetgangers zich te 
houden aan het gegeven dat de stoep bestemd is voor de wandelaars en het weggedeelte voor 
automobilisten die dienen te laden en te lossen (tot 11 uur) en de fietsers. Het merendeel van 
de wandelaars doet net alsof de zaterdagregeling iedere dag geldt en gebruikt, vaak breeduit, 
het straatgedeelte. Als je dan als fietser je bel laat rinkelen en men vriendelijk erop wijst dat 
dat deel van de straat alleen voor fietsers is bestemd, krijg je vaak een storende of beledigende 
opmerking naar het hoofd.

Maar wat was het vroeger toch een meer verdraagzamer geheel in het verkeer. Ik herinner me 
nog heel goed dat op de kop van de Korreweg en het kruispunt met de Nieuwe Ebbingestraat in 
Groningen in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw op een plateau een ouderwetse 
verkeersagent was geposteerd, die het verkeer zonder problemen in de goede baan leidde. En 
op die momenten dat de verkeersleider afwezig was – het merendeel van de dag – leidden de 
verkeersdeelnemers zichzelf in goede banen. 

HANS KNOT

Folkingestraat Groningen
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Pirate Radio, een geïllustreerde geschiedenis
 
In een tijdperk dat de radiogolven als 
het ware nog gecontroleerd werden 
door de overheden, kwam er ‘pirate 
radio’. Het werd de illegale, prinselijke 
haven voor alle muziekliefhebbers in 
West Europa. Vanaf de eerste uitzen-
dingen in 1964, bereden de cowboys 
van de radiowereld de ether om het 
verlangen naar pop- en rockmuziek bij 
hun aanhang te voeden. En daardoor 
veranderde de radio scene totaal. Mede 
door meer dan 100 prachtige, zwart-wit 
foto’s brengt ‘Pirate Radio. An illustra-
ted History’ je door de gouden jaren 
van de zeezenders.
 
Prachtige foto’s
Met ondermeer prachtige foto’s van de bemanning, medewerkers waaronder Tony Blackburn, en de 
oprichter van Radio Caroline, Ronan O’Rahilly. Maar ook van de gebruikte schepen, zenders en ap-
paratuur. De inhoud van dit boek neemt de lezer mee op reis van de begin jaren van Radio Caroline 
via de politieke vervolging, wetsmaatregelen naar de vele jaren daarna. Het boek is geschreven 
door Keith Skues met prachtig fotowerk van David Kindred en geeft een prachtige blik in de keu-
ken van de hoogtijdagen van de zeezenders. Het voorwoord is geschreven door Johnny Beerling, 
voormalig programmadirecteur van BBC Radio One, terwijl Peter Moore zijn licht liet schijnen op 
het huidige Radio Caroline.
 
Over de auteur
Keith Skues is een zeer bekende Britse radiopersoonlijkheid die meer dan vijftig jaar actief is op 
de radio. Hij werkte ondermeer voor Radio Caroline, Radio Luxembourg, Radio London en hij was 
tevens één van de eerste presentatoren toen BBC Radio One de ether in 1967 inging. Heden ten 
dage kan hij nog steeds worden beluisterd via BBC Three Counties Radio. David Kindred heeft meer 
dan vijftig jaren als professionele fotograaf gewerkt. Hij was ondermeer de huisfotograaf van de 
East Anglian Daily Times en de Evening Star en in de periode dat hij daar werkte werd hij vaak op 
expeditie naar zee gestuurd met als gevolg de prachtige foto’s in dit boek.
 
Bijdrage Hans Knot
Zoals je op de omslag kunt zien zijn er een paar bijdragen van andere mensen in dit boek terug te 
vinden, ondermeer van Hans Knot. Hem werd gevraagd een hoofdstuk te schrijven over de erfenis 
van de zeezenders, waarbij hij uitgebreid ingaat op de vele vormen van de radiohobby beleven 
tijdens de jaren dat de zeezenders in de ether waren, maar ook gedurende de bijna kwart eeuw 
dat deze stations er niet meer zijn.

ISBN10: 1445637634       ISBN13: 9781445637631

http://www.bol.com/nl/p/pirate-radio/9200000028150578/
http://www.amazon.com/Pirate-Radio-The-Illustrated-History/dp/1445637634

HANS KNOT
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De volgende foto mag beslist niet zomaar het archief in, maar dient als herinnering in deze Freewave 
Nostalgie te komen met daarbij de opmerking dat de liefde voor Radio London in huize Peter van den Berg 
in Amsterdam nog zeer bloeiend is, ja zelfs wordt het station aanbeden.                                  

   Hans Knot



Radio London, MV Galaxy, 5 december 1964 -14 augustus 1967



HET REM-
EILAND,
 - Hans Knot

DE ONSTUIMIGE GESCHIEDENIS 
VAN RADIO EN TV NOORDZEE

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

“Het was op 9 oktober 1963 dat er voor het eerst in de geschreven pers gewag werd gemaakt van plannen te 
komen tot een commercieel televisiestation, dat vanuit volle zee haar signalen tot de kijkers in Nederland wenste 
te brengen. In de berichtgeving werd gesteld dat het de verwachting was, dat tegen het einde van het voorjaar van 
1964 programma’s, gevuld met amusement en reclameboodschappen, waren te verwachten: “Dit nog naamloze 
station zal in volle zee buiten de vaarroutes worden gebouwd op een platform, zoals deze ook worden gebruikt 
bij oliewinning uit de zeebodem. Het zenderbereik zal een groot deel van Nederland gaan bedekken. Kanaal en 
golfbereik zullen zodanig worden gekozen, dat de bestaande verbindingen in het land en het lucht- en zeeverkeer 
geen hinder zullen ondervinden. De programma’s en de reclame worden verzorgd door de N.V. Reclame Exploitatie 
Maatschappij, REM, te Den Haag, met als directeur de heer W.J. Hordijk.” 

In 2014 is het vijftig jaar geleden dat dit commerciële initiatief van start ging. Ik neem U graag mee in mijn nieuwe 
boek meer terug naar een periode waarin Nederland nog een behoorlijke conservatieve sfeer hing en midden in de 
opbouw, na de Tweede Wereldoorlog, verkeerde.”

Hans Knot
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Covergirls 
- Kris Dierckx

Een mooie combinatie: hoe-
zenpoezen met een vleugje 
zeezenders verenigd in één 
boek. 

Lees hoe de Top of the 
Pops-babes in Engeland en 
de Alle 13 Goed!-meiden in 
Nederland tot iconen van 
hun tijd uitgroeiden.

Ontdek hoe een gewiekste 
Canadese zakenman die 

stoeipoezen het mes op de keel zette en onherroepelijk van de pla-
tenhoezen verdreef.

Muziekblad ‘Lust For Life’ (05-2014): “... Omdat de platenmaatschap-
pijen vaak nauwe banden onderhielden met radiopiraten, wordt de 
historie daarvan ook nog even aangestipt. En met bijna één hoezen-
poes per pagina zit het wat betreft illustraties ook wel snor. Heerlijk 
boek!”

Een lijvig hard-
cover boek in full 

color 

€ 24,95 (NL)
€ 30,95 (België)
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De gouden glans van radio
De turbulente geschiedenis van Radio Noordzee Internationaal

- auteur Ferry Eden, uitgave Marc van Amstel

In het boek vertellen de 
booteigenaren Meister en 
Bollier en ook kapitein Har-
teveld hun verhaal en ko-
men deejays als Joost den 
Draaijer, Jan van Veen, Ferry 
Maat, Tony Berk, Leo van 
der Goot, Hans ten Hooge, 
Andy Archer (e.a.) aan het 
woord over hun tijd bij RNI. 
Het is een kleurrijk boek 
met 160 pagina’s, 175 foto’s 
en circa 75 andere illustra-
ties en de moeite waard 
voor zowel de toenmalige 
luisteraar van Radio Noord-
zee als de echte zeezender-
fan.

Een rijk geïllustreerd boek in full color € 24,95 (NL) € 30,95 (België)

Op = op

Actie: zolang de voorraad strekt een GRATIS single met 
RNI Jingles


