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Inhoud

Voorwoord
Beste lezers en lezeressen,

Allereerst heel fijne feestdagen toegewenst namens  
alle medewerkers van Freewave Nostalgie en SMC! 

Een willekeurige selectie van wat u in deze laatste 
editie van het jaar wordt voorgeschoteld: 

De seconden rond de jaarwisseling 1959-1960 waren 
niet bepaald goedkoop voor de NCRV. Wilt u er het 
fijne van weten? Het is te vinden in ‘Speciaal gelui(d) 
rond middernacht’. 

In ‘Gekleed’ leest u over de kledingperikelen van een 
omroepster in de jaren ‘60. Tien jaar later zou het 
niet veel beter zijn. Viola Holt (toen: van Emmenes) 
stuurde NOS-baas Carel Enkelaar als ludiek protest 
een barbiepop, slechts gekleed in een sjaaltje. En 
waarom? Dat sjaaltje kostte 30 gulden, precies het 
bedrag dat een omroepster per uitzending kreeg om 
netjes gekapt en steeds weer anders gekleed op de 
buis te verschijnen!

Een onderwerp dat we nog niet eerder hadden in 
Freewave Nostalgie: de combinatie kermis en muziek. 
Gastschrijver Martin JA neemt ons mee naar een we-
reld die al heel lang ‘door draait’.

Doen BN’ers er nu alles aan om de pers uit huis te 
houden en de familie af te schermen, vroeger mocht 
een fotograaf best een ‘kiekje’ komen maken, thuis 
bij de journaallezers. 

Veel leesplezier en tot in februari! 
Jan van Heeren
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Iedere maandag staan er in het regionale of lokale, dan wel landelijke dagblad, tal 
van korte berichten betreffende baldadigheid, diefstal, wietplantages, ongevallen en 
andere berichtgeving, die uit de criminele hoek komt. Zo was het niet anders een vijftig 
jaar geleden. Uit een willekeurig weekend heb ik een aantal berichtjes samengebald in 
een verhaal waarbij ondermeer twee inbraken plaatsvonden in de Zaanstreek, met een 
totale buit van ruim twaalfduizend gulden aan elektrische apparaten. Het systeem was 
eenvoudig geweest want de inbrekers kwamen de gebouwen binnen aan de achterzij-
de, openden de deur van de winkel aan de voorzijde en laadden in een gereedstaande 
auto wat ze hebben wilden. Een andere werkwijze achtte de politie destijds vrijwel 
uitgesloten, gezien de omvang van de diefstallen.

In Zaandam was de winkel van ‘Wastora’ 
aan de Zuiddijk het doelwit. Hier haalde 
men voor acht- tot tienduizend gulden aan 
radio’s, televisietoestellen, radio-gram-
mofooncombinaties en dergelijke, weg. In 
Koog aan de Zaan werd een bezoek ge-
bracht aan een noodwinkel van dezelfde 
onderneming. Hier bedroeg de buit rond 
de vijfduizend gulden. Ook in dat geval 
stal men radio’s, televisietoestellen en der-
gelijke. Ongeveer een maand eerder werd 
uit deze noodwinkel ook al voor vijfduizend 
gulden aan apparatuur gestolen.

De naam Wastora had betrekking op een 
bedrijf in ondermeer witgoed, dat in 1953 
opgericht werd door de broers Cees en 
Klaas Molenaar. De eerste winkel werd ge-
vestigd op de Westzijde te Zaandam. In 
de periode tussen 1960-1975 werd deze 
winkel vele malen verbouwd, tot een uit-

eindelijke oppervlakte van 12.000 vierkante meter. Naast het elektro-assortiment specialiseerde 
Wastora zich ook op andere gebieden, waaronder sport, goud en zilver, meubelen, kleding, 
geluidsdragers, fotografie, optiek, verlichting, fietsen en parfumerie. Nadat Wastora in 1972 het 
noodlijdende AZ’67 overnam, en zij midden jaren zeventig successen boekte, werd Wastora een 
begrip in Noord-Holland maar trok ook klanten uit de rest van Nederland. De winkels van Was-
tora werden vooral op de zaterdagen zeer druk bezocht. Zo druk, dat de politie het verkeer rond 
de winkel moest regelen. Eind jaren tachtig besloot Wastora om het elektronica-assortiment in 
Nederland uit te breiden. Er werden, onder de naam ‘Wastora Elektro’, speciaalzaken van rond 
2500 vierkante meter geopend in Den Helder, Haarlem, Beverwijk, Utrecht en Zwolle. 
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Het nieuws van afgelopen weekend 
...maar dan wel een halve eeuw geleden

Achterkant van de single “Retteketet AZ”, met foto van de 
winkel aan de Westzijde (1974)
Achterkant van de single “Retteketet AZ”, met foto van de 



De bedoeling was gefaseerd 15 winkels te openen in Nederland. In 1992 werd Wastora overge-
nomen door ‘It’s Electric’. Later werd de naam ‘It’s’ en in derde instantie werd de naam ‘Mega-
pool’ gebruikt; allemaal ketens van Philips; geen van allen nog bestaand. Het pand in Zaandam 
bleef in bezit van de familie Molenaar en werd geëxploiteerd als een shop-in-shop-warenhuis, 
met ondermeer Wastora als huurder. Het pand kreeg in 1993 een uitgebreide facelift, maar op 
30 augustus van dat jaar werd het door een brand volledig verwoest, wat het einde van Wastora 
betekende.

Er was ook lokaal nieuws, dat in mijn gedachten iets 
van rustiger aard was dan hetgeen we op heden-
daagse maandagen lezen. Zo werden er in de stad 
Groningen drie mensen door de politie aangehouden 
wegens het beschadigen van sigarettenautomaten, 
die nog veelvuldig aan ondermeer bedrijfspanden 
waren te vinden. Glas van dergelijke automaten was 
ondermeer gebroken aan het Damsterdiep en op het 
Wielewaalplein. Wel wist een woordvoerder van de 
gemeentepolitie te melden dat er alleen glasschade 
was maar dat er niets werd vermist. 

Maar er waren ook andere vormen van onrust. Zo 
werden er ook geparkeerde auto’s beschadigd. In 
de Nicolaas Beetsstraat werd een dak van een ge-
parkeerde auto doorgesneden, waarna het portier 
van de auto van binnenuit werd geopend. Er werd 
niets vermist. Wel werd er diezelfde vrijdagnacht iets 
gestolen uit een auto, die geparkeerd stond aan de 
Haydnlaan in de wijk Helpman. De linkerachterruit van deze Peugot werd meteen baksteen inge-
gooid, waarna daders zich meester maakten van de auto.

Inbrekers hadden het betreffende weekeinde gepro-
beerd hun slag te slaan in Groningen. Bij Speerstra 
aan de Oosterhamrikkade 110, groothandel in levens-
middelen, werd in de nacht van de betreffende vrijdag 
op zaterdag ongeveer f 100.- gestolen uit een bureau. 
Men was naar binnen gekomen door een steekraam 
los te wrikken. In dezelfde nacht werd ingebroken bij 

de handelsonderneming N. Barth N.V. aan de Smirnoffstraat 13. Men kwam hier naar binnen 
door een kantoorruit te vernielen. Er werd niets vermist. Flesjes limonade en snoepgoed werden 
er buitgemaakt bij een inbraak in het clublokaal van de hockeyvereniging GHBS, aan het Van 
Starkenborghkanaal. Deze inbraak werd de zaterdag in betreffend weekend op klaarlichte dag 
tussen half elf en twee uur gepleegd. De dader(s) verschafte(n) zich toegang tot het lokaal door 
een draadglasruit. Al met al een redelijk rustig weekend van een halve eeuw geleden. Groningers 
zullen, bij het lezen van dit verhaal beseffen dat van voornoemde bedrijven en panden niet veel 
meer op de locaties bestaat. 

Maar ook het verkeer was van belang in betreffende maandagkrant, die in Groningen nog in de 
vooravond in de brievenbussen viel. Een aantal van de verkeerslichten in de Martinistad Gro-
ningen had namelijk op de zondag niet goed gewerkt. Er was ondermeer een mankement aan 
het verkeerslicht op de Helperbrink, in de wijk Helpman en dus op de kruising met de Verlengde 
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Hereweg. Monteurs van het Gemeen-
telijk Elektriciteitsbedrijf, destijds ver-
antwoordelijk voor de leidingen, heb-
ben de lichten hersteld.

In Groningen werd het openbaar ver-
voer in die tijd ondermeer verzorgd 
door trolleybussen. De elektrische 
bovenleiding van de trolley had in 
het betreffende weekeinde het op 
twee punten in Groningen begeven. 
Het Nieuwsblad van het Noorden van 
de betreffende maandag: ‘Zaterdag-
avond om kwart over acht zijn op het 
Gedempte Zuiderdiep ter hoogte van 
de Gelkingestraat leidingen geknapt. 
Zij hingen zo laag, dat zij voor voor-
bijgangers levensgevaar zouden heb-

ben opgeleverd. Een geparkeerde auto werd door een vallend stukje leiding verbrijzeld. Gister-
avond omstreeks half tien werden verschillende auto’s beschadigd op de Hereweg ter hoogte 
van ‘t Boschhuis, waar ook een deel van de bovenleiding van de trolleyleiding naar beneden 
kwam. Een automo-
biliste kreeg de schrik 
van haar leven toen 
zij een daverende klap 
hoorde en vuur rond 
de motorkap van haar 
auto zag spetteren. 
In de motorkap van 
haar auto werd een 
rond gaatje, als van 
een kogel, geboord. 
Monteurs van het Ge-
meentelijk Vervoer 
Bedrijf hebben de lei-
dingen hersteld.

HANS KNOT
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In 1964 was deze 
advertentie nog 
heel gewoon... 

Trolleybus Groningen (1964)

The offshore radio archive
https://www.fl ickr.com/photos/offshoreradio/sets

STEEDS WEER AANGEVULD MET DE MOOISTE FOTO’S



“Wat moet ik aantrekken?! Hoe zit m’n haar?” Het televisiewe-
reldje is van oudsher ijdel en ten dele heeft dat met de tech-
niek te maken. Toen de tv-beelden nog niet gekleurd waren, 
was dat nog een graadje erger. AVRO-omroepster Ageeth 
Scherphuis deed in 1962 haar beklag, omdat ‘er plotseling 
buizen in de camera’s zitten, die niet of haast niet reageren 
op rood’. Rode kleding werd op televisie bijna zwart. Voor de 
presentatie van een stemmige of droevige uitzending was 
een knalrode jurk daarom de aangewezen garderobe. Zwart 
zelf absorbeerde teveel licht en was daarom weinig geliefd 
bij de mannen achter de camera. ‘Nu, dankzij de nieuwe 
buizen, wordt rood heel zachtgrijs, bijna wit’, verzuchtte 
Scherphuis. Dat had consequenties voor de lippenstift, die zwart of paars moest zijn, wilde men 
nog enigszins appetijtelijk op het scherm verschijnen. Bijgaande foto geeft een indruk van de 
noodzakelijke voorbereidingen, maar toont niet wat Scherphuis typeerde als belangrijke bijkom-
stigheid: de kleding. ‘Kijk, als je maar raak kon kopen was ‘t geen probleem, maar de kleding-
vergoeding laat dat helemaal niet toe’. Dat was vóór de tijd van kledingsponsoring van presen-
tatoren op televisie. ‘Het is dus een kwestie van uitkienen, goedkoop kopen, veranderen en nog 
maar een keer dragen. Veel blouses, die je, behalve op televisie, nooit draagt en een paar grote 
jurken, die handenvol geld kosten en die je hoogstens twee keer draagt’. Het is omroepstersleed 
uit vervlogen tijden. De omroepsters zijn in hoog tempo vervangen door ‘voice overs’ buiten 
beeld, waarbij make-up en kleding aan de verbeelding van de kijker wordt overgelaten. Dovende 
lampjes en oplichtende logo’s dienen als vervanging van een welgemeend: ‘En hiermede is dan 
weer een einde gekomen aan onze uitzending van vandaag. Goedenacht en welterusten’.

ANDRÉ VAN OS
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Omroephistorie:

Ageeth Scherphuis



Bekle   ende berichtgeving
In 1960 was er bij lange na niet altijd sprake van eerlijke berichtgeving in de pers. Het is verge-
lijkbaar met sommige berichtgevingen in de hedendaagse kranten en andere media betreffende 
motorclubs. Als één persoon fout is dan wordt de hele motorclub als bende omschreven en wordt 
men veroordeeld ver voordat een rechter een uitspraak heeft gedaan. 

Ik kwam het volgende redactionele artikeltje tegen in een krant van 9 januari 1960 over perso-
nen die zich destijds bezighielden met het verzorgen van niet legale vormen van radiotransmis-
sie; in de volksmond vaak ten onrechte zendamateurs genoemd. Deze laatste groepering zo 
werd en wordt er doorsnee vanuit gegaan, hebben een of meerdere examens gedaan en zijn in 
het bezit van een officiële licentie. 

De verslaggeving, die in enkele GPD kranten was terug te vinden, ging wel heel ver: ‘Een ern-
stige zaak blijven nog steeds de geheime zenders. Daar zit óók een besmettelijk element in. 
Wat het voor mensen zijn, die clandestiene radio zendamateurs? Helemaal geen lieden met een 
technische knobbel, maar merendeels werkschuwen, die zich op een of andere manier willen 
doen gelden. Op aanwijzing van anderen weten ze wat aan knopjes te draaien en met grammo-
foonplaten opzetten en afnemen is hun voornaamste werk gedaan. Er zijn van die knapen, die er 
wat ordinaire leut tussen doorgooien, waaruit duidelijk blijkt met wat voor soort mensen men te 
doen heeft. In ieder geval met onverantwoordelijken, want lang genoeg is nu verspreid, hoeveel 
gevaar die clandestiene zenders kunnen veroorzaken. 

Wist u, dat er nog meer dan honderd van die ethermisdadigers in Nederland zijn, en dat er al 
een kleine 700 opgespoord zijn in de loop der jaren? Wat heeft dit al een geld gekost! Brood 
voor zichzelf zit er trouwens niet meer in tegenwoordig. Eertijds lieten Jan en Alleman voor zich 
plaatjes draaien tegen betaling van een gulden, thans zijn de etherpiraten blijkbaar tevreden 
met dankbetuigingen van even onverantwoordelijke elementen, die blij gemaakt zijn muzikaal 
omlijst —en hoe — met wat schunnigheden en be-
denkelijke opmerkingen aan het adres van wie men 
op deze wijze eens ‘lekker’ te pakken wilde nemen. 
Het is verheugend, dat de PTT in het nieuwe jaar nog 
intensiever gaat opsporen en als dan de rechters in 
geen enkel opzicht meer genade laten gelden, zal het 
misschien gelukken dit kwaad op den duur uit de we-
reld te helpen.’

Niet alleen werd de veger gebruikt om alles op één 
hoop te vegen maar ook werd op een schandalige 
manier in een redactioneel artikel de medemens bela-
chelijk gemaakt. Valt nog mee dat men niet het idee 
aanleverde om strafkampen voor deze werkschuwen 
en onverantwoordelijke elementen op te richten. 

HANS KNOT

Ook in dit jeugdboek (1957) was de radiopiraterij al een verfoeilijke 
zaak. Omdat “De Nachtegaal” het luchtverkeer stoort, helpen een 

paar jongens de zender op te rollen.
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Voor een ieder is het een eigen ‘eerste herinnering’, als we het hebben over het kijken naar de 
televisie. Voor de 60-plussers is het vooral het kijken naar zwart-wit televisie in de beginjaren, 
waarbij in Nederland alleen één televisienet actief was. Wel was er de mogelijkheid in bepaalde 
delen van Nederland nog een graantje mee te pikken van buitenlandse televisiestations, mits er 
enkele kunstgrepen werden uitgevoerd. Woonde je bijvoorbeeld in 1959 in Groningen dan was 
het mogelijk een signaal op te pikken van de NDR, via de steunzender in Aurich. 

Daarbij moest wel de antenne worden gedraaid. Bij Huize Knot ging dit als volgt: één van de 
ouders bevond zich bij het televisietoestel, op de trap naar de eerste verdieping stond één van 
de kinderen en in een tussenslaapkamer bevond zich een valluik, waarvan de glasplaten gemak-
kelijk los konden worden gemaakt. Daardoor was de derde persoon verantwoordelijk, vervolgens 
de antenne te draaien als men Aurich wenste te ontvangen. Via schreeuwende commando’s: 
“beetje meer rechts, nee iets meer, ja zo is het goed”, kon vervolgens weer gekeken worden 
naar de NDR. Wenste men de volgende dag weer een programma van Nederland te bekijken dan 
begon de antenne-instelling opnieuw.

Als het gaat om mijn eigen directe herinnering aan een televisieserie, waar wekelijks vol span-
ning naar werd gekeken in Huize Knot, was dat naar de Duitse serie ‘So weit die Füsse tragen’. 
Na de eerste aflevering werd wekelijks het aantal kijkers uitgebreid doordat buurtbewoners, 
vrienden en meer mee gingen kijken naar de verfilming van de uit 1955 stammende roman, 
geschreven door Josef Martin Bauer. Het verhaalt de lange en spannende tocht die een Duitse 

8 • FREEWAVE Nostalgie

De eerste 
herinnering

 

Hans Knot
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krijgsgevangene na de Tweede Wereldoorlog maakte, nadat hij in 1949 uit een Oost Siberisch 
strafkamp ontsnapte. Een zeer avontuurlijke tocht, richting huis, zou er volgen. Alles neergezet in 
een televisieserie die eind 1959, begin 1960 zes weken lang, elke aflevering 60 minuten durende, 
werd uitgezonden via de Duitse televisie en nog steeds wordt gezien als de eerste echt aandacht 
trekkende televisieserie. 

Het boek en de serie beschreven het verhaal van de Duitse soldaat Clemens Forell die in het jaar 
1945 tijdens een massaproces in Lubjanka tot 25 jaar dwangarbeid werd veroordeeld. Op dat 
moment was hij één van de 3,5 miljoen Duitse krijgsgevangenen in de voormalige Sovjet Unie. 
Hij en ontelbare anderen werden op transport gezet richting Tschita, in Oost Siberië, en na een 
lange tocht arriveerde men in het strafkamp. Dat wil zeggen dat er in 1950 van de ongeveer 
3200 personen op het betreffende transport er ongeveer 1950 levend zijn aangekomen. Velen 
zijn door honger, dorst en vrieskou overleden. 

Na aankomst werd de tocht met behulp van door honden getrokken sleeën en per voet voort-
gezet richting Kap Deschnjow aan de Beringzee, gelegen in het Noordoosten van de toenmalige 
Sovjet Unie. Ook na die barre tocht bleken de nodige slachtoffers gevallen en arriveerden er 
slechts 1236 personen. Ze werden te werk gesteld in de diepe gangen van een loodmijn. In 1949 
verbleef Clemens Forell wegens 
een zware ziekte in de ziekenbarak 
en ontstonden bij hem de vlucht-
gedachten. Met behulp van een 
arts die zelf eerst van plan was te 
vluchten, ontsnapte hij in oktober 
van dat jaar het strafkamp. Het 
werd vervolgens een drie jaar du-
rende barre tocht via vele landen 
en gevaarlijke avonturen waarna 
de Forell in december 1952 uit-
eindelijk zowel geestelijk als licha-
melijk gebroken in zijn vaderland 
terugkeerde. 

De serie pakte ons als jongeren, 
tien jaar was ik in die tijd, enorm. 
In eerste instantie werd het door 
het gezin bekeken, maar daarna 
voegden zich steeds meer vrien-
den en buren tot het kijkerspubliek 
in de achterkamer van Huize Knot. 
Met de directe herinnering aan 
deze serie op de Duitse televisie 
is dan ook duidelijk te plaatsen dat 
bij ons in huis in 1959 al een te-
levisie stond en wel van het merk 
Erres. Het is voor mij dan ook 
zeker dat dit tevens het jaar van 
aanschaf is want het was tegen 
het einde van dat jaar, 19 decem-
ber, dat in Smilde een steunzender 

.   .............................................................................................................................................................................      .  Heinz Weiss als soldaat Forell



werd geopend, waardoor televisiekijken in Groningen mogelijk werd als het ging om de program-
ma’s van de Nederlandse omroepen. 

Trouwens de serie ‘So weit die Füsse tragen’ werd tegen het einde van de jaren tachtig, dus drie 
decennia later, herhaald op de NDR televisie. De opnametechniek was al die jaren tussenin enorm 
in de ontwikkeling gekomen, maar de gedachte dat deze aangrijpende serie werd herhaald deed 
me besluiten deze weer helemaal te gaan bekijken. Immers was het een aangrijpende gebeurte-
nis uit mijn jeugd. Slechts 20 minuten heeft de herhaling aangestaan. De zwart/wit film kwam 
totaal anders over dan in mijn beleving was blijven hangen. Het merendeel van de opnamen, en 
dat zag je destijds in de beginjaren van de televisie niet, was opgenomen op toneel en/of zich 
herhalende locaties. 

Als we kijken naar het aantal geregi-
streerde televisietoestellen, dat op 1 
januari 1960 in Nederland was, dan 
komen we tot een aantal van 584.766 
stuks. In die tijd, en dat zou jaren 
duren, diende de gebruiker naar het 
postkantoor te gaan om zijn omroep-
bijdrage, via de aankoop van zegels 
te plakken op zijn speciale kaart voor 
omroepbijdrage, ieder kwartaal weer. 
Zondermeer kan worden aangeno-
men dat het aantal televisietoestellen 
op die bewuste eerste januari ho-
ger was, gezien er een groot aantal 
zwartkijkers was. Over het betalen 

van en de geschiedenis van de omroepbijdrage publiceerde ik jaren geleden het volgende artikel: 
http://www.mediacommunicatie.nl/radio/omroepbijdrage.htm

Maar voor andere leeftijdsgenoten, 
mensen rond de 65 jaar, zal lang 
niet altijd dezelfde televisieserie het 
aanknooppunt zijn als directe eerste 
herinnering. Het lag er gewoon aan 
wanneer de ouders destijds besloten 
een toestel aan te schaffen, dit mede 
vanwege de hoge aanschafprijs. In 
ieder geval werd in 1960 het aantal 
uitzenduren per week uitgebreid tot 
18 uur per week! Diegene die op 1 ja-
nuari van dat jaar televisie keek heeft 
in ieder geval de eerste aflevering 
gezien van het AVRO- programma ‘In 
de hoofdrol’ van Mies Bouwman. In 
die eerste aflevering had ze als gast 
de acteur Ko van Dijk.

De kleuters en kinderen werden van-
af maart dat jaar, via de KRO en tante 
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van en de geschiedenis van de omroepbijdrage publiceerde ik jaren geleden het volgende artikel: 



Hannie, verwend met een nieuwe televisieserie: ‘De avonturen van Liang Wang Tsjang Tsjeng, 
waarbij de hoofdrol was weggelegd voor Gerard Heystee. Maar ook de AVRO kwam met een 
serie die direct herinneringen bij me oproept: ‘Varen is fijner dan je denkt’. Bij de AVRO werd in 
het najaar een speciaal muziekprogramma voor de jeugd geprogrammeerd: ‘Rooster’, uiteraard 
in zwart-wit met als presentatrice Lonneke Hoogland. Het was een programma van samensteller 
Gerrit den Braber, die ook een belangrijke rol in de Nederlandse amusementswereld zou gaan 
spelen. Onze ouders zullen zondermeer geantwoord hebben dat programma’s als ‘Een kwartje 
per seconde’, ‘Het Gouden Schot’ en ‘Jos van der Valk presenteert’ direct terug in het geheugen 
kwamen. 

Nederland had ondertussen al 
lang meer dan 1 miljoen gere-
gistreerde televisiebezitters en 
we waren aangeland in het jaar 
1962. Op 1 januari van dat jaar 
werd voor de allereerste keer de 
traditionele Eurovisie-uitzending 
vanuit Wenen verzorgd. Het be-
trof het ‘Nieuwjaarsconcert’, dat 
nog steeds jaarlijks te zien en te 
horen is.

Willy Boskovsky dirigeerde des-
tijds het Wiener Phiharmoniker. 
Dat jaar, in mei, ging via de 
VARA de eerste aflevering van 
‘De Perry Mason Show’ op de 

antenne. De NCRV kwam met een import programma, The Donna Reeves Show, dat tot in 1965 
werd geprogrammeerd. Maar de grote verrassing was wel een nieuwe tekenfilmserie die in 1962 
van start ging met als titel: ‘Flintstone Flyer’. De serie, spoedig daarna aangekondigd als ‘The 
Flintstones’ bracht een satirisch beeld van de toenmalige moderne samenleving, geplaatst in 
het stenen tijdperk. Een serie die trouwens zowel voor jongeren als volwassenen was bedoeld. 
Terugkijkend werden de eerste twee afleveringen door de NTS uitgezonden, waarna de KRO de 
uitzendrechten overnam. Tot in 2014 wordt de serie overal ter wereld herhaald.

Recent hoorde ik van een leef-
tijdsgenoot, ja zelfs een jaartje 
ouder dan ik, dat zijn directe eer-
ste herinnering ‘De Sjaal’ was. En 
inderdaad, nadat er al vele boe-
ken van de Britse auteur Francis 
Durbridge door de hoorspelkern 
waren bewerkt en via de radio 
waren gebracht – denk maar 
eens aan Paul Temple, kwam er 
een televisieserie als bewerking 
van een ander boek van de Britse 
auteur. ‘De Sjaal’ was een zesde-
lig televisiespel dat door de West 
Deutsche Rundfunk in 1961 werd 
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Inspecteur Yates zoekt de dader 
van een moord met een sjaal. 



geproduceerd en in januari 1962 voor het eerst werd geprogrammeerd. Twee andere boeken van 
Durbridge waren eerder door de WDR tot televisieserie bewerkt: ‘Der Andere’ en ‘Es ist so weit’ 
gingen ‘Das Halstuch’ vooraf.

Onder regie van Hans Quint en draaiboek van Marianne de Barde werd de serie opgenomen met 
een totale uitzendduur van 217 minuten. Nog hetzelfde jaar werd de serie op de Nederlandse 
televisie gebracht. De muziek bij de serie werd gecomponeerd door Hans Jönsson, terwijl de 
productie in handen was van Wilhelm Semmelroth. Voor de rol van geestelijke Nigel Matthews 
kwam Horst Tappert in aanmerking, voor vele lezers bekend als de latere Derrick. 

Voor die tijd was het vooruitstrevend te noemen dat de serie met liefst drie camera’s werd op-
genomen. De opnamen werden trouwens vastgelegd op Ampex tape, een magneetband waarbij 
montage destijds nog niet mogelijk was. Gevolg was dat alle opnamen feilloos dienden te worden 
opgenomen, waarbij vaak geheel opnieuw gestart diende te worden. In Engeland en in Duitsland 
werden destijds locatieopnamen voor de serie ‘De Sjaal’ gemaakt. Voor diegenen die zeggen dat 
de eerste herinnering aan de televisie bij deze serie ligt, kan men rustig stellen dat het televisie-
toestel dus in 1962 haar entree heeft gemaakt binnen het huisgezin.

HANS KNOT

Bronnen:
- www.soundcapes.info - Online Journal for Media and Music Culture, University Groningen 
- Knot, Hans ‘Omroepbijdrage al lang verleden tijd’. Freewave Media Magazine, SMC, Amstelveen, 2013
- Veer, Bert van der: ‘Is er nog iets leuks vanavond’, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1991

Man Bijt Hond kent vele voorgangers. Zo werd al in 1961 kluizenaar L. Veiver naar de televisiestudio gelokt. 
Hij verscheen met zijn scharensliep-bakfiets waarin hij toen al 35 jaar woonde.                     (archief Jan van Heeren)

12 • FREEWAVE Nostalgie

W.L.  Brugsma 



Sektarisme
Het begon allemaal met een advertentie in De Nederlander, geplaatst 
door dominee Domnisse. Hij vroeg om ‘sympathiebetuigen voor een 
‘Christelijke Vereeniging voor Draadloze Telefonie’. De sympathisanten 
werden later opgeroepen samen te komen in Utrecht. Het waren er 
vijf, inclusief dominee Domnisse. Aldaar richtten zij, op 21 juni 1924 
de Nederlandsch Christelijke Radio Vereniging (NCRV) op. Het vijftal 
werd gelijk het eerste NCRV-bestuur dat onderhandelingen aanknoopte 
met de NSF, het Hilversumse bedrijf dat de programma’s van de HDO 
(AVRO) uitzond. De omroep met als grondslag de Heilige Schrift (de 
omroep met den Bijbel, zoals het affiche laat zien) kon al op kerst-
avond 1924 haar eerste programma uitzenden, als medegebruiker van 
de NSF-zender. Daarmee was naast de HDO een tweede ‘zuil’ verrezen 
en was de grondslag voor een sektarisch omroepbestel gelegd. 

Het socialistische blad 
De Notenkraker drukte 
als reactie op 28 febru-
ari 1925 een spotprent 
van Tjerk Bottema af. 
‘Sektarisme tot in den 
ether!’ kopt de hier 
afgedrukte cartoon. 
‘Men heeft een christe-
lijke vereeniging voor 
draadlooze telefonie 
opgericht’. Zonder suc-
ces was die nieuwe 
vereniging natuurlijk 
niet: midden in het fu-
sieproces met de KRO 
viert ze haar 90-jarig 
bestaan en daarmee 
is het de één-na-oud-
ste omroep van Ne-
derland. Tenzij je het 
HDO-verleden van de 
AVRO niet meerekent, 
zoals o.a. Wikipedia 
doet; dan is (of was) 
het zelfs de oudste 
omroep.

ANDRÉ VAN OS
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De prijzen in 1960
In gedachten keer ik terug naar 
1960. Het was de tijd van vooral 
de buurtwinkeltjes en vele kap-
salons. Mensen uit de katholieke 
hoek gingen naar de katholieke 
kapper. Gelijk aan de kappers 
had je ook de gereformeerde 
kruidenier en de hervormde 
groenteboer, die allen groten-
deels hun eigen publiek hadden, 
een uitzondering daargelaten. In 
de kapperszaak van mijn vader, 
destijds gelegen aan de Korreweg 
105 was het gelukkig een melan-
ge van allerlei pluimage. Op de 
zaterdagen was er totale gezellig-

heid met keuvelende klanten, die voornamelijk voor hun zaterdagse scheerbeurt kwamen. De 
vaste scheerklanten hadden een eigen laatje, met daarin eigen zeep, kwast, mes en aluinsteen 
en een knipkaart. Als de kaart vol was betekende dit een gratis scheerbeurt. Stapels handdoeken 
gingen er doorheen die allen weer gewassen dienden te worden. Pastoor Schoenmakers, van de 
St. Fransicuskerk was ook vaste klant en moeder kon bij het in de was doen precies zien welke 
handdoek van pastoor was. Meer zwart dan wit, want de klemmende boord zat waarschijnlijk 
dag en nacht om. Op de hoek van de stoep en de Oppenheimstraat was in eerste instantie een 
kleine Albert Heijn waar meneer de Vries, een Fries, achter de toonbank stond en zijn klanten 
de gevraagde boodschappen als een ouderwetse kruidenier beschikbaar stelde. Koffie werd nog 
voor de klant gemalen; de boter afgesneden en de suiker afgewogen. Zo rond 1960 ging het 
allemaal veranderen doordat een groot magazijn bij de winkel werd getrokken en het een zelfbe-
diening werd. Veel ruimte was er niet maar de klant kon zelf zijn gang gaan. Het bovenhuis werd 
omgebouwd tot magazijn. Hoe stond het trouwens met de prijzen in 1960?

HANS KNOT
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een bijdrage van Martin J.A. van Dauven

Het is voor mij altijd zo geweest dat ik ‘kermis’ als een medium heb beschouwd. Dus ook via dat 
medium is de muziek te pluggen en ik neem aan dat jullie, als lezer, het woord pluggen kennen 
van de radio: het aanbieden van bepaalde platen zodat ze een hit kunnen en zullen worden.

Vanaf 1986 heb ik de kermis behoorlijk meegemaakt en gezien hoe veel zich ontwikkelde en 
welke zaken er kwamen en gingen en wat wel en niet populair bleef. Sommige eigenaren van 
attracties draaien een specifiek soort van muziek. Bij de meeste tenten hoor je de bekende boem 
- de discodreun. Bij de draaimolens hoorde je al vaker een kermisorgel, maar ook orgelmuziek 
werd gedraaid vanuit de kassa, zonder er een echt orgel bij te hebben.

Vooral in België - en ook met al die radiostations die men al lang had in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw, want Nederland liep weer eens gigantisch achter, kwamen er Belgische artiesten op 
de markt die new wave maakten, de voorloper van the oldskool.

In 1986 kwam voor het eerste keer de 
Break Dance naar België en Nederland. 
Die zagen en hoorden we echter al een 
jaar of wat langer in Duitsland. De fami-
lie Bufkens was in Bremen wezen kijken. 
Daar was toen de fabriek Huss die die 
apparaten produceerde. Hoe dat precies 
zat, weet ik niet meer maar zij kochten er 
eentje en kwamen voor het eerst met de 
Break Dance naar Nederland. De introduc-
tie vond plaats op de kermissen van Hel-
mond, Tilburg en Eindhoven en in enkele 
andere plaatsen.

New wave was destijds erg populair. Het werd dan ook vaak gedraaid 
op de Break Dance. Zo kon je bijvoorbeeld Neon horen met Voices. 
Die muziek werd ook vaak gedraaid op de Break Dance die in 1986 
voor het eerst in Antwerpen stond. Tegen het einde van de jaren 
tachtig dook ook de Belgische formatie The Confetti’s op. The Sound 
of C werd plat gedraaid op de Break Dance in België en vervolgens 
namen wij – als kermisexploitanten - vrij snel veel zaken over. Via de 
radio deed deze muziek het niet zo geweldig. Ook niet zo vreemd, 
omdat het toch vaker meer een eentonige soort van muziek is.

Daar heeft men de laatste vijftien jaar gelukkig minder problemen mee, maar in die tijd was dat 
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Kermis en muziek: een
 hoofdstuk op zich
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nog anders. Ook in de discotheken, die vaker na sluiting van de kermis nog open waren, werd 
The sound of C van de Confetti’s vaak gedraaid. En op de radio, ik draaide destijds bij Digitaal, 
bleef ik het nummer ook regelmatig in mijn programma’s draaien. Het viel ons echter toch wel 
heel erg op dat het succes van de Sound of C van The Confetti’s zeker wel aan de kermisexploi-
tanten te danken is.

Dat de muziek op de kermis toch wel 
heel populair geworden is en niet alleen 
de disco, zegt ons ook weer de plaat van 
Ronnie Tober en Ciska Peters: ‘Naar de 
kermis’. De kermis is trouwens ook regel-
matig genoemd in diverse platen onder-
meer bij Liesbeth List haar lied: ‘Kinderen 
een kwartje’. De laatste jaren is er ook 
een ‘Kermis Top 100’ cd box op de markt 
gekomen en daarop staan zelfs de jingles 
die bij de diverse attracties worden ge-
draaid.

http://www.martinja.nl
http://www.goldenradio.nl
https://www.facebook.com/martinja.
vandauven

Wakker worden 
met RNI

De nevenstaande foto is ge-
maakt nadat Jacob van Koks-
wijk en Hans Knot zich een 
weekend in juni 1973 hadden 
beziggehouden met het be-
zoeken van allerlei discotheken 
in de provincie Groningen. Dit 
om zoveel mogelijk materiaal 
te verspreiden voor de actie 
‘Hou ‘m in de lucht’ van Radio 
Noordzee. Uiteraard was er 
materiaal genoeg om ook de 
toenmalige slaapkamer van 
Hans te veranderen in een 
promotiekamer. 

Veel meer stickers te bewonderen op: 
https://www.flickr.com/photos/off-
shoreradio/sets/72157647372164749/
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Niet geheel anoniem
 

Heerlijk is het de diverse reacties te lezen over de eerste editie van ons nieuwe tijdschrift ‘Free-
wave Nostalgie’. Vele leeftijdsgenoten schreven zich helemaal thuis te voelen in het door ons 
gebrachte en verdiepten zich in de verhalen, alsof ze zich in hun eigen jeugd terug bevonden. 
Het zal natuurlijk niet altijd in de jaren zestig zijn, dat we terugblikken, maar voor hen die de 65 
in leeftijd voorbij zijn, hebben we dit keer een verhaal dat een aantal mensen in het spotlight zet, 
een halve eeuw nadat ze met regelmaat op de televisie waren te zien. 

Vergeet niet dat we het over 1965 hebben en er dus geen 
bladen waren als ‘Privé’, ‘Story’, ‘Weekend’ of meer, waarin we 
wekelijks werden bijgepraat over de zowel positieve als nega-
tieve ontwikkelingen betreffende de belangrijke personen uit 
de radio- televisie- en amusementswereld. Wel was er een tijd-
schrift dat zich richtte op de ontwikkeling van de gebeurtenis-
sen op radio en televisie, onder de titel ‘Goede Ontvangst’. In 
Nederland beschikten we op dat moment over slechts één tele-
visienet, waarop een beperkt aantal uren per etmaal program-
ma’s werden uitgestraald. Daaronder bevond zich ondermeer 
het NTS Journaal. De nieuwslezers gingen in die tijd vrijwel 
anoniem door het leven en hun naam werd vrijwel nooit in 
beeld gebracht, waardoor directe herkenning bij vele kijkers 
achterwege bleef. 

In deze tijd is het hoogstens een fotograaf die vanuit 
een vliegtuigje de prachtig mooie villa van een bekende 
Nederlander voor publicatie fotografeert maar binnen 
komen in het huis van dezelfde Nederlander is bijna niet 
meer voor te stellen. Maar in 1965 werden gewoon vijf 
personen, onder de noemer ‘De vijf anonieme mannen 
van het NTS-Journaal’ thuis opgezocht. Laten we eens 
kijken of er nog personen bij zijn die zich vast hebben 
gegrift in ons geheugen. 

Als eerste werd de toen 38-jarige Jan Gerritsen voorge-
steld, de toenmalige ‘veteraan van het Journaal’, tenmin-
ste dat vond hij zelf daar hij al 5,5 jaar in dienst was van 
de NTS. Jan was afkomstig uit de Wereldomroep, waar 
hij in 1955 in dienst trad, en ten tijde van de publicatie 
was hij nog vrijgezel. Hij kleedde zich altijd vol smaak 
en zorg, hetgeen hij zichzelf verplicht stelde tegenover 
de kijkers. Betreffende de presentatie van het nieuws 
was hij van mening dat dit op een zodanige origineel 
mogelijk manier diende te worden gedaan. 
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Gerritsen ging, met een bepaalde regelmaat, met een stunt het scherm op. Zo verscheen hij 
op een bepaalde avond als presentator in beeld, gekleed in een vliegenierspak. Reden was dat 
hij iemand diende te interviewen, die met de luchtvaart te maken had. Hij was een gedreven 
persoon die ook tijdens zijn vrije dagen aanwezig kon zijn in de studio om een onderwerp voor 
latere uitzending voor te bereiden. Hoogtepunt vond ik persoonlijk zijn verslaggeving uit het 
verre Nieuw Guinea, waar hij in het najaar van 1962 twee maanden verbleef voor het maken van 
reportages, uiteraard in het tijdperk van arme vormen van communicatie. 

In 1973 kreeg Gerritsen een inzinking en verdween twee jaar van het scherm, waarna hij bij de 
NOS terugkeerde als nieuwslezer. Op dat moment was er tevens het begin van het toenmalige 
experiment voor duopresentatie. Een jaar later zou hij de overstap maken naar het programma 
‘Van Gewest tot Gewest’. In 1995 overleed hij op 71-jarige leeftijd in Hilversum. 

Ook Henk Teeuw was 
destijds 38 jaar en hij 
ging door het leven als 
de ‘altijd donker kij-
kende nieuwslezer. Hij 
werd geportretteerd 
in een huisje gelegen 
aan een ‘leuk laantje’ in 
Naarden: ‘Er staan al-
leen maar houten huis-
jes, die in diverse kleu-
ren zijn geschilderd.’ In 
1965 was hij twee jaar 
werkzaam voor het NTS 
Journaal. Zijn omroep 
loopbaan ging via de 
Wereldomroep en de 
VARA, waarbij hij in 
beide gevallen verslag-

gever was, naar de VPRO. Bij deze laatste omroep hield hij zich vooral bezig met het maken van 
radiodocumentaires, die destijds vooral klankbeelden werden genoemd, waarbij duidelijk dient 
te worden gesteld dat de VPRO om prachtige klankbeelden bekend stond. 

Het gegeven dat hij bij de NTS veel werkte op onregelmatige tijden, vooral liggend tussen vier 
uur in de middag en elf uur in de avond, was voor het gezin van Teeuw niet altijd even prettig. 
Zijn vrouw meldde in het artikel het lang niet altijd even leuk te vinden dat Henk op voornoemde 
uren niet thuis was. Hij was destijds al vader van twee kinderen, die beiden hun vader wel de-
gelijk nodig hadden. Dochter Maroeska was 13 jaar, terwijl zoon Hans Peter destijds 8 jaar was. 
Hij had al het nodige meegekregen want hij wist het nodige over de toen gebruikte camera’s te 
vertellen. Het gezin werd compleet met hond Sasja, die drie jaar 
eerder was komen aanlopen.

Op een bepaald moment, niet veel later, werd er binnen de NTS 
gedaan aan ideevorming om een aantal redelijk populaire pro-
gramma’s samen te voegen in een totaal programma. De bunde-
ling van programma’s bestond uit NTS Sport, Panoramiek, Van 
Gewest tot Gewest, Signalering en Openbaar Kunstbezit. Voor, 
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tussen en na de verschillende onderdelen kende het programma terugkerende rubrieken die per 
dag verschilden: wegeninformatie, agrarisch nieuws, een bespreking van de weekbladen, lucht- 
en ruimtevaart en een filmrubriek. Het programma ontstond door onvrede bij de NTS over de 
grote spreiding van actualiteitenprogramma’s. Volgens de inmiddels tot eindredacteur benoemde 
Henk Teeuw wenste men met het programma met zijn zelfgemaakte stukjes vooral te richten op 
de randactualiteit en het echte nieuws en de actualiteiten over te laten aan de daarvoor destijds 
bestemde programma’s.

Het programma werd op verschillende dagen, op verschillende kanalen en verschillende tijden 
uitgezonden. Op maandagen tussen 19.00 uur en 19.30 uur was het te zien op Nederland 2. Op 
dinsdagen tussen 19.30 uur en 20.00 uur op Nederland 2. Woensdagen op Nederland 1 tussen 
19.00 uur en 20.00 uur. Op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen op Nederland 2, tussen 19.00 
uur en 19.30 uur. Op de zondagen werd het programma niet uitgezonden. Tot slot enkele namen 
van personen, die betrokken waren bij de presentatie: Joop van Zijl, Henk Terlingen, Ageeth 
Scherphuis en Netty Rosenfeld. Samengesteld door medewerkers van verschillende omroepen. 

Derde in de rij was Frits van Rhoon, die 
op moment van publicatie in 1965, 42 
jaar was. Vier jaar daarvoor, afkomstig uit 
de dagbladpers, was hij in dienst getre-
den van de NTS. In 1939 begon hij zijn 
schrijvende carrière als journalist bij ‘Het 
Vaderland’, waarna hij vijf jaar lang op het 
eiland Curaçao bij het dagblad ‘Nieuws en 
Beursberichten’ werkte. Vervolgens trad 
hij in dienst van de Nederlandse service 
van de Canadese staatsomroep, waar hij 
negen jaar lang verbleef en daarnaast 
ondermeer correspondent voor de AVRO 
was. Nederland bleef echter trekken en hij 
kwam terug naar ons land om in dienst 

te treden van 
de NTS. Naast 
het Journaal 
kreeg hij al vrij 
snel een snoepreisje aangeboden toen hij, samen met NTS Journaal 
eindredacteur Roel Rensen, verslag mocht doen van de reis van Ko-
ningin Juliana en Prins Bernhard naar Iran en Thailand. 

Opmerkelijk was dat de drie zoons van Frits van Rhoon bij de terugkeer van vader in Nederland 
– ze gingen wonen in Buitenveldert – geen woord Nederlands spraken. De oudste twee, Frits en 
Peter, waren op Curaçao geboren terwijl de toen 10-jarige Ronny Canadees van geboorte was. 
Eind 1965 trad hij uit dienst bij de NTS en wat er daarna met hem gebeurde is helaas niet te 
achterhalen. 

Een meer aansprekende naam is die van Pim Reyntjes, destijds ook 42 jaar en vooral in beeld 
kwam hij lang en stevig gebouwd over. Pim woonde met zijn gezin in Hilversum. Hij was eind 
1964 in dienst getreden als nieuwslezer en redacteur en vond de overstap naar de televisie een 
geweldige beslissing omdat hij weer van alles opnieuw diende te beleven en het geheel anders 
was dan bij de radio, waar hij voorheen werkte, namelijk bij de Wereldomroep. Reijntjes en 
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zijn vrouw hadden in 1965 drie 
kinderen. 

Maar over Pim Reijntjes is er 
veel meer te vertellen. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was hij 
actief in het verzet en was het 
de bedoeling dat hij in 1943 als 
Engelandvaarder, vanuit de ha-
ven van IJmuiden de overstap 
zou gaan maken naar Engeland. 
Er was echter verraad in het spel 
en dus werd hij opgepakt. Ver-
volgens zag hij de gevangenissen 
van Scheveningen, Amersfoort, 

kamp Vught en de kampen Natweiler en Dachau van binnen. Na de bevrijding begon hij zijn 
radioloopbaan bij Radio Herrijzend Nederland en werd hij op een bepaald moment gedetacheerd 
als omroeper bij Radio Batavia. Twee jaar later keerde hij terug in ons land en ging hij aan de 
slag bij Radio Nederland Wereldomroep. 

Bij het NTS Journaal bleef hij tot eind 1968 in 
beeld om vervolgens redacteur-verslaggever te 
worden bij de Dienst Televisie Programma’s NTS. 
In 1983 ging Reijntjes met pensioen. In 1993 was 
hij een van de initiatiefnemers voor het oprichten 
van een Dachau monument en was hij tevens de 
eerste voorzitter van een Stichting Nationaal Da-
chau Monument, dat uiteindelijk geplaatst werd 
bij de Bosbaan in Amsterdam. In november 2014 
kwam hij op hoge leeftijd te overlijden.

Tenslotte de meest bekende van het vijftal. In 
1965 was hij 29 jaar jong en de benjamin van het 
gezelschap. Na het doorlopen van het gymnasium 
en het volgen van de universitaire opleiding rechten doctoraal 1 ging hij als werkstudent aan de 
slag. Als journalist begon hij zijn loopbaan bij de Wereldomroep Nederland en ging daarna als 
freelancer werken bij de omroepen in Hilversum. Zo werkte hij als presentator voor het actuali-
teitenprogramma ‘Memo’ van de NCRV televisie. In 1962 stapte hij over naar het NTS Journaal.

In eerste instantie werd hij ingezet als verslaggever van modeshows en tentoonstellingen om 
later presentator van het Journaal te worden. Hij was klein van stuk en vaak werd gesuggereerd 
dat hij op een veelvoud van kussens zat om goed in beeld te komen. Weer andere landgenoten 
vonden hem een zwartkijker, omdat er vrijwel nooit een glimlach af kon van het gezicht van Fred 
Emmer. In werkelijkheid was het een aardige en vriendelijke man. In 1970 deed hij een stap 
terug om als hoofd public relations in dienst te treden van een Amerikaans reclamebureau. Bin-
nen een jaar verscheen hij echter weer op de televisie, andermaal in het Journaal, toen onder 
de naam NOS Journaal.

Jarenlang zou hij vervolgens het gezicht van het Journaal zijn totdat hij in 1985 overstapte naar 
een nieuw project, Europa TV – dat programma’s zou gaan maken voor meerdere Europese 
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landen. In een interview met Maarten 
Slagboom zei Emmer hierover het vol-
gende: “Ik ben op de vermeende snel-
trein van Europa-TV gesprongen. Werd 
door de NOS gedetacheerd. Het leek 
mij de juiste vernieuwing in mijn wer-
kend leven, het sprak mij heel erg aan. 
We zouden een Europees journaal gaan 
maken: Engelsen, Duitsers, Portugezen 
en Nederlanders. Als de beelden werden 
uitgezonden, werd vanuit verschillende 
cabines in de diverse talen commentaar 
toegevoegd. Iedere nationaliteit schreef 
zijn eigen tekst. Ik ‘leidde’ de Neder-
landse afdeling. Het nieuwsprogramma is nooit van de grond gekomen. Dat betreurde ik zeer; ik 
had me er me veel enthousiasme in willen storten. Ik heb me een jaar lang bezig gehouden met 
documentaires, die op dezelfde manier tot stand kwamen.”

Echter mislukte dit project en vervolgens probeerde de hoofdredacteur van het NOS Journaal 
Fred Emmer, na terugkomst, het vaste gezicht van het destijds nieuwe ‘7 uur Journaal’ te laten 
zijn, wat uiteindelijk niet lukte. Emmer bleef tot medio 1987 bij de NOS in dienst om vervolgens 
freelance te gaan werken voor RTL5 en de VPRO. Bij deze laatste omroep vertrok hij twee jaar 
later, teleurgesteld over het amateurisme van de jonge makers van het programma ‘Waskracht’, 
waarin Emmer participeerde. 

Na zijn omroeptijd heeft Fred Emmer zich ondermeer bezig gehouden met het schrijven van een 
aantal columns in Playboy als wel het publiceren van erotisch getinte boeken. De naam ‘Emmer’ 
is trouwens vast verbonden aan het Journaal daar de muziektrailers zijn gecomponeerd door zijn 
zoon Stephen. 

HANS KNOT
afbeeldingen: archief Wim Willems en Freewave Nostalgie
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Radio Noordzee 
Nationaal 

René van den Abeelen
Eerder dit jaar is het boek verschenen dat René 
van den Abeelen de afgelopen maanden heeft ge-
schreven en waarin voor de eerste maal het ver-
haal wordt verteld van Radio Noordzee Nationaal, 
het radiostation dat op 13 juli 1992 geschiedenis 
schreef door het eerste officiële, commerciële ra-
diostation van Nederland te worden.
 
Op diezelfde datum trad Van de Abeelen daar in 
dienst als programmamaker/nieuwslezer. Sinds 
begin dit jaar heeft hij oud-collega’s geïnterviewd, 
zoals Jerney Kaagman, Peter Teekamp, Marc Ja-
cobs en Chris Smeekes. In totaal hebben 22 men-
sen hun medewerking verleend aan zijn boek.Be-
halve hun en zijn herinneringen zijn er in het boek 
ook 20 pagina’s met unieke foto’s te vinden, waarvan 18 pagina’s in kleur.
 
Ook is Will Luikinga geïnterviewd, die voor het eerst vertelde dat hij destijds is benaderd om 
programmaleider te worden! Kopers van het boek hebben exclusief toegang tot bonusmateriaal 
op internet, waaronder niet alleen meer foto’s maar ook historische geluidsfragmenten!
 

Het boek verschijnt bij Brave New Books, met isbn 9789402118919 en kost € 29,95 
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Oorlog
Van verslaggevers in oorlogsgebieden zie of hoor je in de regel slechts een eindproduct. Hoe ze 
hun informatie vergaren en onder welke omstandigheden ze in crisisgebieden verblijven, versla-
gen moeten doorbellen of mensen moeten ontmoeten blijft verborgen. 

De vermakelijkste anekdotes lees je daarom pas veel later in boeken, memoires en autobiogra-
fieën, zoals Peter Arnetts Live from the Battlefield en Moving Violations van de aan een rolstoel 
gekluisterde John Hockenberry. Maar ook Nederlandse omroepjournalisten hebben hun werk 
historisch geboekstaafd. De bekendste daarvan is ongetwijfeld Dick Verkijk, oneerbiedig gezegd 
de Harald Doornbos van de eerste Balkanoorlog van de jaren ‘90. In zijn boek ‘Van pantservuist 
tot pantservest’ haalt hij fel uit naar zijn werkgevers in Hilversum, die hem het werk niet echt 
makkelijker zouden hebben gemaakt. 

‘Van mijn directe collega’s in Ne-
derland, van welke omroep dan 
ook, kreeg ik altijd voortreffelijke 
logistieke en morele steun’. An-
ders lag dat volgens Verkijk bij de 
hogere echelons in de omroep. Zo 
vroeg hij begin jaren ‘90 om een 
kogelwerend vest voor zijn werk 
in de frontlinies. NOS-Radio zou 
hem zo’n vest hebben geweigerd, 
waarop Verkijk het NOS-Journaal 
belde, dat hem ‘nog dezelfde 
dag een vest liet thuisbezorgen’. 
De beschermende kledij, die ook 
maandenlang in het NVJ-blad 
De Journalist werd aangeprezen, 
werd een maand later overigens 
alsnog door NOS-Radio aange-
schaft. 

Helemaal hilarisch waren Verkijks perikelen met declaraties. Op een dag leverde hij een schoe-
nendoos vol bonnetjes in, waar de administratie een hele kluif aan zou krijgen. ‘Het zag er 
ingewikkeld uit, omdat ik vanwege de galopperende inflatie van de dinar niet één dinar-gulden 
rekening had kunnen opmaken’, schrijft Verkijk. De declaraties werden keihard teruggestuurd 
naar zijn huis in Montenegro, vergezeld van een boze brief en de opmerking dat hij het ‘groene 
formulier’ voor het eindbedrag van de declaraties verkeerd had ingevuld. Nogal bitter merkt hij 
op verheugd te zijn geweest met de boze brief ‘omdat daaruit bleek dat mijn hoogste bazen in 
Hilversum me niet vergeten waren. Jammer genoeg zou al die vier oorlogsjaren die ik in Joe-
goslavië heb doorgebracht dit het enige mondelinge of schriftelijke teken van hen blijven. Maar 
beter iets dan niets’. Het maakt ons nieuwsgierig naar de memoires van het huidige journalisten-
leger, hoewel uit diverse getuigenissen valt op te maken dat er gelukkig nu beter voor ze wordt 
gezorgd.

ANDRÉ VAN OS
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Iedere jaar rond midden juni zie je overal in het land 
vlaggen uithangen, waarbij aan de vlaggenstok te-
vens een schooltas hangt. Zo’n kleine vijftig jaar gele-
den was het voor mij ook tijd om voor het eerst eind-
examen te doen. Ik ging naar de Cort van der Lin-
denschool in de Violenstraat te Groningen, een ULO 
school die vernoemd was naar de eerste naoorlogse 
burgemeester van de Martinistad Groningen. Een re-
delijk strenge school, die geleid werd door directeur 
E. van der Zee, bij de leerlingen smalend ‘Eefje’ ge-
noemd. Ik had het nadeel dat, de in de Asingastraat 
wonende Van der Zee zeer regelmatig de kapsalon 
Knot bezocht om zijn toch al kalende schedel nog 
meer te laten glimmen. Ook andere leraren van de 
school waren vaste, betaalde, gast in de salon. Ik 
noem meneer Vierkant, eens klasseleraar maar ook 
verantwoordelijk voor mijn Franse als wel algebra 
scholing en mijnheer De Haan. Hij gaf een variatie 
aan vakken en woonde, gelijk mijn ouders, aan de 
Korreweg – hoewel een stoep verder.

Dientengevolge kon je niet veel kattenkwaad uithalen 
op school, daar anders het in de kapsalon wijds ge-
deeld werd. Na een aantal jaren van deels op de te-
nen lopen, gelukte het me mijn eindexamen, inclusief 
Middenstandsdiploma, te behalen. Daartoe was des-
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tijds de examenafname nog ingewikkeld. Immers, de daaraan voorafgaande behaalde resultaten 
waren niet van invloed op de mondelinge- en schriftelijke examens behaalde cijfers. Dus werd 
er een massaal schriftelijk examen, afgenomen, dat op school plaatsvond. Voor het mondelinge 
examen diende je naar een andere ULO in je gemeente te gaan, in mijn geval gelegen aan de 
Ganzevoortsingel. 

Het leek op een drama af te stevenen en op de bewuste donderdagmorgen – hoe weet je dat 
nog precies – waren er drie klasgenoten tegelijkertijd ook voor afname van het mondelinge 
examen aanwezig. Je werd, in de diverse gekozen vakken, mondeling ondervraagd door leraren 
van anderen scholen, de zogenaamde gecommitteerden. Het gekke - als je kijkt naar de eind-
resultaten - was de verandering in de eindwaardering. Had ik normaal op de Franse taal altijd 
een onvoldoende, op zowel mijn schriftelijke als mondelinge examen had ik zo goed gepresteerd 
dat op mijn cijferlijst een ‘7’ stond. Met het vak aardrijkskunde, gelijk aan dat van geschiedenis, 
had ik tijdens mijn schooljaren totaal geen problemen. Het gevoel voor historie is er dus altijd al 
geweest terwijl eerstgenoemd vak me ook altijd heeft getrokken. Gemiddeld gerekend over de 
middelbare schooljaren haalden beide vakken voor mij het cijfer ‘9’. Onbegrijpelijk voor mezelf 
is dat ik bijna vijftig jaar geleden op het eindexamen slechts het cijfer ‘5’ voor aardrijkskunde 
kreeg. Reden was dat tijdens het mondelinge examen mij werd gevraagd een reis te onderne-
men van Delfzijl naar Gibraltar. Het was die dag, wat betreft mijn geheugen, volledig mistig, dat 
dient duidelijk te zijn.

Het was gelukkig de enige onvol-
doende en dus werd het diploma in de 
maand juni 1966 binnengehaald. Het 
zoeken naar werk kon beginnen, wat 
ook geen probleem leek te zijn. Als 
grote wens had ik mijn ouders om een 
mooie vulpen gevraagd van het merk 
‘Sheaffer’. Jaren ervoor had ik uit een 
tijdschrift een advertentie gescheurd 
waarbij de vulpen op een prachtige 
wijze werd aangeprezen. Het leek me 
wel wat een dergelijk product zelf te 
hebben. Mooi om de sollicitatiebrieven 
mee te schrijven. Mijn ouders wisten 
een veel beter product, namen me 
mee naar een speciaalzaak, de Vul-
penwereld aan de Oude Ebbingestraat 
in Groningen, en kochten een Parker 
set. Desondanks heb ik de adverten-
tie voor de Sheaffer set nooit wegge-
gooid. Solliciteren deed ik bij de PTT 
als loketbeambte en bij het PEB van 
Groningen, het Provinciaal Elektriciteit 
Bedrijf van Groningen, later van naam 
veranderd in EGD en nog weer later in 
Essent. Als jongste bediende ging ik er 
aan het werk en gebruikte de vulpen 
daar nooit! 

HANS KNOT
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op Duitse televisie in 1965
In de tijd dat wij in Nederland nog zonder televi-
siereclame zaten, ondanks dat we even mochten 
genieten van de reclame via RTV Noordzee, was 
reclame niet meer weg te denken van de tele-
visie in de toenmalige Duitse Bondsrepubliek. 
Zo werd er via de televisie bij onze Oosterburen 
toen al gemiddeld 20 minuten reclamezendtijd 
verbruikt, verspreid over de eerste avonduren 
tot de start van het nieuws van acht uur.

De burger werd ingelicht over de nieuwste ver-
worvenheden van de Duitse industrie, wasmid-
delen die witter wasten dan ooit tevoren, of si-

garetten, die de roker alle mogelijke soorten van genot verschaften, alcohol en honing, melk en 
doperwten in blik passeerden in vlotte opeenvolging de revue. De reclamespots werden meestal 
gepresenteerd door glimmend gepoetste manspersonen of jaloersmakende en gelukkige gezin-
nen, die de meest zinloze voorwerpen met een stralend ‘ja’ 
in de armen sloten. En dat bij herhaling na herhaling. Ook 
toen al had ik een vorm van introherkenning, waarbij de 
naam van het product bij de eerste klanken al weer boven 
kwam drijven. Asbach Uralt – een soort van Brandy, 4711 
Eau de Cologne en HB sigaretten zijn daarbij vooral direct 
weer oude bekenden. 

Elk van de toenmalige Bondsstaten, met uitzondering van 
de allerkleinste, was in het bezit van een eigen radio- en te-
levisiestation en van een eigen naamloze vennootschap, die 
zich met de exploitatie van de reclame op de beeldbuis en 
op de radio bezighield. Deze radio- en televisie-instellingen 
waren de zogenaamde ‘lichamen van openbaar recht’. Dat 
hield destijds in dat ze onafhankelijk waren van regionale en 
landelijke besturen en politieke partijen. Destijds was men 
van mening dat ze ‘algemene nutsbedrijven’ zouden kunnen 
worden genoemd.

Een ingewikkeld bestuur en toezichtbureau, dat voor ieder bondsland in details verschilde, zorg-
de ervoor dat deze onafhankelijkheid niet werd aangetast. Ook het dagelijks bestuur lag in han-
den van deze lichamen, die een controlerende taak hadden ten aanzien van de ‘intendant’, de 
hoogste - en door de raad van toezicht benoemde - chef, zowel voor radio als televisie. De raad 
van toezicht, die zich over de reclame in de televisie ontfermde, kreeg alle in de reclamestudio’s 
geproduceerde filmstrips ter controle. De inhoud van deze reclames mocht niet in strijd zijn met 
het Wetboek van Strafrecht. Vooral strenge regels ten aanzien van de ontucht zorgden ervoor dat 
de inhoud niet in strijd met de wetgeving ter bescherming van de jeugd was.
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Tenslotte werd er op toegezien, dat men zich in de reclame-
boodschappen niet aan oneerlijke concurrentie te buiten ging. 
Dit betekende dat bijvoorbeeld de waren van de concurrent 
niet met name mochten worden aangevallen. En de vraag naar 
reclamezendtijd was hoog, met als voorbeeld het station in 
Keulen, waar per jaar 4015 minuten voor de reclametelevisie 
te verdelen was. Daar was in 1965 voor een totaal van 15.000 
minuten aangevraagd. De maximumzendtijd, die iedere ad-
verteerder toegewezen kreeg, was dan ook niet meer dan één 
minuut. Deze kostte destijds 22.000 DM., wat overeen kwam 
met bijna 20.000 gulden. Een deel van de reclame-inkomsten 
werd aan de regering van het land overgedragen, die het me-
rendeel gebruikte voor culturele doeleinden.

Een andere situatie trof men 
destijds aan bij het zogenaam-
de ‘Zweites Deutsches Fern-
sehen’, dat we nog steeds als 
ZDF kennen en dat in Mainz zijn 
hoofdzetel had. Het programma 
hiervan was en is door het ge-

hele land te zien. Oorspronkelijk had de toenmalige kanselier 
in 1961 dit televisienet voor de regering willen reserveren. De 
‘Hoge Raad’ van de Bondsrepubliek in Karlsruhe besloot toen 
echter dat het in strijd zou zijn met de grondwet, wanneer het staatsgezag zich met de vrije 
berichtgeving ging bemoeien. De organisatie in Mainz kreeg toen tot taak, een culturele tegen-
hanger te worden van de het andere landelijke programmanet. In feite werd het een concurrent 
met vele doublures.

De financiële grondslag van het tweede programma was echter veel minder gunstig want van de 
5 mark (ongeveer f 4.50) televisiebelasting, die iedere kijker eens in de maand diende te betalen, 
ging maar een klein gedeelte naar Mainz. Het restant van de kosten diende de ZDF te putten uit 
de opbrengsten van de reclametelevisie. 

Voor diegenen die nog eens een 
blik willen werpen op de tekenfilm-
pjes van HB sigaretten, die ontzet-
tend herkenbaar waren, de vol-
gende link: http://www.youtube.
com/watch?v=5R6384xqWx4

Er is ook een prachtige documen-
taire over de reclame op de Duitse 
televisie in de vijftiger en zestiger 
jaren: http://www.youtube.com/
watch?v=wuwgEXRp_3w

HANS KNOT
TV-commercial moederdag 1965 voor 4711 
Eau de Cologne

Logo ZDF in de jaren ‘60
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Twee berichten over de zenders in Nederland op twee 
verschillende plekken in de krant van 13 maart 1965 
trokken mijn aandacht. De Nederlandse Omroep Zen-
der Maatschappij (NOZEMA) – destijds de onderneming 
die verantwoordelijk was voor het gehele zendernet in 
Nederland, bleek kort daarvoor twee nieuwe midden-
golfzenders besteld te hebben bij de Philipsfabrieken te 
Eindhoven. Deze zenders dienden destijds ter vervan-
ging van de toenmalige installaties te Lopik, die werden 
gebruikt voor het uitzenden van de radioprogramma’s 
Hilversum I en II.

De kostprijs voor deze nieuwe middengolfzenders be-
droeg ongeveer 1 miljoen gulden per stuk. De oude 
apparatuur dateerde reeds uit 1938 en verbruikte 
tweemaal zoveel energie als de nieuw bestelde Phi-
lips zenders. Het bedrag van 2 miljoen gulden voor de 
nieuwe zenders drukte destijds niet op de begroting 
van de kijk- en luistergelden. De NOZEMA had namelijk 
in de daaraan voorafgaande 29 jaren een goede af-
schrijvingspolitiek gevoerd, zodat de zenders uit eigen 
middelen konden worden gefinancierd.

Dringend herstel bleek er trouwens nodig aan de te-
levisietorens in een tweetal plaatsen in ons land. Het 
bleek namelijk dat volgens de inlichtingen, waarover 
het toenmalige Tweede Kamerlid Vermooten (PvdA) 
beschikte, dat de nauwelijks zeven jaar oude televi-
sietorens in Markelo en Roermond dringend aan res-
tauratie toe waren, ondermeer door de slechte kwa-
liteit van het bij de bouw gebezigde beton. De heer 
Vermooten vroeg de minister van Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid naar de juistheid van het een en ander. 
Ook vroeg hij hoe hoog de restauratiekosten werden 
geraamd en of er iets had ontbroken aan de controle 
door de ambtenaren van de Rijksgebouwendienst of bij 
de oplevering en of er eventueel nog verhaal mogelijk 
was op de uitvoerder(s) van de bouw van deze beide 
torens. De schriftelijke beantwoording van deze vragen 
heeft, zo ver ik heb kunnen nagaan, de krant niet meer 
gehaald. 

In 1957 werd nabij de toenmalige gemeente Herten, 
ten zuidwesten van Roermond begonnen met de bouw 
van de radiotelevisietoren Roermond. Deze toren was 
in 1964 gereed en is sindsdien met een lengte van 176 

Zenders en torens

Televisietoren Markelo in Madurodam 
© Jan van Heeren



meter veruit het hoogste gebouw van Limburg. 
Ruim veertig jaar later bleek echter dat de bo-
venste 20 meter van de toren hun functie hadden 
verloren en zodoende werd dit gedeelte in 2007 
met behulp van een helikopter verwijderd. De to-
ren is echter nog steeds het hoogste gebouw in 
de stad. 

De televisietoren van Markelo is van oudere da-
tum want die werd in 1958 opgeleverd. Hoewel 
de zendtoren ‘Markelo’ heet staat deze televisieto-
ren een kilometer of vijf ten westen van het voor-
noemde dorp. Deze televisietoren, die ook wordt 
gebruikt voor het verspreiden van radiosignalen, 
is 108 meter hoog, waarbij er ook nog eens een 
zendmast van 65 meter bovenop stond. Doordat 
analoge verbindingen via deze toren overbodig 
werden, is in 2007 de zendmast met 25 meter in-
gekort en in totaliteit is de televisietoren Markelo 
nu 148 meter hoog. Bezoekers aan Madurodam, 
het mini Nederland in Den Haag, treffen daar ook 
de zendtoren van Markelo aan. Echter is dit uiter-
aard een miniatuurversie met een hoogte van 23 
centimeter.

HANS KNOT

Bijnaam
Bij het afluisteren van een oud programma 
van Radio Caroline North kwam weer een 
bijnaam voorbij en wel die van ‘Laughin’ 
Don Allen’. 

De tot nu toe complete lijst van alle bijna-
men kan worden teruggevonden op
www.hansknot.com
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Op verjaardagsfeestjes van de familie Knot komen meestal de herinneringen uit onze jeugd bo-
vendrijven en er wordt tijdens dergelijke feestjes veel gelachen en soms wordt er strijd geleverd 
om de echte waarheid inzake een uitgesproken verhaal. Zo werd de oudste broer, Jelle, recente-
lijk 74 jaar en zaten we gezamenlijk bijeen in de tuin van Jelle en Iris in Gieterveen. 

Aangezien de familieleden lekkerbekken zijn, en allen uitstekende koks zijn in hun keukens, 
wordt er dan ook over eten gepraat. En dan komen vanzelf de herinneringen bovendrijven. Zo 
maar een paar onderwerpen die op de betreffende zonnige zaterdag bovenkwamen. Er werd 
verteld dat de Jumbo binnenkort start met een nieuw winkelconcept in de binnenstad van Gro-
ningen, genaamd Jumbo Food. Je kunt er in de toekomst niet alleen je eten kopen maar tevens 
laten bereiden. Het zal gaan gebeuren in een pand aan de Oosterstraat in Groningen, waarin 
voorheen de firma Scheer en Foppen zat. Een ander pand wordt er bij aangetrokken, hetgeen 
liefst 850 m2 aan ruimte zal opleveren. 

Op zich een unicum dat deze familieonderneming zich vestigt in de binnenstad, hetgeen de 
directie van Albert Heyn, die vier vestigingen heeft in dezelfde binnenstad, niet leuk zal vinden. 
De grote studentenpopulatie in de Martinistad geeft duidelijk de voorkeur aan het geel van de 
Jumbo, getuige de drukte die er vooral na vijf uur in de middag in de diverse filialen heerst. 
Sluiten gebeurt pas om 22 uur, terwijl bij het merendeel van de blauwe winkels van AH men de 
deuren om 21 uur dicht doet. Tijdens het verjaarfestijn komt het dan al snel op de historie van 
de Oosterstraat en vooral het pand waarin de Jumbo Food zal worden gevestigd. 

Gek genoeg is de eerste bestemming, die ik me herinner, van dit bedrijfspand, een garage 
geweest en wel van het Century Concern, dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw vooral 
tweedehands auto’s in het pand aan de Oosterstraat verhandelde. Een garage in de binnenstad 
was voor die tijd geen uitzondering want in de Oude Ebbingestraat in Groningen was er bijvoor-
beeld de Gremi garage. Vooral als er weer een nieuw model van de verhandelde merken diende 
te worden gepresenteerd stonden er wel 15 van dezelfde auto’s voor het pand en in de directe 
omgeving gestald. 

Aan een kleindochter van onze, al jaren geleden overleden ouders, werd verhaald over hoe in 
de kapperszaak van mijn vader het er op een doorsnee zaterdag aan toe ging. De zaak was 
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Zoeter dan zoet

Oosterstraat Groningen met garage Century (L) in 1965
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open van 7 in de ochtend tot half 
7 in de avond en vooral scheer-
klanten passeerden aan de lopende 
band de revue. Het was zo dat de 
vaste scheerklanten hun privileges 
hadden, bestaande uit een eigen 
lade, waarin tal van attributen. Niet 
alleen een eigen kwast en scheer-
zeep – de Vergulde Hand speelde 
hierbij een belangrijke rol – maar 
ook een eigen scheermes en aluin-
steen. De laatste om verzachtend 
te kunnen gebruiken na de scheer-
beurt. Daarnaast zat in het private 
laadje een groene kaart, waarop 
tien vakjes waren gedrukt. Die 
kaart kocht men voor een bepaald 
bedrag en bij iedere scheerbeurt 
werd vervolgens met een kniptang 
een gaatje gemaakt. Als de kaart 
vol was, kreeg de klant een gratis 
scheerbeurt.

Maar ook de woensdagen waren in-
teressant daar velen – vooral moe-
ders – de salon bezochten om de 

Kapper Knot aan het werk

Kapperszaak en huis aan de Korreweg



kinderen te laten knippen. In die tijd werd er nog steeds geknipt in een gestreken witte jas, 
terwijl de klanten een wit kleed om kregen, voordat de nekband was aangelegd. De witte jas 
had soms een effect als een rode doek op een stier. Bang voor het ‘witte’ begonnen sommige 
kinderen te janken daar ze dachten te maken te hebben met een dokter of tandarts. Uiteindelijk 
bleek alles vergoed door de gouden greep. In een van de vele laadjes, die de kapsalon rijk was, 
stond een groot blik gevuld met oranje snoepjes. Ze werden massaal ingekocht en werden boter-
boontjes genoemd. Zacht van binnen en behorend tot de categorie ‘oma’s snoep’. Met twee van 
die oranje snoepjes verliet een geknipt kind altijd Kapper Knot, die soms gekscherend door de 
wereld ging als ‘Kapper Knot Knipt Knapper dan de Knapste Kapper in geheel Kappersland’. 

In ieder geval brachten de oranje bo-
terboontjes mij in gedachten bij een 
volgend onderwerp: het genoegen iets 
zoetigs tot je te nemen. Vervolgens 
bracht ik heel kort het onderwerp op 
kantkoek en massé. Aan de Korreweg, 
waar we woonden en de kapperszaak 
was gevestigd, was de situatie op de 
kop van de weg totaal anders dan het 
anno 2014 is. Op de plek waar nu het 
buurt politiebureau staat was vroeger 
een wit huis waarnaast een magazijn. 
Het betrof een oliehandel. Vervolgens 
had je een brandgang, gevolgd door 
een bedrijfspand. Daarin niet alleen een cafetaria, genaamd Indië, maar ook een bakkerij. He-
den ten dage heet dit stuk ‘De Beren’ en is er ondermeer de eerste Jumbo van Groningen ge-
vestigd. Als je op een dinsdag richting school liep, in mijn geval gevestigd aan de Violenstraat in 
Groningen, dan rook je de heerlijke geur van pas gebakken Groninger koek. Het was, inclusief 
de restanten genaamd ‘kantkoek’, te koop aan de andere kant van de straat in de koek-, annex 
broodwinkel, van Indië. Echter was er de mogelijkheid, op dezelfde dinsdagen, voor 10 cent een 
brok massé te kopen aan de kant waar de bakkerij was gevestigd. Tenminste als je op tijd was 
want er waren meer kapers op de kust. 

Wat wij een brok massé noemden had meerdere na-
men, zoals Jodenvet, borsthoning, sikkevet of borst-
plaat. Niet te vergelijken met de borstplaat die in de 
Sinterklaasperiode wordt verkocht. Een zoete, harde 
massa die niet te versmaden was. Zo’n brok kon je 
aan gaan sabbelen maar beter was het om het brok te 
wikkelen in een zakdoek en mee naar huis te nemen 
aan het einde van de middag. Achter het huis nam je 
dan een hamer mee, waarmee je de massé in tiental-

len brokjes liet verpulveren. Ik voel de smaak zo weer in mijn mond. Groninger koek was in die 
dagen een product dat door verschillende familiebedrijven op de markt werd gebracht, waarvan 
anno 2014 Knol’s koek – gevestigd in een voormalige wasserij aan het Hoendiep – overgebleven 
is. Maar wat te denken van namen als Meijer Koek, Klaassens Koek, Klinkhamer Koek en de voor 
onze familie onvervalste favoriet van bakkerij Indië. Laat de smaakpapillen maar lekker werken. 

 HANS KNOT
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Massé



Speciaal gelui(d) rond middernacht
Diegenen die vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw actief zijn geweest in een ziekenom-
roep weten wat experimenteren is. Steeds werden er maar nieuwe programma-ideeën bedacht 
en werden er vervolgens één of meerdere technici ingeroepen om te kijken of het bedachte 
plannetje wel tot uitvoering kon worden gebracht. Op die manier zijn de meest vreemde uitzen-
dingen tot stand gekomen. Maar ook via de landelijke en regionale omroepen werd destijds tal 
van technische sprongetjes gemaakt om uiteindelijk te komen tot een stuntje in een programma. 
We gaan terug naar de jaarwisseling van 1959 naar 1960.

In het studiogebouw van de NCRV in Hilversum 
was het idee ontstaan het nieuwe decennium te 
openen met 12 klokslagen van een statige klok, 
waardoor het Nederlandse volk kon worden bin-
nengeleid in 1960. Men koos voor de Martinitoren 
in Groningen en zoals men het omschreef: ‘Als 
stenen getuigenis in de tijd geworteld en sinds 
vier eeuwen het emotionele richtpunt van histo-
risch bewustzijn van de noordelijke provinciën 
dient om 12 uur het tijdstip aan te kondigen van 
een nieuw decennium.’

Maar de vraag was hoe je dan het klokkengelui 
in een live-uitzending vanuit Hilversum kreeg uit-
gezonden. Hiervoor diende eerst uitgebreid intern 
overleg te worden gepleegd, waarna de hulptroe-
pen werden ingezet. Men maakte dankbaar ge-
bruik van een technicus van het GEB in Gronin-
gen (Groninger Elektriciteit Bedrijf) evenals een 
persoon van de RONO, de toenmalige Regionale 
Omroep Noord en Oost. Deze was destijds actief 
voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe 
als wel Overijssel. 

Men had natuurlijk een opname kunnen maken van een willekeurige ’12 uur’ en deze van band 
af het programma in kunnen mengen, maar men had gekozen om het geluid live vanaf de Marti-
nitoren om klokslag 12 uur de huiskamers binnen te brengen via een zogenaamde lijnverbinding. 
Men vond dit veel directer en nam op de koop toe dat men daarbij wel risico’s nam. Ook was 
er in het kort gesproken over een probleem dat de klokken van de Martinitoren soms hadden, 
namelijk één klap te weinig te geven. Men nam de gedachte mee dat rond de klok van twaalf 
uur, op oudejaarsavond, de meeste mensen toch wat oliebollerig zouden zijn. En in de meeste 
families om het hardst zou worden meegeteld, waarbij het klokkengelui meer op de achtergrond 
zou komen. En warempel de Martinitoren had het weer, of beter gezegd, had het weer niet: die 
ene slag miste de jaarwisseling.

Het dient vooral voor de betrokken technici, in zowel de toren als in Hilversum, een rare ervaring 
te zijn geweest dat het niet 12 maar 11 uur sloeg. Hoog in de Martinitoren zat de eerder geme-
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moreerde technicus van het GEB, de heer Meijer. Niet voor niets was hem gevraagd te helpen, 
want een van zijn normale taken was het onderhoud van Martiniuurwerk. Hij was die oudejaars-
avond al na tienen naar boven geklommen om een vaste plek al in te nemen. Hij hield zich vooral 
bezig met het luisteren naar de hartslag van het uurwerk en het nauwkeurig afstellen van de 
mechaniek, zodat geen enkele seconde te vroeg of te laat de twaalf uurslagen zich zouden laten 
horen. Met behulp van een draagbare radio wist heer Meijer zich om 11 uur te voorzien van het 
precieze tijdsein.

Een andere rol was wegge-
legd voor de hoofdtechnicus 
van de toenmalige regionale 
omroep RONO, Jan Ded-
dens. Hij zat namelijk bene-
den in de Martinikerk achter 
de techniek, waarbij hij de 
verbinding tussen de kerk 
en de studio in Hilversum 
tot stand diende te brengen 
en het signaal op hoog-
waardige wijze via een lijn-
verbinding live in Hilversum 
te krijgen. Hij maakte ook 
gebruik van een zogenaam-
de decorluidspreker, waar-
door hij het zachte getik 
van het uurwerk kon horen. 
Uiteraard knalden er met 
regelmaat andere geluiden 
door, immers velen waren 
al vervroegd vuurwerk aan 
het afsteken ondanks het 
nieuwe jaar nog niet was 
aangebroken.

In de ochtenduren had hij 250 meter kabel in de toren aangebracht voor 2 microfoons, die zowel 
het geluid van het uurwerk als het slaan van de klokken dienden weer te geven. 

Ruim voor de klok van middernacht werd de lijnverbinding tot stand gebracht. Het bleek dat op 
Hilversum I, waarop de NCRV die avond uitzendtijd had, een dominee was ingehuurd om het 
oude jaar uit te bidden. Maar het ging niet alleen fout met het aantal klokslagen want ook de 
dominee bleek niet uitgebeden toen het nieuwe jaar een feit was en dus waren de zachte tikken 
van het uurwerk al door zijn gepraat heen hoorbaar en kwamen de ‘twaalf’ slagen van de klok 
terwijl de dominee nog met zijn gebed bezig was. Slechts 30 seconden duurde de uitzending 
vanuit Groningen in het nieuwe jaar, waarna werd overgeschakeld naar een andere lijnverbin-
ding. Een reportage vanaf de Euromast in Rotterdam volgde. In de Martinikerk werd, met onder-
steuning van een PTT ’er die de lijnverbinding bewaakte, alle apparatuur en kabels opgeruimd en 
kon om 15 minuten na middernacht in het nieuwe decennium het licht in de Martinikerk worden 
uitgedaan. 1960 was ingeluid!

HANS KNOT

   Jan Deddens  © RTV Noord



FREEWAVE Nostalgie  • 35

Door de jaren heen heb ik heel wat foto’s geplaatst van personen gehuld 
in een radio T-shirt. In deze aflevering tijd voor een foto, uit 1973 dacht 
ik, van de formatie Status Quo waarbij ook een Veronica T-shirt een rol 
speelt.

Heb je ook een dergelijke foto?
Stuur dan een jpg naar HKnot@home.nl om deze met de Freewave Nos-
talgie lezers te delen.

HANS KNOT

Niet alleen Veronica werd 
gepromoot door Status 
Quo; ook Radio Caroline 
kwam aan de beurt: 
“Waiting all the time 
to find Radio plays on 
Caroline” (1981 - “Rock 
‘n’ Roll)

T-shirt tijd: Status Quo 
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Ook in deze aflevering van Freewave Nostalgie is er tijd om jullie enkele surftips te geven voor 
interessante sites die we vonden op internet of die we zelf van de nodige aanvullingen hebben 
voorzien.

Op de Radioday, gehouden in Amsterdam, was het de uit Florida afkomstige Paul May die Hans 
Knot een fotoalbum schonk met daarin zijn herinneringen aan de tijd op de Noordzee. Zoals be-
kend werkte hij zowel voor RNI als Laser 558. Bovendien maakte hij in beide periodes de nodige 
uitstapjes. In ons groot fotoarchief op Flickr is het nodige van Paul May terug te vinden:

Paul May RNI: https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157644604539646/
Paul May Hamburg: https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157644245258040/
Paul May Zaandam: https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157637642763263/

Ad Roland stuurde ons enkele interessante links naar sites over Amerikaanse landpiraten, die de 
moeite van het kijken waard zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=pgg-FxTJT50 
https://www.youtube.com/watch?v=SRnkpGl5kPk 
https://www.youtube.com/watch?v=FR6G1ClFceA&feature=em-subs_digest-vrecs 

Vanuit Gent is er eerder dit jaar een nieuw forum opgestart waarin mensen kunnen debatteren 
over hun liefde voor radio:
http://www.last.fm/user/music-offshore 

Zoals het er uitziet is voorlopig de laatste reünie geweest van voormalige medewerkers van Radio 
Veronica in Hilversum. Ad Bouman en Juul Geleick, die deze jaarlijkse happening jarenlang heb-
ben georganiseerd, vinden dat anderen het stokje maar dienen over te nemen. Alex van der Hoek 
maakte een mooie samenvatting van de laatste bijeenkomst: http://youtu.be/X6EdILnuSHg

In het jaar dat Radio Caroline 50 jaar geleden werd opgestart werden er een goed aantal do-
cumentaires uitgezonden ter-
wijl er ook private videos op 
internet werden gezet. In het 
Midden-Oosten en Spanje was 
er zelfs aandacht voor Radio 
Caroline: 
http://vimeo.com/90346199
http://vimeo.com/90315716
http://vimeo.com/89467272
http://vimeo.com/79141481
http://vimeo.com/79141482
http://vimeo.com/90581062

Kees de Kok wees ons op een interessant archief dat we al eens eerder hebben meegenomen in 
deze rubriek maar voor de nieuwe lezers zeker de moeite waard is om eens te bezoeken. Tal van 
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historische radioprogramma’s zijn er terug te vinden:
https://archive.org/search.php?query=offshore%20radio

In ons fotoarchief op Flickr heeft Martin een groot aantal foto’s geplaatst die in de jaren tachtig 
zijn gemaakt door Peter Harmsen. Hij bracht ondermeer een periode door aan boord van de Ross 
Revenge, hetgeen mooie plaatsjes heeft opgeleverd:

Peter Harmsen’s Radio Caroline Gallery (1983-85):
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157644674724476/
Peter Harmsen’s Laser 558 Gallery (1984-85):
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157644674724436/

Op de Zwitserse televisie is er een documentaire geweest over de ‘piraten’, waarin ook 
een eventuele terugkeer van de Galaxy op zee werd belicht: https://www.youtube.com/
watch?v=Do7o5FHoKiw#t=46

Indrukwekkende foto’s, waarvan een deel eerder werd gepubliceerd, van de ombouw tot zend-
schip in 1983 van de Ross Revenge. Ze zijn terug te vinden in ons Flickr Archief: 
http://www.youtube.com/watch?v=v3TvOHbvm-M

Yakir Aviv werkte een periode voor de Voice of Peace en herinneringen in foto’s kun je vinden op: 
https://www.flickr.com/photos/yakir_a/sets/72157629140528250/with/6803944730/

Iedere week is Ron O’Quinn, voormalig programmaleider van Swinging Radio England, met zijn 
eigen show op diverse stations in de VS en Europa te beluisteren. Ook hier kun je terecht om zijn 
shows terug te horen: https://rewindron.podomatic.com

Een leuke site over de zeezenderjaren van Radio Hauraki kun je hier vinden:
www.thepirateyears.co.nz

In diverse kranten werd er via cartoons aandacht besteed aan de strijd tussen de zeezenders en 
de Britse overhead: http://forums.digitalspy.co.uk/showthread.php?t=2004054
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Peter Harmsen en Erin Kelly in de Laser-studio   © Peter Harmsen
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Andermaal een mooie update van het fotoarchief van Martin van der Ven en Hans Knot
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157647770837131/

Voor de facebook vrienden een tip naar de pagina die Paul Bailey aan heeft gemaakt daar het in 
december 50 jaar geleden is dat drie mensen van Radio Invicta om het leven kwam.
https://www.facebook.com/radioinvictatragedy1964/timeline

Martin en Hans Knot zijn ook druk bezig om allerlei stickers, qsl kaarten, reclameschema’s en veel 
meer over de zeezenders te scannen en in het archief op internet onder te brengen.
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157647372164749/

Een beetje nostalgie op you tube in het kijken en luisteren naar een ontbijtshow van Roger Day 
uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw: 
https://www.youtube.com/watch?v=acQ9OktimUA&feature=kp

Onder initiatief van Robbie Dale is er nu 
een prachtige site te bewonderen waar-
in aandacht wordt besteed aan het eens 
zeer succesvolle station Sunshine Radio 
in Ierland. 
www.sunshine101dublin.com 

Guy Starkey heeft een internetsite ge-
maakt rond het legendarische Radio 
Nova: 
http://www.guystarkey.com/Nova/
Nova2.htm

Martin Peters is een voormalige 
VOP deejay die recentelijk zijn fo-
to’s, uit de tijd dat hij er werkte, 
openbaar maakte: https://www.
flickr.com/photos/71155570@N00/
sets/72157647486650798/

Een lang maar zeer interessant inter-
view met Tom Edwards kun je ook te-
ruglezen op internet:
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1158007/My-stormy-life-aboard-boat-rocked-Bri-
tain---A-DJ-looks-pirate-radio-era.html

Tijdens de Radioday in maart was er ook een Italiaanse filmploeg actief met het maken van 
interviews. Deel 1 kan nu worden bekeken op internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=bia-ZlRwDvo 

MARTIN VAN DER VEN EN HANS KNOT



HET REM-EILAND
 - Hans Knot

DE ONSTUIMIGE GESCHIEDENIS VAN RADIO EN TV NOORDZEE

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

€ 20,00 (NL) of € 22,95 (België)

Offshore Radio Engineering
 - Jan Sundermann

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

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

€ 14,00 (NL/ België)

Bestellen:  vermeld op de overschrijving aub uw adres en de bestelling. 
Of stuur een mailtje met deze gegevens naar: info@mediacommunicatie.nl 

Bankrekening:  NL85 INGB 0004 0657 00 
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Covergirls 
- Kris Dierckx

Een mooie combinatie: hoezenpoezen met een vleugje 
zeezenders verenigd in één boek. 

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

Een lijvig hardcover boek in full color 
€ 24,95 (NL) / € 30,95 (België)

De gouden glans van radio
De turbulente geschiedenis van RNI

- auteur Ferry Eden, uitgave Marc van 
Amstel

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

Een rijk geïllustreerd boek in full color 
€ 24,95 (NL) € 30,95 (België)
Actie: zolang de voorraad strekt: 

een GRATIS vinyl single met RNI Jingles

Laser 558 in mp3, giga set
Voor de ware Laser Lover is er deze DVD-box met onge-
veer 575 uren aan MP3 opnamen, opgenomen vanaf de 
middengolf. Zowel Laser 558 als Laser Hot Hits en Laser 
730 (de testen met de ‘ballon’) komen aan bod. Herbe-
leef het Laser-tijdperk van 1984 - 1987. VEEL uren voor 
weinig geld.

       De complete box kost: 
€ 15,00 (NL)/ € 18,00 (België)
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