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Voorwoord
Beste lezers en lezeressen,

Ze zijn er: mensen die alle Veronicagidsen vanaf het begin tot 
heden bewaren. Ruim 40 jaar is het formaat ervan ongeveer 
gelijk gebleven, dus de stapel van ruim 2000 bladen bleef er 
netjes uitzien. Nog niet zo lang geleden heeft het blad een 
iets groter formaat gekregen. De die-hard verzamelaar zal 
er niet blij mee zijn. Laten we dus maar snel vluchten naar 
1971, het begin van het blad.

Net als het Veronicablad door de jaren heen steeds dikker 
is geworden, is dat ook met Freewave Nostalgie het geval. 
Ware het niet dat uw lijfblad tegenwoordig digitaal is, dan 
zou het toch met een aardig plofje op uw voordeurmat zijn 
gevallen.

De ruimte ontbreekt om alle onderwerpen langs te lopen. 
Naast de artikelen van Hans Knot en de omroephistorie co-
lums van André van Os zijn er ditmaal ook bijdragen van Paul 
de Haan en Herman Content. 

Tenslotte wil ik u er graag wijzen dat de datum van de nieuwe 
RadioDay bekend is: zaterdag 14 november 2015. U leest 
elders in deze editie meer over de andere opzet en lokatie.

Veel leesplezier en tot in mei,
Jan van Heeren
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Sinds januari 1965 werd door Radio Veronica wekelijks een gedrukt exem-
plaar van de Veronica Top 40 verspreid via een groot aantal platenhande-
laren. Teenagers namen wekelijks de tijd op donderdagmiddag, vrijdag 
of zaterdag een exemplaar te bemachtigen, want anders waren ze op. 
Dit daar er aan bepaalde platenzaken wekelijks slechts 100 exemplaren, 
tegen betaling, ter beschikking werden gesteld. Dit hield in dat ook lang 
niet alle platenzaken de lijst in de winkel hadden liggen. 

In Groningen kon je de lijst bijvoorbeeld halen bij Muziekhuis 
Vink en kreeg je de lijst voorzien van een vette firmastempel. Bij 
Muziekhuis Hemmes, in de Steentilstraat, lag de lijst ook op de 
toonbank, terwijl Muziekhuis Boverhof op het Schuitendiep ook 
klantvriendelijk was aangaande de Veronica Top 40. Bij de platen-
afdeling van Vroom en Dreesmann lag de lijst jarenlang niet, ze 
hadden daar hun eigen blaadje in de Discobar liggen. ‘Discofoon’ 
was tevens de naam van het eigen platenlabel waarop diverse LP’s 
van Johnny Hoes, via Koninklijke Militaire Kapel tot Donovan werden 
uitgebracht, maar ook platenborstels, platenstandaards, geluids-
banden en coversingles van onbekende artiesten met bekende hits, 
maar de enige echte hitlijst, de Veronica Top 40, lag er niet.

Binnen de burelen van Radio Veronica, aan de Utrechtsestraatweg in 
Hilversum, werd in de zomer van 1971 gebrainstormd over de toe-
komst van het wekelijkse exemplaar van de Veronica Top 40. Wat niet 

eerder naar buitenkwam is dat er serieus werd nagedacht om het gedrukte exemplaar van de Veronica Top 
40 op te heffen en deze te vervangen door een tijdschrift. Het blijkt uit een conceptbrief, die op 26 augustus 
1971 werd geschreven door Rob Out, gericht aan de detailleveranciers, ofwel de aangesloten platenwinkels 
die de lijst wekelijks op de toonbank hadden liggen. 

Het, niet ondertekende, document 
is boven water gekomen met dank 
aan Robert Briel die langdurig 
hoofdredacteur van het Veronica-
blad is geweest en een deel van zijn 
archief ter beschikking heeft ge-
steld ter openbaring. Het bleek dat 
dezelfde platenhandelaren, door 
Out detailhandelaren genoemd, 
ook waren ingezet tot het versprei-
den van de adhesiekaartenactie 
‘Veronica blijft als u dat wilt’, want 
hij schreef: ‘Zonder uw onmisbare 
hulp was deze actie beslist minder 
geslaagd. De directie en medewer-
kers van Radio Veronica zijn u daar 
zeer erkentelijk voor en hopen dit 
nog eens persoonlijk te kunnen be-
vestigen.’ 
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Vervolgens ging hij meteen over tot het nieuwe product, dat in de markt diende te worden gezet: ‘Juist door 
deze spontane medewerking van de detailhandel zijn wij blij u het exclusieve verkooprecht van het Veroni-
cablad te kunnen aanbieden.’ Out maakte tevens in de brief bekend dat het eerste exemplaar een maand 
later zou verschijnen: ‘Het Veronicablad dat met ingang van zaterdag 25 september aanstaande de plaats 
van het gedrukte exemplaar van de Veronica Top 40, zoals deze nu is, gaat innemen.’ Tevens meldde Out dat 
de kiosken en tijdschrifthandelaren zouden worden uitgesloten van verkoop en het blad alleen in de losse 
verkoop zou komen via de platendetaillisten. 

Veronica beloofde een blad van 52 pagina’s, de full colour omslag meegeteld, gevuld met interessant pop-
nieuws, algemene artikelen, Amerikaanse en Engelse hitparade, Veronica nieuws en -programmering, de 
platenreleases van de week waarin het blad verschijnt, de Veronica tipparade en op de achterkant de Ve-
ronica Top 40. Men was er van overtuigd dat het – mede gezien de inhoud – een succes ging worden: ‘een 
muziekblad, dat wordt samengesteld door een team van deskundige journalisten; een platenblad, dat als 
echt vakblad voor koper, handel en industrie zal gaan werken.’

Ook werd er ingegaan op de verkoopprijs, 45 cent per exemplaar, een bedrag dat voor iedereen bereikbaar 
zou zijn. Detaillisten hadden een winstpercentage van 10 cent, want ze mochten ze inkopen voor 35 cent. 
Niet verkochte exemplaren, aldus Out, mochten deels worden teruggestuurd: ‘U hebt een onbeperkt recht 
van retour. Wij verzoeken U daarvoor de cover van de onverkochte exemplaren steeds aan het begin van een 
nieuwe maand naar ons redactieadres te sturen: Veronica 192, Haarlemmer Houttuinen 35, Amsterdam. U 
ontvangt dan voor de verkochte exemplaren een factuur.’ Tegelijkertijd werd aan de detaillisten meegedeeld 
dat, indien ze het blad niet in de verkoop zouden nemen, er de mogelijkheid was een kwartaalabonnement 
te nemen voor een bedrag van f 4,95.

In de 2 pagina’s tellende brief werd vervolgens een opsomming gegeven van de voordelen van het blad ten 
opzichte van het gedrukte exemplaar van het tot aan dat moment verschijnende gedrukte exemplaar van 
de Veronica Top 40:
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• Een kwartaal abonnement op de Top 40 kost U f 32,50 per 100 exemplaren. Dit blad kost U niets! 
Integendeel, er zit een brutowinst in van 10 cent per blad.

• De grote vraag naar de top 40 van zeer jong, niet platen kopend publiek, bent u kwijt. De prijs 
werkt hier selecterend.

• Doordat het Veronicablad is afgestemd op de muziek- en platenliefhebber, verstevigt dit de binding 
met de klant.

• Een wekelijkse centrale releaselijst voor handel en koper.
• De Nederlandse, Amerikaanse en Engelse hitlijst, aangevuld met de tipparade in één blad.
• Kortom een uitgebreide informatiebron over alles wat met muziek en platen te maken heeft.

De detaillisten werden op de hoogte gesteld dat ze in de eerste week van september elk 50 exemplaren gratis 
zouden krijgen van het zogenaamde ‘0’ nummer, dat weg kon worden gegeven aan eventuele toekomstige 
kopers. Zeg maar een soort van warmmaker. Tevens werd er gemeld dat op donderdag 23 september 1971 
het eerste officiële nummer bij de aangesloten platenwinkels zou worden afgeleverd. Terugkomend op de 
plannen dat het gedrukte exemplaar van de Veronica Top 40 dreigde te verdwijnen, schreef Out in zijn brief: 
‘Omdat dit blad de plaats van het nu verschijnende gedrukte exemplaar van de Top 40 gaat innemen, ont-
vangt u het door u verlangde aantal Veronicabladen eveneens op de donderdagochtend.’ Ditzelfde gebeurde 
ook altijd met het gedrukte exemplaar van de Top 40. Wel voegde Out er aan toe dat er wel een gedrukte 
poster van de Top 40 bleef verschijnen, die gebruikt kon worden als raamposter. Hij beloofde dat deze poster 
gratis ter beschikking zou worden gesteld aan de aangesloten platenhandelaren.

Ook werd duidelijk waarom men kon opteren voor de lage prijs van 45 cent. ‘Doordat wij, om de prijs zo 
laag mogelijk te houden, de tijdschriftengrossiers hebben moeten uitschakelen, bent u als distributieapparaat 
onmisbaar. Het is, dachten wij, ook in uw belang dat dit blad goed verspreid zal worden. Nederland heeft een 
echt platenblad nodig en een platenblad is dit ‘Veronica 192’ zeker.’

Uit mijn archief heb ik vervolgens het eerste 
exemplaar van ‘Veronica’ opgedoken, waarbij 
het allereerst opvalt dat het als verschijningsda-
tum 30 september 1971 heeft, een week later 
dan was gepland. Niet duidelijk is de reden van 
het later verschijnen van het Veronicablad. Ook 
werd de lezer in onzekerheid gebracht betref-
fende de naamgeving. Op de voorkant prijkte: 
‘Veronica’ als naam, terwijl op de inhoudspa-
gina ‘Veronica 192’ als naam werd gevoerd. 
De voorkant had trouwens een prachtige 
kleurenfoto van de Norderney, het zendschip 
dat op dat moment door Radio Veronica werd 
gebruikt. Een foto die niet veel later in groot-
poster formaat vele (slaap)kamer muren in 
Nederland zou gaan vullen. 

Het blad bevatte in de begindagen een ru-
briek ‘Hallo Veronica’, waarin ingezonden 
brieven van lezers en/of luisteraars van Ve-
ronica; al dan niet anoniem geplaatst. De 
meest opmerkelijke in de eerste aflevering 
was wel die van Renske van de Blankevoort 
uit Papendrecht. Zij had het zogenaamde 
‘0’ nummer ook gelezen en bleek zwaar 
teleurgesteld te zijn: ‘Het spijt me U te 
moeten berichten dat ik Uw blad liever 
niet meer wil ontvangen. Hij is me namelijk zwaar tegenge-
vallen. Ik had toch iets beters verwacht van Veronica. Ik luister graag naar Veronica, maar dit is me heel erg 
zwaar tegengevallen. Maar ik wens U verder succes met uw blad’. 
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Verder was er de vaste rubriek ‘vanuit het ruim’, waarin Rob Out wekelijks de lezers ‘toesprak’ en uiteraard ze 
opriep een abonnement te nemen op ‘192, het weekblad van Radio Veronica’. Er was daarvoor een speciale 
bon ingevoegd die men kon opsturen. Ook adviseerde Out de lezers zich gewoon aan te melden via het 
gebruik van een briefkaart om op die manier het blad compleet te houden. Het laatste is dan ook het geval 
met het exemplaar dat in mijn archief zit.

Omdat het doel was een platenblad te zijn, werd dit ondermeer ondersteund via een interview met John 
Entwistle - bassist van The Who. Dit naar aanleiding van zijn solo-lp ‘Smash your head against the wall’. 
Verder was er, verspreid over drie pagina’s, de programmering voor de daarop volgende week van Radio 
Veronica en een poster van een deel van het Veronica personeel, onder het kopje ‘Veronica’s hoop in bange 
dagen’. Het ging hier om de medewerkers die zich twee maanden eerder hadden ingezet bij de productie van 
de single, die werd uitgebracht ter ondersteuning van de actie ‘Veronica blijft als u dat wilt’, een plaat die 
spoedig in de hitlijsten zou verschijnen. Het nummer ‘Veronica’ was een bewerking van het lied ‘Monica’ van 
de Duitse zanger Ulli Martin, terwijl er ook al een Nederlandse cover op de markt was van Hans Dieckman, 
die was geproduceerd door Peter Koelewijn. Met ‘U moet wat doen, ‘t is voor Veronica’ werd aardig wat geld 
opgebracht, dat beschikbaar werd gesteld aan een Blindeninstituut in Den Bosch.

Verder werden er kijktips gegeven uit het aanbod aan Nederlandse televisieprogramma’s, die er nog niet 
zoveel waren in die tijd. Ook een overzicht van de Veronica drive in show stond erin afgedrukt terwijl Will 
Luikinga een wekelijkse rubriek kreeg onder de noemer ‘Will wil wel’. Vast was ook de rubriek ‘Veronica 
Popjoernaal’, in eerste instantie geschreven door Daniël Klijzing. Hitlijsten waren er via de ‘American Singles 
Chart’ van Record World en de Top 40 en Tipparade van Veronica, in de midden-katern afgedrukt. Ook was 
er ruimte voor drie lijsten met de best verkochte 20 LP’s, respectievelijk van Veronica, Engeland en Amerika, 
terwijl de Engelse Top 30 voorafging aan de lange lijst met nieuwe releases van de diverse platenmaatschap-
pijen als Ariola, Bovema, CBS, CNR, Dureco, Phonogram, Polydor en Inelco. Maatschappijen waarvan vele al 
lang niet meer bestaan. 

Ook was er ruimte voor sport, Pierre Kartner – die destijds opkomend en succesvol was – en voor Tineke, 
die verhaalde over haar werk bij Veronica: ‘Ik zit gewoon lekker mijn hobby uit te leven’, terwijl het blad 
Veronica (nummer 1) afsloot met een interview met de zanger Leon de Graaff. Trouwens de achterkant van 
het blad was dus niet gevuld met een afdruk van de Veronica Top 40, maar door een kleurenadvertentie van 
‘Ultrabite’, een tandpastamerk dat ook via Radio Veronica werd geadverteerd.

En aldus kan worden geconcludeerd dat de Veronica Top 40 niet op de achterkant werd afgedrukt, maar in 
de midden-katern; dat het gedrukte exemplaar van de Veronica Top 40 in 1971 zeker niet uit de platenwin-
kels werd verdreven en gewoon gratis ter beschikking van de liefhebbers beschikbaar bleef. Niemand van 
de lezers had in eerste instantie het vermoeden dat het ‘Veronicablad’ later meer dan 1 miljoen lezers zou 
krijgen als gevolg van goede redactie en marketing, maar ook door de liefde van vele Nederlanders voor 
Radio Veronica. 
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The offshore radio archive
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets

STEEDS WEER AANGEVULD MET DE MOOISTE FOTO’S



Radiomaken 
in het pre-satelliettijdperk
Van 1 tot en met 30 oktober 1964 werden de Olympische Spelen in Tokio gehouden en werden er door de 
NRU, dat stond voor de Nederlandse Radio Unie, voor die tijd kosten noch moeite gespaard om de luisteraars 
in Nederland optimaal te informeren rond de wedstrijden die in het verre Azië werden gehouden. Men ver-
zorgde de uitzendingen in samenwerking met de collega’s van de BRT, de Belgische Radio en Televisie. Anno 
2014, met de ontelbare te ontvangen radio- en televisiesignalen die tot ons komen via diverse bronnen, is 
het niet voor te stellen hoe radio in 1964 tot stand kwam. Laten we eens kijken hoe de verbindingen tussen 
Hilversum en Tokio werden gelegd.

Voorafgaande aan de uitzendingen werd er in september 1964 een bijeenkomst georganiseerd, waarbij aan 
de aanwezige journalisten werd uitgelegd hoe de uitzendingen zouden gaan plaatsvinden. Tevens werd 
een voorbeeld gegeven door een verbinding te maken vanuit de hoofdschakelkamer van de KRO met de 

verslaggevers, die al aanwezig waren 
in Tokio. In de studio in Hilversum had-
den technici van de NRU, onder leiding 
van ir. P.A.L.Huydts, toenmalig hoofd 
technische dienst van de NRU, bijge-
staan door ir. P.M.Snoek en W.C Kallen 
– respectievelijke chefs van de afdeling 
omroepproductie en omroeptechniek, 
een ingewikkelde centrale post opge-
bouwd. Van hieruit werden tijdens de 
Olympische Spelen in Tokio de radio-
reportages vanuit Tokio doorgezonden 
naar Kopenhagen, vanwaar ze verder 
werden getransporteerd naar de Scan-
dinavische landen en de zender van 
Brussel-Vlaams.

Nadat de telefonische verbinding met de medewerker in Tokio had plaatsgevonden werd door het technische 
team in de KRO studio bekend gemaakt dat voor het gesprek gebruik werd gemaakt van 25.000 kilometer 
kabel, die gelegd waren tussen Tokio, Honolulu, San Francisco en Vancouver. Daarna splitsten de lijnen 
zich naar respectievelijk New York en Montreal, om vervolgens via onderzeekabel de Atlantische Oceaan te 
passeren. Daarna ging het signaal per kabel naar Londen. Van daaruit werd het signaal overgedragen aan 
Brussel, waar het EBU (European Broadcasting Union) was gevestigd en het speciale omroepcentrum van 
de NRU in Hilversum.

Het eerder gemelde gesprek was opgenomen op magneetband door de heer Keesom, destijds technisch stu-
diochef van de KRO, en hij liet de opname nog eens aan de aanwezige journalisten horen om te bewijzen dat 
ook de opname glashelder was doorgekomen. Wat was er te horen? Allereerst de destijds bekende fluittoon, 
voorafgaande aan een magneetbandopname. Daarna was de stem te horen van Peter van Brakel in Tokio, die 
vertelde dat de NRU-apparatuur een week te laat per schip in Japan was gearriveerd, omdat de boot waar-
mee het instrumentarium was vervoerd grote vertraging had opgelopen ten gevolge van hevige tyfoons.

Daarna werd er een vraag gesteld vanuit Hilversum, door studiotechnicus J.H. Gras, aan een andere col-
lega in Tokio - Cor Krijnen: of hij al veel nut had gehad van de Japanse lessen, die hij een half jaar lang 
had gehad bij mevrouw Ouwehand-Kusonoki. Als antwoord gaf Cor Krijnen het volgende: “Om eerlijk te zijn 
loopt hier een hele schare Japanse studenten in de studio’s en allen spreken uitstekend Engels. Maar ik vind 
het toch wel prettig dat ik, als ik de studio in Tokio verlaat, in het Japans de weg kan vragen naar bepaalde 
bezienswaardigheden.”
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Vervolgens voegde Cor Krijnen er aan toe dat het gesprek ook uitstekend in de studio in Japan doorkwam. 
Tenslotte volgde een stukje muziek 
met als doel de modulatielijn te tes-
ten. De heer W.A. van den Boogaard, 
hoofd van de afdeling onderhoud en 
metingen bij de NRU gaf vervolgens 
aan de aanwezigen een uiteenzetting 
van kruisgesprekkentafels, waarmee 
het mogelijk was om niet alleen via 
twee vaste gespreks- en twee perma-
nente muzieklijnen op elke minuut van 
de dag met Tokio verbinding te heb-
ben, maar bovendien alle verbindingen 
te leggen met de andere Hilversumse 
studio’s als wel met het radiocentrum 
in Brussel en dat in Kopenhagen.

In een normale situatie stond er in de KRO-studio in 1964 maar één exemplaar van een dergelijke kruisge-
sprekkentafel opgesteld. Maar ter gelegenheid van de speciale uitzendingen in de maand oktober van de 
Olympische Spelen was daar een tweede tafel, die normaal in de AVRO studio stond opgesteld, door de 
technische dienst van de NRU bijgeplaatst. Daarnaast had men de beschikking over zes lijnversterkers en 
zes bandopnameapparaten, waarmee alle gesprekken konden worden geregistreerd. Was er bijvoorbeeld 
een storing met de verbinding met Kopenhagen dan kon een dergelijk gesprek op een later moment alsnog 
worden doorgestuurd, komende vanaf een bandopnameapparaat. 

Vervolgens was het woord aan Ir. Huydts, die vertelde dat de centrale post in de KRO studio’s de gehele 
maand oktober dag en nacht bezet zou zijn door technici. Dit was namelijk een eis van de Japanners, wilde 
de NRU de beschikking krijgen over permanente retourlijnen tussen Tokio en Hilversum. De kosten van het 
huren van de lijnen en de telefoongesprekken liepen op tot 75.000 gulden, een bedrag dat gezamenlijk 
vanuit Brussel en Hilversum werd betaald. De voor die tijd ingewikkelde schakeluitzendingen waren dat jaar 
al uitgeprobeerd tijdens de Europese roeikampioenschappen, die werden gehouden op de Bosbaan in Am-
sterdam, en tijdens de NATO conferentie, die in Den Haag plaatsvond. 

De presentatie gericht aan de journalisten werd door ir. Huydts beëindigd met de woorden: “En hiermee kan 
de goede oude radio een door velen aanbeden communicatiemiddel als de televisie met stukken verslaan 
wat actualiteit betreft.” 

HANS KNOT

Dit artikel kwam mede tot stand aan de hand van de archiefstukken die ir. Paul Snoek heeft nagelaten.
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Er was ‘live’ geschoten tijdens de praatshow 
van Karel van de Graaf. Maar waar was het 
pistool gebleven? De vechtpartij in de NOS-
studio, op 3 december 1984, tussen voor- 
en tegenstanders van het toenmalige re-
gime in Suriname, is genoegzaam bekend. 
De beelden van Karel, die met zijn onverge-
telijke ‘Heren, heren!’ probeerde te redden 
wat er te redden viel, gingen de hele wereld 
over. Zijn ouders zaten die avond voor het 
eerst in het publiek, omdat Karel vlak na 
de uitzending om middernacht zijn verjaar-
dag zou vieren in de studio. Dat liep even 
anders. Zes man van de bedrijfsbeveiliging en twee Hilversumse rechercheurs konden de vechtpartij niet 
voorkomen. Nadat de NOS groot alarm had geslagen bij de Hilversumse politie rukte, volgens de Telegraaf, 
een legertje van twintig man uit naar het Media Park. Volgens het dagblad de Gooi en Eemlander had het Hil-

versumse politiekorps die 
avond slechts acht man op 
de been, die allemaal naar 
het NOS-complex werden 
gestuurd, later gevolgd 
door versterkingen uit La-
ren en Bussum. De krant 
greep het incident aan om 
te pleiten voor meer blauw 
in het mediadorp: ‘zoiets 
gevoeligs als een omroep-
centrum moet afdoende 
beveiligd zijn’. Er werden 
drie arrestaties verricht. 
Een schotwond in de lip 
van één van de betrok-
kenen was voor de politie 
voldoende bewijs dat er 
was geschoten, maar het 
vuurwapen bleef spoor-
loos. Een jaar of twee la-
ter was een toilet in foyer 
2 van het Studiocentrum 

verstopt. Loodgietersbedrijf Celo rukte uit, onderzocht de stortbak en vond... een revolver. Het verroeste 
wapen, dat gebruikt was voor het eerste en laatste live-televisieschot in een studio, kon alsnog worden 
overgedragen aan de politie. 

Het bewuste fragment uit de talkshow is hier te bekijken: https://www.youtube.com/
watch?v=L94yCS8VooY#t=48

ANDRÉ VAN OS

Heren! Heren!

Omroep-
historie



Hamsters, keuken minispeelgoed, zegeltjes, bonuskaart, voetbalplaatjes, de jaarlijkse ‘Route 99” en tal van 
andere lokkertjes worden door Albert Heijn ingezet om vaste klanten te verwennen of potentiële klanten aan 
te trekken. Van sommige lokkertjes worden miljoenen exemplaren aangemaakt om een ieder tevreden te 
houden. Kinderen staan bij de ingang als het ware te schooien en je buitgemaakte exemplaar, van bijvoor-
beeld een hamster, van je af te troggelen. Laten we eens teruggaan naar de begin jaren zestig van de vorige 
eeuw en zien hoe de grootgrutter toen de klantjes lokte.

We verplaatsen ons in tijd naar het jaar 1961 en de maand februari. Ikzelf woonde aan de Korreweg 105, 
midden op de stoep. Aan de linkerkant op de hoek was Slagerij Leegstra gevestigd, aan de rechterhoek een 
filiaal van Albert Heijn. Het werd gerund onder leiding van meneer De Vries, roodharig en duidelijk Fries van 
afkomst. Daar ik met een van de zoontjes veel optrok, was ik nog wel eens in het magazijn, dat gevestigd 
was aan de Oppenheimstraat. Dat was in de tijd dat Albert Heijn nog een ouderwetse kruidenierszaak was. 
Dit hield ondermeer in dat, wanneer je een kilo suiker nodig had, er een zeer persoonlijke behandeling 
plaatsvond tussen de filiaalhouder en de klant, dan wel door één van zijn twee assistentes. Het product werd 
in een papieren zak afgewogen en die werd dichtgeplakt. 

Zo rond 1960 zal het zijn geweest dat er verandering kwam in de opzet van de grootgrutter. Naar Amerikaans 
voorbeeld werden nieuwe, veel grotere, winkels in gebruik genomen of bestaande filialen omgebouwd tot 
zelfbediening. Dit was ook het geval met het domein van de toen opeens zich bedrijfsleider noemende ‘De 
Vries’. Zijn bruine stofjas had hij aan de kant gedaan en echte bedrijfskleding zette hem in de spotlight. Men 
kon zelf de boodschappenmandjes vullen en een groot deel van het toenmalige magazijn was bijgetrokken 
aan de winkel. Een extra bovenwoning, in de eerder genoemde zijstraat, was bij het complex aangetrokken 
en werd verder gebruikt als magazijn.

Moeders stapte vervolgens veel vaker de winkel binnen, hoewel ze in het verleden vooral haar boodschappen 
deed, of liet doen, bij de uit Den Bosch afkomstige grootgrutter ‘De Gruyter’, die een vestiging had aan het 
Floresplein. Niet alleen kreeg je daarbij 10% korting als je een bepaald bedrag had gehaald op de gespaarde, 
oranje, kassabonnen, maar er was ook altijd ‘het snoepje van de week’. Bovenal telde het gegeven dat ‘De 
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de lokroep van Albert Heijn

Albert Heijn, jaren ‘60, 
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Gruyter’ een katho-
liek bedrijf was. Ook 
het aanzien van het 
pand van Albert Heijn 
aan de Korreweg in 
Groningen veran-
derde rond die tijd. 
Eerst had het vooral 
matmelkglas met het 
oude logo van de uit 
Zaandam afkomstige 
onderneming, vervol-
gens doorzichtig glas 
waardoor een ruime 
blik in de zelfbedie-
ning kon worden ge-
worpen. Je zag dan 
ondermeer dat er de 
mogelijkheid was bij 
twee kassa’s af te 
rekenen. En op de 
ramen verschenen 
de posters om met 
regelmaat een goed-
koop product of zelfs 
een nieuw product 
aan te prijzen.

De verandering van 
kru iden ie rsw inke l 
naar het zelfbedie-
ningsconcept bete-
kende ook een meer 
agressievere bena-
dering van de klan-
ten. Zowel via de 
posters in de winkel 
als in schreeuwende 
advertenties in de 
landelijke- en regio-
nale kranten. Zo ging 
men in februari 1961 
van start met het 
grote ‘AH Kienspel’ en 
werden de lezers ge-
vraagd naar de win-
kel te komen voor het 
afhalen van een ‘AH-
Kienkaart’. En je hoef-
de geen koper te zijn, 
de kaart was er voor 
een ieder gratis af te 
halen. Eerst werd een 
drietal dagen dezelfde 
advertenties geplaatst 
waarin de oproep een 
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kanskaart te halen, waarop alle instructies voor het spel waren te lezen. De advertentie en poster bevatten 
slechts de oproep: ‘Dit is alles wat U moet doen; haal een AH-Kienkaart in een Albert Heijn winkel. U krijgt 
deze gratis – ook als u niet koopt. Bewaar deze kaart totdat u vandaag over een week in deze krant de eerste 
AH-Kienspel-advertentie ziet. Daar staat alles verder in wat u weten moet om te kunnen meedoen. U kunt 
dan ogenblikkelijk uw kienspel spelen en wie weet wint U een Opel. Haal Uw kaart’.

En men was bij de leiding van het concern niet zuinig geweest want er was voor de actie liefst 300.000 gul-
den aan prijzen uitgetrokken. Ondermeer werd er 12 weken lang, de duur van de Kienspel actie, een Opel 
Rekord 1961 als hoofdprijs weggegeven. In totaal waren er 10.062 prijzen uitgezocht, waaronder koelkasten, 
wascombinaties, keukenradio’s, strijkijzers, horloges, aanstekers, serviezen en meer. 

En reken maar dat er veel mensen de diverse filialen van Albert Heijn hebben aangedaan voor het bemach-
tigen van de mysterieuze kaart. Op de verkregen kaart stond een 30-tal sterretjes afgedrukt met daarin, op 
willekeurige volgorde, 30 getallen tussen 1 en 99. Wat diende de bezitter van de kaart te doen? Allereerst 
dienden ze af te wachten tot de daarop volgende donderdag, als er weer een advertentie in de kranten zou 
verschijnen van het ‘AH Kien spel’. In de daarop volgende 12 advertenties stonden eveneens drie rijen met 
elk 10 sterretjes, van nummers voorzien, afgedrukt. Die afbeelding diende te worden vergeleken met de 
nummers op de AH Kienspel kaart. 

Als er op de kaart een zelfde nummer voorkwam als in de advertentie dan kon deze worden aangekruist. 
Maar er diende meer te gebeuren: ‘Kunt u op uw kaart 5 nummers op een rij aankruisen (horizontaal, ver-
ticaal of diagonaal) en hebt U het kruiswoordraadsel op de achterkant van uw Kienspelkaart goed opgelost, 
dat hebt U recht op de prijs, zoals op Uw kaart is aangegeven.’ Was er een rij van opeenvolgende nummers 
ontdekt en het raadsel op de achterzijde geheel opgelost, dan kon de kaart worden opgestuurd naar: Brad-
fute, Postbus 629, Haarlem en wel met vermelding van naam en adres.

En dus was in week drie van de serie advertenties, de week dat het ‘AH Kienspel No. 2’ werd afgedrukt, een 
opsomming van 439 prijswinnaars te vinden. De hoofdprijswinnaar van het eerste spel was thuis opgezocht 
en stond, samen met haar man trots op de foto naast de gewonnen Opel Record 1961. Het ging om mevrouw 
A.M. de Bruijn, Ziekenkruisstraat 36 in het Overijsselse Hengelo. En zo kwam de destijds gebruikte slogan 
‘Albert Heijn maakt u het leven goedkoper’ voor de 439 winnaars weer geheel uit.

HANS KNOT
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EEN HERINNERING AAN Televisie 
kijken en meer in Vlaanderen
Herman Content uit Gent schreef naar aanleiding van een eerdere publicatie in Freewave Nostalgie de 
volgende herinnering die hem deels door zijn moeder ooit werd verteld: ‘Toen mijn ouders hun allereerste 
radiotoestel kochten, het was ergens in het begin van de jaren vijftig, was dat een tweedehands toestel dat 
daarvoor eigendom was van mijn grootouders aan vaders zijde. Zij kochten een nieuw toestel, als ik het me 
goed herinner, maar dat ik weet ik dus niet zo zeker. Ze woonden niet zo heel erg ver van ons vandaan (te 
voet iets van 15 minuten en met de fiets een 5-tal minuten) en het leuke van het verhaal was eigenlijk het 
volgende:

In België moest je dus luistergeld betalen in het postkantoor op de postchequekening (wat bij jullie de post-
giro werd genoemd). Als je het geld stortte of overmaakte kreeg je een stortingsbewijs. Die bewijzen diende 
je te bewaren want het toonde dat je betaald had en dat was jaarlijks vereist.

Op een dag kregen mijn opa en oma controle van de Dienst Kijk- en Luistergeld (dat zal toen nog wel zon-
der het woord ‘kijk’ voor televisie geweest zijn, vermoed ik). Er brak toen wat lichte paniek uit. Want mijn 
ouders hadden natuurlijk die radio niet aangegeven en dus ook géén luistertaks betaald. Dus nadat mijn 
opa en oma controle hadden gekregen, sprong mijn opa op de fiets en reed als een gek hierheen met dat 
bewijs van de taks. En als ik het goed herinner, volgens het verhaal van mijn moeder, hebben mijn ouders 
nooit controle gehad in die tijd.

Trouwens wij hebben altijd netjes betaald voor zowel de vaste radio als voor een draagbare radio, want daar 
diende ook een bijdrage voor worden betaald, hetgeen ik nog steeds te gek voor woorden vind.

Later, toen we televisie kregen, kwam er nog een bedrag over heen. En had ik ooit geweten dat wij ook geen 
één keer controle zouden krijgen, dan 
hadden we beter helemaal geen kijk- en 
luistergeld hoeven te betalen. Was dat 
het geval geweest hadden we zeker wel 
de controle gehad met een zware toe-
slag wegens niet betalen.

Een jaarlijkse bijdrage, eind jaren zes-
tig - begin jaren zeventig, voor het in 
het bezit hebben van een huisradio en 
televisieapparaat, was behoorlijk hoog. 
Vooral voor de gezinnen die het niet 
breed hadden, tikte het behoorlijk aan. 
Het was 500 Bfr = € 12.00 voor een 
huisradio en 800 Bfr = € 19.00 voor een 
zwart wit televisie. Heel in het begin dat 
we de televisie hadden (toen nog een 
tweedehands toestel), dat was in 1968, 
toen was radio en tv bijdrage rond de 
700 tot 800 Bfr. Begin jaren zeventig 
steeg dit naar 1.000 en meer. ‘

HERMAN CONTENT

Dit stortingsbewijs uit 1966 wordt nog 
steeds bewaard. (Je weet maar nooit!)
bron: http://muziekmuseum.skynetblogs.be
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Onderzoek naar het 
luistergedrag begon 
in de jaren vijftig. 
Maar daarvoor was al 
een klein onderzoek-
je gehouden in een 
deel van Groningen 
onder de abonnées 
van de Draadomroep. 
Bijna een kwart van 
Nederland luisterde 
destijds nog naar de 
radio via de draad-
omroepdistrubutie. 
Radiohistoricus Hans 
Knot schreef ooit een artikel over het prille luisteronderzoek voor het Belgische Radiovisie en Soundcsapes.
info. Het onderzoek, onder leiding van mr. P. Buwalda, vond plaats van 17 tot 28 mei 1949 op de centrale 
van de Groningse radiodistributiedienst. Buwalda maakte gebruik van een uit het buitenland overgewaaide 
zogenaamde ‘audimeter’: een apparaat dat het stroomverbuik voor de draadomroepontvangers registreerde. 
Waterdicht was die meetmethode geenszins. Zo bleek er geluisterd te worden als er geen uitzending was. 

Het aan- of uitzetten van het draadomroepkastje kost-
te bovendien meer stroom bij de abonnée’s die ver van 
de centrale woonden. De nu in het kijk- en luisteron-
derzoek alom tegenwoordige ‘welstandklassen’ waren 
bij de draadomroep ook al ver te zoeken. Zo was de 
arbeidersklasse ‘niet evenredig vertegenwoordigd’: ra-
dio was nog een betrekkelijke luxe. Desondanks kon 
Knot een aantal leuke conclusies opsommen. Absolute 
luistertoppers waren de nieuwsuitzendingen, de ‘bonte 
avonden’ (Endemol avant la lettre), een internationale 
voetbalwedstrijd en ‘pretentieloze lichte muziek’. De 
belangstelling bleek onmiddellijk tanende bij praatpro-
gramma’s, religieuze uitzendingen en kamermuziek. 
Zo gek veel lijkt er in ruim 65 jaar dus niet te zijn 
veranderd. Anders ligt dat voor ‘prime-time’. Uit het 
onderzoeksrapport  was op te maken dat er al vanaf 
half zeven geluisterd werd. Het nieuws van acht uur en 
van één uur ‘s middags haalde het hoogste aantal luis-
teraars. Ook ‘s avonds werd er flink geluisterd, maar 
slechts tot een uur of tien. Daarna ging men namelijk 
naar bed. 

ANDRÉ VAN OS

Het artikel ‘De curves van de Draadomroep, het eerste be-
kende luisteronderzoek in Nederland’ van Hans Knot staat 
hier: http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME01/Cur-
ves_van_de_draadomroep.shtml
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Hoewel in het Groningse Sloch-
teren bij proefboringen in 1959 
al het eerste gasveld werd aan-
geboord, duurde het tot ver in 
1963 dat er door de Neder-
landse regering een concessie 
werd verleend aan de NAM 
ter exploitatie van een enorm 
groot gasveld. De bedoeling 
was om in Nederland geduren-
de een periode van tien jaar 
een geheel nieuw buizenstelsel 
aan te leggen ter transport van 
het aardgas. Dit betekende 
ook dat stap voor stap de ge-
meenten in ons land dienden 
over te stappen van ‘stadsgas’ 
op ‘aardgas’. Steenkool was tot 
op dat moment de voornaam-
ste bron voor de aanmaak van 
stadsgas. Niet alleen leidingen 
dienden te worden aangelegd 
maar de gebruikte apparatuur 
in de huizen diende te worden 
aangepast. Ook in Groningen ging de omzet naar aardgas stapsgewijs.

In de nacht volgende op dinsdag 2 maart 1965 ging er echter iets goed mis in Groningen, waarbij uitstro-
mend gas duizenden slapende Groningers bedreigde. De binnenstad van Groningen en een brede strook 
daaromheen werd die nacht bedreigd door uitstromend stadsgas, dat vrij kwam uit kachels en boilers. Na 
crisisoverleg met burgemeester en de commissaris van de politie, werden elf politiewagens, voorzien van 
een mobilofoon, en twee brandweerwagens ingezet om de bewoners in voornoemd deel van de stad te 
waarschuwen. De wakker geworden mensen werden opgeroepen ook hun slapende medebewoners wakker 
te maken en over het gevaar in te lichten. Een reconstructie van die nacht.

Urenlang reden de wagens, met loeiende sirenes door de straten en inzittenden berichtten via hun megafoon 
over de gevaren van het uitstromende gas. In het, toen in de avond van 3 maart verschijnende, Nieuwsblad 
van het Noorden werd er gemeld dat het nog niet bekend was of er slachtoffers waren gevallen. ‘Wel was er 
vannacht een dame die zich niet al te lekker voelde. Bij de GGD, de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, en 
de stad Groninger ziekenhuizen werden overigens geen speciale maatregelen getroffen.’ Commentaar van 
woordvoerder dokter Goosen: “We waren vannacht als alle nachten startklaar.”

Maar wat was er die nacht echt gebeurd? Om middernacht viel de druk op het stadsgas opeens naar beneden 
van 80 naar 16. Dat bleek juist voldoende om de waakvlammen van geisers, gasfornuizen en gaskachels te 
doven. Het mankement – een regulateur was uitgevallen – was na luttele minuten al verholpen. Vervolgens 
kwam de druk op het stadsgas terug, maar dat bracht het grote gevaar met zich mee. De verwachting was 
namelijk dat bij een groot aantal apparaten het gas vrijelijk de keukens in zou kunnen stromen. 

Pas om kwart over twee, ruim twee uur nadat het incident had plaats gevonden, gingen de eerste politiewa-
gens de straat op om de inwoners van betreffend stadsdeel te waarschuwen dat het gastoevoer gedurende 
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Hoe een stad als Groningen 
ruw wakker werd geschud

Afgedankte stadsgasapparaten i.v.m. overschakeling op aardgas, ca 1965   
© Gemeentewerken GEB



een korte periode was onderbroken en er kans bestond dat gas het huis in zou kunnen komen. Tevens werd 
men verteld voorzichtig te zijn met vuur en de buren te waarschuwen. Volgens het Nieuwsblad van het Noor-
den was de actie aardig effectief geweest maar waren er aan het Zuiderdiep, waar de redactie van de krant 
destijds was gevestigd, behoorlijk veel verontruste telefoontjes binnengekomen van mensen die vaag iets 
hadden gehoord en na het wakker worden de krant maar hadden gebeld voor meer informatie.

Het stadsgas bevatte rond de 7% aan koolmonoxide en was dus in mindere mate giftig maar uiteraard wel 
uiterst explosief. Andermaal een stukje uit het verslag van de krant van 3 maart 1965: ‘Tientallen mensen 
zag men na de oproep in pyjama de straat oprennen, om bij buren, vrienden of familie aan te bellen.’ De 
politieauto’s reden tot vijf uur door de straten en werden daarna teruggeroepen naar het hoofdbureau. Een 
uur later werd andermaal ‘de straat’ opgezocht om tot acht uur, die ochtend, waarschuwende boodschappen 
om te roepen. 

Achteraf maakte een woordvoerder van het Gemeentelijk Gasbedrijf bekend dat het niet mogelijk was de 
gehele toevoer af te sluiten in het 
gebied waar nog met stadsgas 
werd gewerkt. Tientallen Gro-
ningers waren slecht te spreken 
over het gegeven dat het meer 
dan twee uur, na de storing, had 
geduurd alvorens de politie waar-
schuwend de straat op ging. Een 
woordvoerder stelde echter dat 
men niet eerder van de ernst van 
de storing wist, wat ook bij het 
Gasbedrijf niet was geconstateerd. 
Toen men om kwart voor een in de 
nacht daar doorhad dat het een le-
vensbedreigende situatie kon wor-
den voor vele Groningers, werd er 
alarm geslagen richting de politie. 
In eerste instantie was het idee bij 
de politie om bij elke deur aan te 
bellen maar al snel bleek dat dit 
niet uitvoerbaar was, waarna de 
auto’s werden ingezet.

Uiteindelijk bleek dat nog een ray-
onhoofd van de BB, de Bescher-
ming Bevolking, was benaderd 
voor assistentie. Deze vond het 
echter niet nodig ondersteuning 
te verlenen omdat het niet om een 
oorlogssituatie ging. Nergens werd 
in de daarop volgende edities van 
het Nieuwsblad van het Noorden 
verder ingegaan op de ernst van 
het wegvallen van de gasdruk. Al 
met al liep het goed af, hoewel half 
Groningen uit de slaap was ge-
houden. Geen verdere gewonden 
werden er aangetroffen, maar wel 
een fotograaf. In de persoon van 
Sjors Visscher – die in dienst was 
van Fotobedrijf Piet Boonstra en 
ondermeer foto’s maakte voor het 
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Nieuwsblad van het Noorden. Visscher trof twee mannen aan in de Petrus Hendrikszstraat. Ze waren buren 
om de hoek, op de foto hangen meneer en mevrouw Windt uit de ramen, aan het waarschuwen.

Een week later werd een af-
druk van één van de genomen 
foto’s door Sjors Visscher aan 
de Korreweg 105 bezorgd. De 
beide heren waren mijn vader 
Jelle en oudste broer Jelle jr. 
Opmerkelijk in de krant van 3 
maart 1965 is dat er, behalve 
de berichtgeving betreffende 
de gasproblemen, ook een ad-
vertentie in deze editie stond, 
die was geplaatst in opdracht 
van de firma E.M. Jaarsma. Of 
de directeur van dit bedrijf de 
problemen had aan zien komen 
is niet duidelijk maar hij advi-
seerde de Gasconvectoren van 
zijn bedrijf aan te kopen omdat 
die volledig beveiligd waren.

Opmerkelijk was dat pas drie weken later de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Groningen, 
De Wilde, tezamen met de toenmalige burgemeester Tuin de gemeenteraad te woord stond omtrent de 
‘gasnacht’. Burgemeester Tuin opende met: “We mogen erg dankbaar zijn, dat wat een ramp had kunnen 
worden – mede door het efficiënt optreden van onze diensten zo goed is afgelopen.” Over de oorzaak van het 
mankement in de apparatuur van de gasfabriek heerste nog onzekerheid en volgens de wethouder zou die 
ook wel blijven: “De regulator, die alle opschudding veroorzaakte, is nagekeken maar vertoont geen enkele 
afwijking. Het is vrijwel onmogelijk dat een herhaling van de gasnacht komt.”

Burgemeester Tuin beantwoordde ook vragen over de inzet van de politie. Hij vond dat de bescheiden si-
renegeluiden achterwege hadden moeten blijven maar maakte ook de BB verwijten dat men geen onderste-
uning had verleend. Hij was zich echter ook bewust dat het enige dat hij had kunnen vragen aan de BB, het 
aanzetten van de sirene, een paardenmiddel zou zijn geweest. Opmerkelijk is dat de betreffende raadsverga-
dering, op maandag 22 maart 1965, de laatste was die werd voorgezeten door burgemeester Tuin. Niet veel 
later zou hij met pensioen gaan, na een mooie loopbaan in Groningen, waarover een andere keer meer. 

HANS KNOT
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Martin van der Ven zond ons deze webcamshot 
van 5 februari jl. waarop het zendschip van Radio 

Waddenzee zich in een witte wereld bevond.



In 1969, de NOS bestond nog maar net, landde de mens 
voor het eerst op de maan. Het was een televisie-spek-
takel van de eerste orde. De Amerikaanse ruimtereizen 
werden destijds steevast van commentaar voorzien door 
de legendarische Henk Terlingen, die al gauw de geu-
zennaam ‘Apollo Henkie’ verwierf. Op de foto hierboven 
staat hij afgebeeld met een verband op het voorhoofd 
(reden onbekend) en een afbeelding van de bemanning 
van -vermoedelijk- Apollo 13 uit 1970). Terlingen, af en 
toe bijgestaan door de onvermijdelijke Chriet Titulaer 
(linksonder), gaf deskundige toelichtingen bij de beelden 
die door Apollo 11 vanaf de maan werden verstuurd naar 
niet minder dan 600 miljoen tv-kijkers. Volgens Bert van 
der Veer kreeg Apollo Henkie veel lof toegezwaaid door 
een verslaggever van CBS, Daniel Schorr: ‘[Henk Terlin-
gen] doet niet onder voor de beste mensen in Amerika, 
die bovendien nog 20 tot 25 maal beter betaald worden. 

Hij is nooit nerveus, hij wil 
nooit belangrijker zijn dan de gebeurtenissen die hij vermeldt. Zijn vertalingen 
van het Amerikaanse commentaar zijn uitstekend, zijn kennis omtrent de tech-
nische achtergronden is ronduit ongelooflijk. Ik betwijfel of enig ander land ter 
wereld de reis van Apollo 11 beter heeft kunnen volgen dan Nederland’. Houston, 
Tranquility Base here. The Eagle has landed! En wat gebeurde er met de banden 
van deze goed bekeken, door Rudolf Spoor geregisseerde, maanlandingsuitzen-
dingen? Ze werden door de NOS gewist... Slechts een ‘kopie van een door een 
particulier beschikbaar gestelde tv-registratie’ is nog in het archief te vinden. 
Henk Terlingen overleed veel te vroeg in 1994 toen hij 52 jaar was. Behalve als 
Apollo Henkie ging hij de omroep-annalen in als veelzijdig tv- èn radiopresenta-
tor. In de begindagen van Hilversum 3 had hij ‘De Hullekie Dullekie Show’. Zijn 
gezongen tune ‘Ik ben Hullekie Dullekie van de radio’ haalde de hitlijsten.

ANDRÉ VAN OS
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Herinneringen aan mijn jeugd
Herinneringen aan mijn jeugd is een nieuwe rubriek in Freewave Nostalgie waarin de lezer via foto’s en een 
verhaaltje zijn eigen herinneringen kwijt kan. Deze eerste keer nemen we een blik in de zogenaamde profes-
sorenbuurt van Groningen, waar Paul de Haan een deel van zijn jeugd woonde. De eerste foto is genomen 
op de hoek van de Gorechtkade en het Wielewaalplein. Zoals te zien is toont het een toenmalige garage, 
waar men vooral auto’s van het merk Mercedes Benz verkocht. Hier is Paul zijn eerste herinnering:

‘Mooie foto van Garage Koeneman, ik zie het bedrijf zo nog voor me, nu al lang een supermarkt locatie. Circa 
1960 woonde ik aan het Kooijkerplein, op de hoek met de Gerbrand Bakkerstraat boven Apotheek Pluim. 
Bij Garage Koeneman werkte ene meneer De Haan uit de G. Bakkerstraat, trouwens geen familie. Hij was 
daar de autowasser en liep elke middag circa 12 uur in zijn overall en met rubber laarzen aan naar huis voor 
de lunch. Op een bepaalde middag zag ik hem hard rennend de hoek om gaan richting huis, op zijn rubber 
laarzen, vreemd anders had hij nooit haast, die keer wel. Enkele dagen later werd het duidelijk waarom hij 
die haast had, zijn zoon was onder een auto gekomen en had het niet overleefd. Dit is me altijd bij gebleven. 
Na enige tijd liep hij ‘s middags weer in een gewoon tempo naar huis, de wereld draaide door. Ook voor die 
arme hardwerkende meneer De Haan.

Overigens herinner ik me Kees Van der Hoef, één van de  bekende Grunningers. Hij bracht in die tijd op een 
bromfiets met korf voorop medicijnen bij Apotheek Pluim, namens een andere apotheek Sissing, gelegen aan 
de hoek Grote Markt en de Sint Jansstraat. Hij was in dienst bij de drukkerij Erven Van der Kamp, waar hij de 
man van de bezorging was en hij nam dus op die manier ook de medicijnen mee en verdiende wat extra’s.  
Ik zie hem nog aankomen daar. Bij ons in de Gerbrand Bakkerstraat was op een hoek ondermeer een winkel 
van een kruidenier, een nog ouderwetse bedieningswinkel. De eigenaar had een beige/bruine stofjas aan 
en mijn moeder betaalde eens per week. Ze gaf de kruidenier dan het boekje, waarin de aankopen van die 
week werden bijgehouden.

De brandgang met de tekst over ‘Radio London’ is toch ook aan de Gorechtkade? Ik liep via de Gorechtkade 
altijd naar de Van Starkenborgschool in de Jan Hissink Jansenstraat. Het was een stukje lopen op de Gorecht-
kade en dan linksaf. Op de hoek was destijds een Centra winkeltje gehuisvest. Op de Gorechtkade woonde een 
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oudere vrouw, zij 
verkocht uit haar 
schuurtje achter 
het huis snoep. 
Op de zijgevel 
stond met grote 
letters ‘IJS. Zou 
het er nog staan? 
Ik kocht er wel 
eens Massee 
blokken. Mieren-
zoet spul dat een 
stuiver kostte. De 
tweede foto toont 
het Kooikerplein 
genomen vanuit 
een positie in de 
Gerbrand Bak-
kerstraat De al 
genoemde apo-
theek Pluim zat 

op de hoek, op de foto iets links van de lantaarnpaal. Wij woonden er boven. Compleet met draadomroep, 
buizenradio met platenwisselaar. Circa 1963 verhuisden wij naar de Hora Siccama Singel 213, later 395.’

PAUL DE HAAN

Gelijk aan Paul de Haan kun jij ook je herinnering aan je jeugd kwijt in een aflevering van Freewave Nostal-
gie. Stuur de tekst, begeleid van één of twee foto’s naar HKnot@home.nl

Nog steeds: RadioLondon
Hierboven haalde Paul de Haan al de brandgang aan, waarin sinds jaar en dag de tekst “Radio London” valt 
te bewonderen. Hans Knot toog er aan het eind van 2014 naar toe.

Zondag 28 december 2014 was 
het prachtig weer dus besloten 
mijn vrouw en ik de fiets te pak-
ken. Temperatuur was rond het 
vriespunt, maar weinig wind en 
een mooie blauwe lucht. We 
fietsten door verschillende oude 
delen van Groningen en maak-
ten verschillende foto’s. Dinsdag 
23 december was het 50 jaar 
geleden dat het Wonderful Ra-
dio London voor het eerst was 
te beluisteren op de 266 meter 
middengolf. Deze herinnering 
maakte me nieuwsgierig of de 
schuur, in een brandgang aan 
de Gorechtkade vlak bij num-
mer 94 er nog stond. Gelijk aan 
alle goede herinneringen aan 
Radio London, het station dat ons als eerste Top 40 radio liet beluisteren, bleek het schuurtje er nog te staan 
compleet met de in 1965 erop geschilderde tekst ‘Radio London’.
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Op 13 december 2014 werd in museum RockArt (Hoek van Holland) de Fab 40 van 19 december 1965 van 
Radio London opnieuw opgenomen. Deze werd op 21 december jl. als “Vinyl-special” uitgezonden op Radio 

192 (de webstream van Stichting Norderney). Het was in december alweer 50 jaar 
geleden dat Big L haar uitzendingen begon vanaf de MV Galaxy.

Willem de Bruijn was een van de aanwezigen en vond het daar een gezellig geheel 
met de muziek en de fragmenten. Hij stuurde ons bijgaande foto met Dirk van Dijk, 
Kees Brinkerink en Ad Bouman.

De complete Fab 40 van 19 december 1965 valt hier te bekijken: 
http://www.radiolondon.co.uk/rl/scrap60/fabforty/65fabs/dec65/fab191265/fab191265.html
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Radio 192 vanuit RockArt 
met de Radio London Fab 40

Peter en Gordon, zingend op weg met de tender 
naar de Galaxy, het  zendschip van Radio London

(archief Jan van Heeren)

© Willem de Bruijn



Radio in Nieuw-Guinea voorzet 
voor onafhankelijke radio 
In 1962 werd, onder auspiciën van de Telegraaf, een groot aantal radioprogramma’s opgenomen voor de 
militairen die in die tijd gelegerd waren in Nieuw-Guinea. Doel was een groet vanuit huis als wel de luisteraars 
daar op de hoogte te houden via woord en amusement van datgene in het vaderland plaatsvond. Zonder in te 
gaan op het aantal luisteraars in Nieuw-Guinea meldde de Telegraaf op 12 juli 1962 dat het succes van deze 
radioprogramma’s wel duidelijk aantoonde dat er een taak voor een commerciële radio-omroep in Nederland 
lag, daar het succes van de programma’s gericht op de militairen, de deur openzette voor het stichten van 
een legale commerciële omroep die de tot verdwijnen gedoemde Radio Veronica kon gaan opvolgen.

De uitzendingen gericht op de overzeese troepen waren volgens de Telegraaf de eerste legale commerciële 
radio in ‘Nederlands Rijksgebied’ en bleken, volgens de vele uit Nieuw-Guinea ontvangen berichten, in een 
behoefte te voorzien en het moreel van de daar aanwezige troepen te versterken, zodat zij naast politieke 
ook een belangrijke sociale waarde hadden. Volgens de redactie van het Dagblad waren ook mensen in 
overheidskringen ingenomen met de speciale uitzendingen. Anders was het volgens de Telegraaf gesteld 
met de reacties die in Nederland geuit werden: ‘meestal door de zuilen over de verderfelijke invloed van de 
commerciële radio en televisie.’ Maar die werden getuige de reacties van de jongens overzee dan ook wel 
duidelijk ontzenuwd. 

De supervisie over de door zijn zoon René van Voo-
ren geproduceerde programma’s had Rene Sleeswijk. 
Hij verwoordde destijds de reacties: “Het voordeel 
van deze commerciële nationale programma’s vind 
ik wel dat wij in deze radio-uitzendingen een bun-
deling van krachten krijgen, die men in Hilversum 
door de verschillende omroepbelangen, nooit in één 
programma bij elkaar krijgt. Een nationale, onafhan-
kelijke omroep is daarom zo belangrijk, dat daarbij 
– zoals met de uitzendingen die de Telegraaf thans 
naar Nieuw-Guinea stuurt - het talent niet meer ver-
snipperd wordt.” Maar in Nederland waren destijds 
dergelijke programma’s bijna niet te verwezenlijken. 
Toch had elke omroep wel haar eigen paradepaard-
jes, waarmee men zo zuinig mogelijk omging. Het 
was eigenlijk wel mogelijk dat de artiesten zonder 
problemen met elkaar wilden samenwerken, maar 
het was vooral de invloed van de politieke partijen 
die de versnippering en verdeling van de talenten 
onder de artiesten destijds in de hand werkte.

De door Sleeswijk georganiseerde en door de Te-
legraaf gesponsorde programma’s werden opgeno-
men onder de noemer ‘Artiesten Appel’’ Ze hadden 
volgens Sleeswijk maar een doel en wel een zo 
uitstekend mogelijke kwaliteit te bereiken, waarbij 
het een groot voordeel was dat artiesten van allerlei 
richtingen hadden toegezegd eraan mee te werken. 

Sleeswijk: ‘’Deze topprogramma’s zijn voor mij een bewijs dat een onafhankelijk radiostation in Nederland 
zeker in een behoefte kan voorzien. Want alleen dit nationale element maakt het mogelijk elke zondag drie 
programma’s met topmensen op te nemen.”

De toen nog niet zo lang voor de Telegraaf actieve journalist, Henk van der Meyden, deed er nog een schepje 
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bovenop door ook zijn eigen mening te geven: ‘De enthousiaste 
ontvangst van onze programma’s in Nieuw-Guinea is wel een dui-
delijke tegenstelling met de koelheid waarmee onze zuilen op onze 
programma’s reageerden. Zij hadden zelf in deze met hun goed 
geoutilleerde technische apparaten geen enkel initiatief genomen 
en werkten zelfs tegen door officieel hun medewerking aan onze 
programma’s te onthouden. Gelukkig zijn de Nederlandse artiesten 
een andere mening toegedaan.’

Om een voorbeeld te noemen werd er in de eerste week van de 
maand juli 1962 een drietal programma’s opgenomen waaraan de 
volgende artiesten hun medewerking verleenden: Rudi Carrell, Rita 
Reys, Corrie Brokken, Willy Walden en Piet Muyselaar – voor vele 
Nederlanders destijds veel beter bekend als ‘Snip en Snap’ – Jules 
de Corte, Anneke Grönloh, Conny van den Bosch en de Wama’s. En 
Van der Meyden, ging – als zovele anderen – er vanuit dat Radio 
Veronica spoedig uit de ether zou gaan verdwijnen, getuige: ‘Het 
publiek in Nieuw-Guinea is blijkens de eerste reacties enthousiast 

over deze topprogramma’s. Een commercieel radiostation in Nederland zou niet alleen het belang van onze 
militairen, maar ook het gehele Nederlandse volk kunnen dienen, dat een moderner nationaler geluid ver-
langt dan datgeen de verpolitiekte omroepen zullen produceren. En het verdwijnen van Radio Veronica, dat 
dit jaar te verwachten is, geeft de regering de gelegenheid aan dit verlangen tegemoet te komen.’

Vervolgens werd het wel heel duidelijk gemaakt dat het verlangen naar een landelijk, onafhankelijk, com-
mercieel radiostation in Nederland erg groot was. De lezers van het dagblad de Telegraaf werden opgeroepen 
massaal een brief te schrijven waarin hun wensen op het gebied van de radio werden geuit. ‘Schrijft U ons 
ook, deze massale reactie kan de Nederlandse regering een steun geven om de drempel te overtreden en 
een commercieel station in Nederland mogelijk te maken.’

In de jaren zeventig, zo weten velen te herinneren, werd er in tal van kranten door de lezers gereageerd 
op de plannen van de Nederlandse regering middels een wetswijziging de zeezenders voorgoed uit de ether 
te weren. Wekenlang waren honderden ingezonden brieven te lezen waarin vooral tegenstanders van een 
eventuele wetswijziging aan het woord kwamen. Maar ruim 10 jaar eerder, in 1962, waren ook vele reacties 
terug te lezen, waarvan een bloemlezing.
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‘Als voorstander van een commerciële omroep en door de grote tegenwerking een dergelijke omroep te 
verkrijgen van de zijde van de zuilen, zou ik het ook zeer betreuren, indien ook hier door machtswellust het 
uitzenden door Veronica onmogelijk wordt gemaakt. Hier is alle reden om een petitie aan ons Parlement te 
doen uitgaan. Gaarne zal ik daaraan mijn medewerking verlenen. Ik constateer wederom met genoegen, dat 
hier ook weer op de bres wordt gestaan voor de vrijheid van anderen.’ (H.H. Hammacher uit Utrecht).

‘Veronica mag niet uit de lucht verdwijnen. Indien dit onverhoopt toch zou gebeuren, zal ik in de eerste plaats 
mijn ‘zuil-abonnement’ opzeggen en bovendien geen luisterbijdrage meer betalen, wat ook de consequenties 
hiervan zullen zijn.’ (D. Wagenaar, Zwolle.)

De omroepen willen Veronica weg hebben. Waarom? Omdat een zeer groot deel van ons land er naar luistert. 
De omroepen zijn naar onze smaak oer- en oervervelend. Helaas gaat Veronica ’s avonds al vroeg de ether 
uit, maar dan is er gelukkig Radio Luxembourg nog. De reclame van beide stations stoort ons in het geheel 
niet. Het is verantwoord verdeeld over het programma.’ (J. Oymans, Venlo.)

‘Naar mijn mening, en naar ik aanneem van vele miljoenen landgenoten, voorziet Radio Veronica in een zeer 
grote behoefte bij het Nederlandse volk. Het is te betreuren dat men haar nog steeds geen legale plaats 
heeft toegewezen. Het boycotten van Radio Veronica door de zuilen en het parlement zou moeten worden 
beantwoord middels het boycotten van alle zuilen door alle Nederlanders die nog een greintje vrijheidsdrang 
bezitten.’ (M.Korving, Den Haag).

‘De zenders Hilversum 1 en 2 zenden te weinig populaire muziek uit. Politiek, geloof en oorlogen lezen wij 
wel in de krant. Wij kuren lange, lange dagen. Door Veronica kunnen wij dat wel verdragen. Om 8 uur is voor 
ons de dag al lang begonnen. Door Veronica is er weer een kuur-dag gewonnen. Voor Hilversum betreuren 
wij het ten zeerste. Voor ons is Veronica toch echt wel de eerste. Zendt Veronica niet meer uit, dan noemen 
wij dit geen kloek besluit. Als men Veronica weg gaat sturen, dan duurt het eens zo lang, het kuren.’ (H.M.J. 
Dekkers, Bilthoven sanatorium Berg en Bosch.)

‘Radio Veronica hebben wij hoofdzakelijk aanstaan en met ons velen van onze kennissen en vrienden. Ieder-
een is verontwaardigd over het feit, dat men overweegt een schip, bovendien buiten de territoriale wateren 
liggend, zijn bestaansrecht, nog beter zijn bestaansnoodzaak, heeft bewezen, het voortbestaan onmogelijk 
te maken. Ik ben nog steeds zo optimistisch, dat ik graag wil vasthouden aan de idee dat Nederland een vrij 
land is, met recht en rechtvaardigheid.’ (G.G.C.J. Bjelke van Milligen, Amsterdam.)
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Kees Manders wist altijd wel 
aandacht te trekken
Vooral bij de radioluisteraars die een zwak hadden voor de programma’s 
van RNI is de naam van Kees Manders bekend. In augustus 1970 pro-
beerde hij in internationale wateren de leiding over het zendschip MEBO 
II over te nemen omdat hij van mening was dat de Zwitserse eigenaren 
een afspraak, dat hij directeur van een Nederlandse service zou worden, 
niet nakwamen. 

Over de gebeurtenissen 
die dag op de Noord-
zee, voor de kust van 
Scheveningen, schreef 
ik eerder het volgende 
verhaal: http://www.
o f f sho re - rad i o .de /
HansKnot/manders.htm

Maar Kees Manders was, zoals hij zelf in zijn overlijdens-
advertentie aankondigde: ook boer, stukadoor, straatzan-
ger, auteur, schilder, conferencier, humorist, cabaretier, 
chansonschrijver, revueproducent, propagandist, platen-
producer, showbusinessmanager, nachtclubeigenaar en 
filmproducent. De in 1979 overleden Manders, hij werd 
65 jaar, zocht vooral de publiciteit om zijn naamsbekend-
heid nog groter te maken. 

Zo kwam hij in maart 1965 weer eens in het nieuws met 
een eigenlijk verloren gegaan bericht dat ik bij toeval te-
rugvond op zoek naar een totaal ander onderwerp. Het 
bleek dat hij de toenmalige Oost-Duitse premier Walter Ul-
bricht per brief had benaderd en deze had aangeboden de 
muur tussen 
Oost- en 

West Duitsland te kopen. Hij had daar een bedrag van 100 gul-
den per strekkende meter voor willen investeren. Wel opteerde 
hij in de brief tevens voor het recht de gekochte meters ook te 
mogen afbreken. 

Heel serieus meldde hij in zijn schrijven aan Ulbricht dat hij de 
gekochte stenen wenste te vergruizen en te verkopen. Van de 
opbrengst wilde hij de kosten betalen, terwijl de eventuele winst 
zou terugvloeien in de staatskas van de DDR. Hij meldde verder 
dat, wanneer de stenen eenmaal gingen rollen deze een lawine 
aan opluchting en vreugde teweeg zouden brengen, waaruit voor 
Oost en West een gelijke levensstandaard en oprechte vrede zou 
kunnen voortvloeien. Ulbricht was trouwens niet de enige die de 
opmerkelijke brief kreeg, een kopie werd door Kees Manders aan 
de toenmalige Sovjet Premier Kosygin gestuurd. 

HANS KNOT
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In 1959 lanceerde Het Parool -toen één van de grootste 
kranten van Nederland- een frontale aanval op het om-
roepbestel. Op de achtergrond speelde het naoorlogse 
doorbraak idealisme bij deze enige niet-verzuilde krant: 
men wilde één nationale omroep. Bovendien wilde de po-
litiek reclame in de ether gaan toestaan. Als voorschotje 
daarop was Het Parool toegetreden tot een consortium 
van ondernemers die commerciële TV wilden gaan ma-
ken. Daarmee wilde de krant derving van advertentiein-
komsten door etherreclame compenseren. Een groep Pa-
rool-journalisten ging spitten in de publieke omroep om 
aan te tonen dat het ‘kolossale geldverspilling’ was om 
vijf zuilen allemaal een volledig programma te laten ma-
ken, schreven Gerard Mulder en Paul Koedijk in hun boek 
‘Léés die krant!’ De VPRO gaf als enige volledige inzage 
in zijn financiële handel en wandel, de andere omroe-
pen hielden de boeken angstvallig gesloten. In november 
1960 publiceerde Het Parool een driedelige serie over de 
omroep, daarbij 
regelmatig ver-
wijzend naar 
bu i t en l andse 
omroepen zoals 

Danmarks Radio. De Deense omroep wist per personeelslid zeven-
tien uur radio te vullen, terwijl de Hilversummers de tien uur nog 
niet haalden. Ook werd fijntjes gewezen op de voordelen van cen-
trale huisvesting, geïllustreerd door een kaartje van Hilversum met 
daarop het woud aan verspreid liggende omroepgebouwen. Maar 
hoe gedegen de stukken van Het Parool ook waren, ze maakten 
weinig indruk want ‘voorstanders van het bestaande Nederlandse 

omroepstelsel hadden nooit be-
weerd dat het er moest zijn omdat 
het zo goedkoop was’, schrijven Mul-
der en Koedijk. De artikelen kregen 
een staartje in een felle en emoti-
onele polemiek tussen hoofdredac-
teur dr. P.J. Koets en Jaap Burger, 
die behalve PvdA-fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer ook VARA-voorzit-
ter was. Burgers aanvallen op Het 
Parool werden zelfs in pamfletvorm 
bezorgd bij de VARA-leden in Am-
sterdam. Het werd het begin van 
een breuk tussen Het Parool en de 
rode familie van PvdA, vakbond  en 
VARA.

ANDRÉ VAN OS
P.J. Koets bij de opening van een 
tv-studio in Amsterdam (www.gahetna.nl)
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Televisieontvangst in de vroeger tijden
Naar aanleiding van een eerdere herinnering, waarin werd verteld hoe in de beginjaren in Groningen ‘op de 
achterkant van de antenne’ naar signalen - verzonden vanuit Duitsland - werd gekeken, reageerde Herman 
ook nog vanuit Vlaanderen. ‘Wat ik niet goed begrijp is dat jullie er nooit een tweede antenne bij hebben ge-
zet op de antennemast. Die was dan alleen naar Duitsland gericht en dan hoefde je beneden naar de televisie 
maar een kabel te versteken om Duitsland te zien of een antennemotor had ook een oplossing kunnen zijn.

Dat laatste werd hier in België dus gebruikt, want hier kon je naar Frankrijk kijken en de Nederlandse tele-
visie als je dus in Oost-Vlaanderen woonde. Mensen in West-Vlaanderen konden Nederland niet ontvangen 
omdat ze te ver van de steunzender Goes woonden. Maar dan konden ze wel Frankrijk zien en wie dieper in 
West-Vlaanderen woonde zelfs programma’s vanuit Luxemburg, wat wij dan weer niet konden ontvangen.

Wij hadden ook een televisietoestel 
nodig dat zowel het PAL als SECAM 
systeem kon ontvangen, want an-
ders konden we de Franse televi-
siestations niet zien. Eerst diende je 
de televisie-antenne te richten naar 
Waver, nabij Brussel, om de BRT en 
de RTB te kunnen zien. Respectie-
velijk via kanaal 8 en 10, welke ka-
nalen nu nog altijd gebruikt worden. 
Later kwam er de uitzending vanuit 
de zender Ruislede bij, die weer la-
ter de steunzender Egem werd. In 
Ruislede stonden er eerst drie korte-
golfzenders, die gebruikt werden om 
de contacten te verzorgen met het 
voormalige Congo. Op dit zender-
park werd, als ik het goed heb,  ook 
de eerste televisiezender geplaatst, 
die later naar Egem werd verplaatst, 
nabij Aalter - net aan de grens met 
Oost- en West-Vlaanderen.

Er werden veel antennemasten geplaatst waarop ook VHF- en UHF-antennes waren gemonteerd. Alle kabels 
kwamen dan via de mast zo door de muur of vaak het kozijn van een raam naar binnen en dan werden er 
naast het televisietoestel enkele pluggen op de muur gezet. Je diende dan een stekker te versteken naar 
gelang de het televisiestation dat  je wenste te zien. Later werd dat dit systeem vervangen door een anten-
nemotor.

Toen wij in 1968 televisie kregen, stonden er twee televisie-antennes op de mast gemonteerd. Eentje voor 
kanaal 5 – 12 en de tweede voor kan 21 – 60. De eerste was voor ontvangst van de BRT en RTB en de 
tweede voor ontvangst van signalen uit Frankrijk en Nederland. Samen met een vriend heb ik de mast nog 
afgebroken, alweer zo’n dertig jaar geleden.

Met de vaste televisie-antennes had je in de winter, als het vroor nooit een probleem maar wel met draaibare 
televisiemasten. Dan moest je bijvoorbeeld wachten tot er wat zonnestralen op de mast kwamen, zodat de 
boel wat opwarmde en je kon draaien. Dit gebeurde zowel met een stuk touw als met een motor. Kwamen 
die zonnestralen niet dan was je verplicht om naar hetzelfde televisiestation te kijken. Soms had je pech als 
er net op dat andere kanaal een leuke film was en dat was dan weer flink balen!’

HERMAN CONTENT

omroepster Sonja Cantré ©  VRT
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uit: Radio Pictorial, 13 januari 1939




Toen er nog geen televisie was, waren radio-hoorspelen bijzonder populair. Ook op dat front maakte de voor-
uitgang zich kenbaar. Op de avond van dinsdag 26 januari 1960 konden de Nederlandse radioluisteraars voor 
het eerst kennismaken met een hoorspel in stereo. Daar waren dan wel twee radio-ontvangers voor nodig. 
Hans Knot vertelt hier meer over deze gedenkwaardige uitzending.

In de tijd dat de overgrote meerder-
heid van de Nederlandse bevolking 
nog niet in het bezit was van een tele-
visietoestel, was de radio zondermeer 
het middelpunt in elk huisgezin. Geze-
ten rond de tafel werden tal van hoor-
spelen beluisterd en werd er de vol-
gende dag op het werk of op school er 
over nagepraat. En diegenen die niet 
geluisterd hadden werden bijgepraat 
over de voortgang van het verhaal.

Op dinsdag 26 januari 1960 was er in de kranten het opzienbarende nieuws te lezen dat in de avond de 
eerste stereofonische uitzending van een toneelstuk zou gaan plaatsvinden. ‘Vanavond om tien minuten over 
half elf zal het eerste radiofonische hoorspel worden uitgezonden over Hilversum I en II.’ De uitzending en 
productie waren gezamenlijk in handen van de KRO en de AVRO en het hoorspel zou tot half 12 gaan duren. 
Wel had men, om het stereofonische effect te verkrijgen, twee radiotoestellen nodig, waarbij in de kranten 
geadviseerd werd ook de geluidsbox van de eventueel aanwezige draadomroep te gebruiken. 

Acteur Louis de Bree, (r) de stem van oud-inspecteur Martin Croner

Het hoorspel heette trouwens ‘Even schuilen’, geschreven 
door Allen Burke en Leone Stewart. Het werd geregis-
seerd door Leon Povel. In de kranten werd de potentiële 
luisteraars niet alleen uitgelegd hoe er geluisterd diende 
te worden maar ook geadviseerd de verlichting uit te 
gaan doen, tussen de beide ontvangers in het donker te 
gaan zitten en te gaan doen alsof men midden in het 
hoorspel alles optimaal beleefde: ‘De voetstappen gaan 
dan van links naar rechts, de stemmen hoort men nu hier, 
dan weer daar. Kortom, het is alsof men erbij is.’

Zo werd de lezer van de krant geluiden beloofd die zeer 
natuurgetrouw zouden gaan overkomen. Ondermeer werd er een vechtpartij beloofd, waarbij één van de 
personen met een plof op de grond terecht zou komen, waarbij het aan de luisteraar was om te bepalen in 
welke hoek dit gebeurde. Als lezer begrijpt U het al, destijds diende de ene radio-ontvanger op Hilversum 
I en de andere op Hilversum II te worden afgesteld. Het was nog in de prille transistorradio periode en de 
vraag is hoeveel inwoners van Nederland destijds de beschikking hadden over twee ontvangers zodat ze het 
experiment konden volgen. Ook voor de ‘spelers’ in het hoorspel was het moeilijker acteren daar ze niet voor 
de microfoon konden blijven staan maar heen en weer dienden te lopen in de studio, zodat de illusie bij de 
luisteraars kon worden opgewekt dat er in de huiskamer daadwerkelijk gelopen werd. 

Op de vloer in de studio waren, op de centimeter nauwkeurig, plaatsen afgetekend waar men diende te 
staan, uiteraard telkens afwisselend. De berichtgeving in de kranten eindigde met: ‘Wie er werkelijk ontvan-
kelijk is, kan rillen van spanning bij het misdaadavontuur, dat vanavond thuis in de huiskamer wordt ontra-
feld.’ Aan het hoorspel werkten Jan Borkus, Evan Janssen, Louis de Bree, Frans Somers en Dries Krijn mee. 

FREEWAVE Nostalgie • 29



De draad van het verhaal werd in de omroepbladen, zover het was opgenomen, als volgt omschreven: 
‘Martin Croner heeft zojuist afscheid genomen als inspecteur bij Scotland Yard. Op weg naar huis wordt hij 
overvallen door een regenbui. Hij besluit te gaan schuilen bij Willard en Jane. Hij begint de rechercheur uit te 
hangen en fantaseert als grap een verhaal bij enkele dingen in het huis van zijn vriend, die verdacht zouden 
kunnen zijn. Twee jaar later heeft hij daar nog steeds spijt van.’

En zo begon die avond de aankondiging, gedaan door een dragende mannelijke stem van een omroeper: 
“Hier zijn de zenders Hilversum I en II met een gezamenlijke stereofonische uitzending van de AVRO en de 
KRO. Vanavond zal voor de eerste maal in ons land een stereofonisch hoorspel worden uitgezonden. Om de 
uitzending zo goed mogelijk te kunnen ontvangen dient U twee luidsprekers, op een afstand van ongeveer 
drie meter van elkaar, te plaatsen. De linker stemt U af op Hilversum I, 402 meter. De rechter op Hilversum II, 
298 meter. U kunt het ook doen op de corresponderende FM-zenders en/of Draadomroep.” Vervolgens werd 
de luisteraar geadviseerd de beide ontvangers op gelijke geluidssterkte in te stellen om op die manier een zo 
goed mogelijke stereofonische ontvangst te verkrijgen. Ook werd men geadviseerd op enkele meters afstand 
van beide ontvangers te gaan zitten. Vervolgens werd de luisteraar de kans gegeven alles goed in te stellen, 
waarbij de omroeper van dienst eerst zijn stem liet horen in de linker luidspreker en daarna in de rechter. 

De pers was op 18 januari een document ter hand gesteld door de persdienst van de KRO waarin het een en 
ander werd verklaard over het doel en het technische aspect van de allereerste stereofonische uitzending van 
een toneelspel in ons land. De persconferentie werd gehouden in het technisch centrum van de NRU, de Ne-
derlandse Radio Unie en werd ‘inleiding over de artistieke aspecten van het stereofonisch spel’ genoemd.

Zo werd er bekend gemaakt dat er al was geëxperimenteerd met stereofonische muziekuitzendingen, gelijk 
aan met wat de bedoeling was met die van het stereofonische hoorspel; dus via gebruik van twee ontvan-
gers. Het idee voor de uitzending bleek te zijn ontstaan bij de KRO, waarna bij de collega’s van de AVRO 
voorzichtig was gevraagd om te gaan samenwerken, zodat van zowel de zenders van Hilversum I als Hilver-
sum II voor het experiment gebruik kon worden gemaakt. Aan de ’s Gravelandseweg in Hilversum had men 
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Spanning in de opnamekamer
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geen probleem met deze vorm van samenwerking.

Men meldde aan de pers ondermeer: ‘Over stereofonische spelmogelijkheden was vrijwel niets bekend en 
teksten hiervoor bestonden ook niet. Er wordt dus uitgegaan van een monofoon spel, een hoorspel dus, 
dat tot stereofonisch spel kan worden bewerkt. De essentie van stereofonie is de ervaring van ruimte in 
diepte en breedte. In een hoorspel komen de stemmen van één vast punt: het radiotoestel. Bij stereofonie 
komen de stemmen los van de luidspreker te staan en bewegen zich tussen de twee luidsprekers in, die voor 
stereofonische ontvangst nodig zijn. Er wandelen dus gestalten door de ruimte heen. Het geluid moet ook 
stereofonisch zijn, wil men zich op straat wanen. En het gevolg is dat vrachtwagens en autobussen dwars 
door de kamer rijden en de kamerwanden schijnen weg te vallen.’

Men had nog daadwerkelijk een verrassing voor de journalisten toen men 
wist te melden dat er meer was dan alleen de stemmen en het geluid van 
bewegende spelers in het hoorspel: ‘Stereofonische illustratieve muziek 
completeert dan het geheel, waarvoor keuze kan worden gedaan uit een 
bescheiden voorraad opnamen, waarmee ook interessante stereofonische 
effecten kunnen worden verkregen en wel waar dit om dramatische redenen 
gewenst is.’

Het bleek dat in het laboratorium van de NRU dagenlang was geëxperimen-
teerd en gemonteerd. Tevens werd er in de openlucht vele uren besteed 
aan het registreren van buitengeluiden, die aan speciale eisen dienden te 
voldoen. Vervolgens werd door de technische dienst van de NRU, onder 
leiding van ir. Paul Snoek, de gebruikte, ingewikkelde, apparatuur overge-
bracht naar een hoorspelstudio, die vervolgens een week lang het werkter-
rein werd. 

Natuurlijk werden er in die week opmerkelijke ontdekkingen gedaan op technisch gebied. Nieuwe mogelijk-
heden, maar ook nieuwe moeilijkheden kwamen tevoorschijn. Zo ontdekte men dat rustig twee mensen door 
elkaar heen konden praten, zonder dat dit van invloed kon zijn voor de luisteraar. Deze kon beide gesprek-
ken, mits in het bezit van twee ontvangers, uitstekend van elkaar scheiden. Wel was het zo dat een spreker 

Regisseur 
Léon Povel



niet van links naar rechts in een rechte lijn kon lopen om goed over te komen, zeg maar in stereo. Dit diende 
echter in een halfcirkelvormige lijn te gebeuren, waarbij het gezicht naar de volgende microfoon gericht 
diende te zijn. Waarschuwend werd ook gemeld dat deelnemers aan een dergelijk stereofonisch hoorspel 
zich niet mochten bewegen als ze niet deelnamen aan het lopende gesprek.

Ook maakte men duidelijk dat de spelers een uitgebreid draaiboek kregen, waarin van moment naar moment 
was beschreven waar men diende te staan: ‘Een scene kan zich als een nevel oplossen en een nieuwe lang-
zaam een gestalte krijgen’. De nieuwe opzet destijds maakte het mogelijk de rol van verteller bij een hoorspel 
uit te schakelen. Het gebeurde allemaal eigenlijk redelijk compleet. De plaats van de deelnemende spelers 
diende dus exact te worden bepaald, want elke afwijking, hoe klein dan ook, kon zorgen voor luisterproble-
men bij diegene die het hoorspel stereofonisch probeerde te beluisteren.

Als locatie, zo had men bij de Technische Dienst van de NRU, onder leiding van Ir. P. Snoek, bedacht, kon 
alleen een zogenaamde ‘dode ruimte’ worden gebruikt of een heel grote zaal, waar meestal de reflecties 
veel minder zwaar terugkaatsen. De later gebruikte studio, die eigenlijk niet geschikt was voor stereofoni-
sche uitzendingen, werd dan ook geheel volghangen met zware gordijnen om op die manier het gewenste 
akoestische effect te verkrijgen. 

Het leuke in de vijftiger- en zestiger jaren van de vorige eeuw was dat, via het gerenommeerde Nieuwsblad 
van het Noorden, de lezer – en wie weet de potentiële luisteraar – op een terdege manier via een getekende 
uitleg duidelijk werd gemaakt van de doelstelling en de uitvoering en hoe het beluisteren van een stereofo-
nische uitzending diende te gebeuren. 
 
Elders heb ik al gepubliceerd over mijn mening betreffende stereofonische- en stereo-uitzendingen: 
http://radiotrefpunt.nl/2014/05/12/stereo-of-nep-stereo
Meer informatie over de uitzending is te vinden op de website Geronimohoorspelen: 
http://www.geronimohoorspelen.nl/L%E9on_Povel/even_schuilen.htm
Een podcast van de oorspronkelijke uitzending is te vinden op: 
https://archive.org/details/EvenSchuilen

HANS KNOT
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De RadioDay zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 14 november 2015. Als locatie is gekozen 
voor museum RockArt in Hoek van Holland. De deuren van het museum gaan die dag open om 
11:00 uur en om 18:00 uur is het einde gepland. 

De opzet van de jaarlijkse happening is wel gewijzigd. Er is voor gekozen om het ene jaar een natio-
nale RadioDay te houden en het jaar daarop een grote internationale RadioDay. Dit jaar is er een nati-
onale dag, gericht op Nederland en België en dus iets beperkter in omvang dan voorgaande jaren. 

De inrichting van museum RockArt zal een belangrijke rol spelen. Centraal staat de gerestaureerde 
Veronica-studio. Er zullen zeven bekende radio dj’s worden gevraagd die dag vanuit de studio een 
programma te maken als een soort raamprogrammering, die op het halve uur wordt onderbroken 
voor een te interviewen gast op het podium. Dat betekent dat er zeven onderwerpen zullen worden 
besproken die dag. De items die dit jaar de revue zullen passeren worden later bekend gemaakt, maar 
in ieder geval zal er aandacht worden geschonken aan de zeezender Radio Monique en het 50-jarig 
bestaan van Hilversum 3 / Radio 3 / 3FM.

De RadioDay 2015 wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door: 
Ad Roland Media, het Internet Radiocafé en door Radiotrefpunt.nl 

Meer informatie volgt in de komende periode.



In eerdere publicaties heb ik vaker aangehaald dat in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw niet 
alleen de programmakeuze op de televisie erg klein was, maar ook het aantal uren dat kon worden gekeken 
naar Nederland en eventueel een grensstation. Dat laatste was afhankelijk van de locatie waar het televi-
sietoestel stond en of men daarmee viel binnen het ontvangstgebied van een steunzender opererend vanuit 
een buurland. Op vrijdag 5 februari 1960 werd het duidelijk dat er enigszins meer toekomst zou komen in 
het kijken naar de televisie. Die dag werd een uitbreiding aangekondigd tot 22 uur televisie per week die in 
hetzelfde jaar nog zou worden gerealiseerd. Tevens werd er aangekondigd dat binnen drie jaar, dus voor 1 
januari 1963, het aantal uitzenduren tot dertig per week zou worden uitgebreid.

Die ochtend was er in de Tweede Kamer een wetsontwerp in behandeling genomen dat unaniem, uitgezon-
derd door de Kamerleden verbonden aan de CPN (Communistische Partij Nederland), werd aangenomen. 
Hierdoor werd het voor de regering mogelijk het kijkgeld te verhogen tot 40 gulden per huisgezin per jaar. 
Wel was eraan vastgekoppeld dat tot 1 januari 1961 een maximale verhoging tot 36 gulden mocht plaats-
vinden. Per 1 januari 1960 was de televisiezendtijd per week al uitgebreid van 15 tot 18 jaar. Mede door de 
verhoging van de kijkgelden werd het mogelijk per 1 oktober de televisiezendtijd verder te verhogen tot 22 
uur per week. Verder kwam naar buiten dat per 1 oktober 1961 de uitbreiding verder werd uitgebouwd en 
wel tot 26 uur, terwijl weer op 1 oktober 1962 de uitbreiding tot 30 uur per week een feit zou zijn.

De toenmalige staatssecretaris Scholten maakte bekend dat de verhoging van het kijkgeld, die tot doel had 
het televisiebeleid uit te bouwen zonder financiële remmen voor behoorlijke programma’s, niet vooruit liep 
op een eventueel toekomstige commerciële vorm van televisie. Al jaren werd over deze eventuele komst ge-
debatteerd en zoals de geschiedenis ons leerde zou het nog bijna 30 jaar duren voor een legaal commercieel 
televisiestation in ons land echt met uitzendingen van start zou gaan. Scholten meldde tevens dat een nota 
over de toekomst van de commerciële televisie nog niet gereed was: “Er wordt intensief aan gewerkt, maar 
er is nog studie over bepaalde onderdelen nodig en ik kom liever een maand later met een volledige nota 
dan met een onvoldragen nota.”
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Verder wist hij te melden dat de bouw van een nieuw studio-
complex niet meer in 1960 maar een jaar later was te verwach-
ten. Over de verhoging van de kijkgelden meldde hij dat het 
niet om een prijsverhoging ging, want met de uitbreiding van de 
zendtijd werd er volgens hem veel meer geboden. In antwoord 
op een opmerking van het Tweede Kamerlid voor de VVD, me-
vrouw Van Someren-Downer, dat zij de voorkeur zou geven aan 
verbetering van het peil van de programma’s boven uitbreiding 
van de zendtijd, antwoordde Scholten dat beide wensen tegelij-
kertijd dienden te worden verwezenlijkt. 

Ook had zij een verzoek ingediend om de betaling van de om-
roepbijdrage niet ineens te laten verrichten maar over te gaan 
tot betaling in termijnen. De staatssecretaris antwoordde hier-
mee niet akkoord te kunnen gaan daar dit tot gevolg had dat de 
inningskosten veel hoger zouden uitvallen, waardoor de hogere 
opbrengst voor een belangrijk deel verloren zou gaan.

Tevens werd in de wet op de luister- en kijkbijdrage een clau-
sule opgenomen waardoor het onder bepaalde omstandigheden 
mogelijk werd een gedeeltelijke vrijstelling van betaling of to-
tale vrijstelling te verkrijgen. Dit werd bijvoorbeeld mogelijk ten 
behoeve van bepaalde groepen oorlogsinvaliden en andere ca-
tegorieën invaliden, evenals voor behoeftige chronische zieken 

en voor instellingen met een menslievend karakter. 
Daarbij diende gedacht te worden aan ziekenhui-
zen, sanatoria, verpleeginrichtingen, enzovoort. 

Geen directe uitspraak wenste Scholten te doen over 
eventuele voordelen ten bate van ouderen boven de 
60 jaar, die beneden een bepaalde inkomensgrens 
zaten. Hij stelde voor daar wel een diepere studie 
over te willen overwegen maar gaf tegelijkertijd aan 
dat hij niet kon zeggen op welk moment aan het 
verlangen tegemoet zou kunnen worden gekomen. 
De mogelijkheid van vrijstelling was begin 1960 dan 
wel in de wet opgenomen, maar men moest wel af-
wachten wanneer van de mogelijkheid gebruik kon 
worden gemaakt.

HANS KNOT
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Uit de klas gestuurd!
Op internet zijn over ontelbare onderwerpen artike-
len terug te vinden en ook als het om radio gaat is 
de mix in aanbod enorm. Zo struinde Paul de Haan 
recentelijk door tal van artikelen over AFN en kwam 
automatisch tot een volgende herinnering:

Ik las recentelijk een prima artikel over welke senti-
menten AFN in de vergane jaren losmaakte bij bij-
voorbeeld Van the Man, zijn plaat ‘In the days before 
rock and roll’ beschouw ik een beetje als mijn lijflied. 
Het ontdekken, niet alleen van het medium radio 
maar vooral het zoeken naar muziek op die radio, 

zorgde er voor dat je natuurlijk uitkwam bij, in mijn geval in 1964, de zeezenders. Maar aangezien in Noord 
Nederland diezelfde zeezenders ‘s avonds koppie onder gingen, qua RF signaal, moest je wel shoppen. 

Op de lange golf ontdekte ik al BBC Light, toegegeven het stond niet bol van de popmuziek maar je haalde 
iets anders in huis dan waar we van kind af aan mee waren gepest.... Glibbersum 1 en 2. Verder kijkend op 
de middengolf kwam Luxembourg op de 208 vechtend tegen de fading op en neer binnen op de radio.

Nee, veel beter ging het met de lokale AFN, als het ware 
hier om de hoek, AFN Bremerhaven op 1142 kHz en ‘s 
avonds als extraatje ook nog de 50 kW uit Münich en de 
150 kW uit Frankfurt. Door constant te luisteren naar de 
zo verschillende bronnen leerde ik al snel dat radio in de 
verschillende landen totaal verschillend van elkaar was 
ingericht. Bijkomend voordeel was dat ik het Engels als 
een bijna vanzelfsprekende taal ging beschouwen, al snel 
vertaalde ik wat in het Engels werd gezegd niet meer naar 
het Nederlands maar was de taal voor mij onvertaald naar 
Nederlands volkomen gewoon geworden. 

Op de middelbare school kreeg je proefwerken Engels, 
de leraar dicteerde de zinnen in het Nederlands en als hij 
daar klaar mee was dan mocht je die zinnen in het Engels 
vertalen. Mijn sport was na het einde van het dicteren in 
het Nederlands het proefwerk al in het Engels direct rich-
ting het bureau van de leraar te brengen met de bijzonder 
verwaande opmerking dat ik vermoedde dat er misschien 
één fout in zou zitten. “Der uit De Haan”, kreeg ik met 
regelmaat te horen. 

Maar even terug naar AFN. AFN was radio voor elke ‘USA 
soldier’ in die tijd, alle stromingen kwamen aan bod, wel 
op vaste tijden de ‘local deejay input’ compleet met die 
schitterende AFN jingles. Het werd me toen wel duidelijk 
dat er groot verschil zat tussen de ‘Armyprivate’, die de 
deejay uithing en de vaklui uit de VS, we kennen vast alle 
namen wel. Het gaf me in het midden van de jaren zestig 
al inzicht in het feit dat de stations in de VS zeer spectacu-
lair moesten klinken, maar ja, het was de tijd ver voor de 
downloadsites dus je bleef gissen. 

Status Quo 

AFN Bremerhaven secretaresse 
Fraulein Liselore Gretchen Überbaum
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Wat hielp was in rond 1968-70 mijn ontdekking van WNYW Radio 
New York Worldwide, een commercieel station op KG uit de VS met 
een mix van muziek en nieuws, maar wel met die zo kenmerkende 
‘USA style’ van radio maken en die prachtige CBS newsjingle op 
de ‘top of the hour,’ welke jingle nu nog wordt gebruikt door CBS, 
helaas niet meer het origineel.

Vanaf het begin der jaren zeventig herinner ik me ook dat Hans 
Knot de eerste PAMS demotapes wist te bemachtigen. Die demo’s 
stonden niet alleen vol met schitterende jingles maar ook korte 
airchecks van de ‘W’ en ‘K’ stations die de PAMS jingles gebruikten. 
Mijn radioblikveld werd dus mede door AFN Europe ruimer dan 
louter het Europese radiogebeuren. Van tijd tot tijd lees ik van zee-
zender anoraks dat ze bijvoorbeeld in ‘the 60’s’ zich louter en alleen 
richtten op bijvoorbeeld Big L. Ik heb er nooit spijt van gehad dat 
ik elke dag een ander station of network bezocht om bij te blijven 
op muziekgebied maar ook om de ‘sound’ van de verschillende stations beter te leren kennen. AFN heeft hier 
veel aan bijgedragen, heden ten dage luister ik met regelmaat naar AFN Country via mijn WIFI radio. Het 
komt een beetje in de buurt van toen met hun mededelingen en ‘AP News’ op het hele uur. Eigenlijk zouden 
ze één of twee ‘vintage AFN jingles’ in het geheel moeten stoppen, dat zou pas een thuiskomst zijn.
 

PAUL DE HAAN
 

Ge Huijbens uit de Ardennen 
stuurde ons de scan van een QSL 
kaart die hij toegestuurd kreeg 
van een amateur radiostation. 
Het gaat om PA40RNI uit Nijme-
gen. Reden tot de uitgave was 
een special event uitzending ter 
herdenking van het feit dat 40 
jaar geleden (!) de zeezenders 
Noordzee, Veronica en Atlantis 
uit de ether moesten verdwij-
nen. Bedankt voor het toestu-
ren!
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In de eind vijftiger jaren kwam uit een bouwput een gigantisch hoog ge-
bouw tevoorschijn. Op de hoek van de Grote Markt en de Oude Ebbin-
gestraat in Groningen. Als kleine jongen keek je er tegen op. Het bleek 
een warenhuis waar van alles te koop was. Vroom en Dreesmann, een 
ouderwets familiebedrijf. Waar is de tijd gebleven van een ouderwets fa-

miliebedrijf? Waar is de tijd gebleven dat je op de bovenste verdieping in januari en juli uitverkoop van 
grammofoonplaten had? Waar is de tijd gebleven dat je regelmatig naar de kelder ging waar de supermarkt 
van Vroom en Dreesmann was gevestigd. Waar is de tijd gebleven dat je naar de vierde verdieping ging om 
apparatuur te bekijken en eventueel te kopen? Waar is de tijd gebleven dat je met de lift naar boven ging en 
er een ouderwetse, in bruin pak geklede, liftboy je begeleidde en meldde wat er op de volgende verdieping 
zoal te zien was. Waar is de tijd gebleven dat je nog met vreugde het warenhuis bezocht?                                                                          

HANS KNOT
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Radio Veronica 2015

Radio Veronica startte 2 februari met haar nieuwe 
programmering. Jeroen van Inkel presenteert de 
ochtendshow en Patrick Kicken de middagshow. Met 
de start van de nieuwe programmering is ook het 
radiospel De Stemband weer te horen. Van 9 t/m 14 
maart werd de 80’s Top 750 uitgezonden. Op de foto 
v.l.n.r.: Juri Verstappen, Martin Zuurveen, Kees Baars, 
Jeroen van Inkel, Rick van Velthuysen, Nicky Verha-
ge, Michael Blijleven, Erik de Zwart, Patrick Kicken, 
Bart van Leeuwen, Alex Oosterveen, Dennis Hoebee 
en Martijn Muijs. Afwezig: Jurjen Gofers, Silvan Stoet, 
SIlverius, Ben Liebrand en DJ Jean.

MediaPages.nl
Zeezenders en mediaherinneringen
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Ruim  veertig  jaar  later  nog 
steeds  verkeerd  woordgebruik
Op 31 augustus 1974 verdwenen stations als Radio Veronica, Radio Northsea International en Radio Atlantis 
voorgoed uit de ether als zijnde zeezenders. Men had voor deze zaterdag gekozen omdat het niet alleen een 
mooie afsluiter van de maand augustus zou zijn maar ook omdat medio september, na aankondiging van een 
wetswijziging van de Telegraaf- en Telefoniewet in de Staatscourant, vaak de anti-zeezenderwet genoemd, 
het onmogelijk zou worden om op legale wijze een dergelijk station te runnen.

Via de aangepaste wetgeving werd het namelijk voor 
personen ondermeer verboden te adverteren, te bevoor-
raden of aan land programma’s op te nemen voor een 
dergelijk radiostation. Wie echter wel – op welke manier 
dan ook – toch voor een dergelijk station ging werken, 
had de kans door justitie te worden vervolgd met alle 
gevolgen van dien.

Alle activiteiten verricht door medewerkers van voornoemde stations voor de datum van het van kracht 
worden van de wetswijzigingen werden dan ook volstrekt legaal verricht. Voor me ligt op dit moment num-
mer 114 van ‘Aether, tijdschrift over de geschiedenis van de omroep en de fonografie’, een kwartaalblad dat 
ik vanaf de oprichting altijd met veel plezier lees. In dit nummer komt het onderwerp ‘zeezender en haar 
historie’ een aantal malen voor, waarbij abusievelijk aan de geschiedenis een verkeerde draai wordt gegeven 
door het gebruik van het woord ‘piraat’.

Als voorbeeld noem ik het artikel ‘Middengolf gaat op slot’, waarin melding wordt gemaakt van het op 15 
september 2015 uit de ether nemen van de laatste middengolfzender van de publieke omroepen. Men con-
stateert dat het daarna wel heel stil zal worden op de AM. ‘Het betekent’, aldus de auteur van het artikel, 
‘het einde van een tijdperk, waarbij vooral in de jaren vijftig en zestig massaal naar de middengolf werd 
geluisterd, met Hilversum I en II en Radio Veronica en andere piraten.’

Het is te hopen dat de redactie van een uitstekend tijdschrift als Aether wil inzien dat het gebruik van het 
woord ‘piraat’ geheel onjuist is, daar op geen enkele wijze de wet werd overtreden door de in 1974 uit de 
ether gegane stations. Het enige juist te gebruiken woord is en blijft ‘zeezender’.

HANS KNOT

Ook in dit krantenbericht van april 1963 rept 
men over een piratenzender.
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Recentelijk kwam Martin van der Ven op het goede idee 8 mm materiaal die hij en Hans Knot al tijden in het 
archief hadden en deze eens hadden gekregen van Pieter Damave, te laten bewerken door Alex Hoek. Het 
betreft beelden geschoten door Harry de Winter gedurende de laatste uitzenddagen van RNI in 1974. Niet 
alleen is het materiaal prachtig op volgorde gezet maar tevens voorzien van een leuke soundtrack. Ga er 
maar even voor zitten: http://youtu.be/IyMFrVSUPX4
 
In November 2014 ging Christian Bergmann, samen met zijn vriendin Martina enkele weken op reis naar 
Nieuw-Zeeland en deed daar ondermeer de studio’s van Radio Hauraki aan. Een mooie compilatie is op de 
volgende site terug te vinden: https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157649591067198/

Een unieke serie foto’s van de MV Nannell, een zendschip dat eigenlijk nooit echt in de ether is geweest. 
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157647825597234/

De Amerikaanse overheid was heel vroeg met een zendschip. Kijk maar eens naar deze prachtige site

http://www.ontheshortwaves.com/USCGC_Courier/Courier.html

De volgende site besteedt aandacht aan historische foto’s van Bush House, het hart van de BBC in Londen: 
http://flashbak.com/twenty-five-stunning-pictures-of-bbc-broadcasting-house-in-1932-30877/

Kaunas in Litouwen heeft een pracht collectie opgebouwd als het gaat om radio’s. https://www.youtube.
com/watch?v=ZFoXpvlC0Pg&list=PLFB20FEE6F40315F8

MARTIN VAN DER VEN & HANS KNOT

 

Christian Bergmann (l) 
achter de microfoon bij 

Radio Hauraki



Toch weer wat geleerd van 
het historische programma 
Andere Tijden over de Haag-
se Piraten. Nadat eerder vo-
rige week ik een lange lijst 
met historische fouten bij de 
redactie van deze aflevering 
Van Andere Tijden inleverde 
inzake het verhaal op hun 
internetsite en deze in het 
weekend werden aangepast, 
vraag ik me af of die redac-
teur, die brutaal in zijn e-mail 
een ander de schuld gaf van 
de fouten, wel weet wat his-
torie is. Nooit zijn Veronica en 
Noordzee piraten geweest, ze 
zijn beiden voordat de     anti-
zeezenderwet van kracht 
werd, uit de ether gegaan. 

Een andere grote fout was 
te suggereren dat Radio 
Caroline in 1974 ook uit de 
ether was verdwenen. Vanaf 
zee was dat in 1990. Het te 
vaak onjuiste gebruik van het 
woord zender in plaats van 
radiostation, valt bij de jonge 
generatie onderzoekers er 
ook niet uit te krijgen. Voor 
de rest gaf de documentaire 
een goed beeld van hoe de 
Haagse Scene in elkaar stak. 
Jammer dat Bart van Gogh 
wel als jonge kerel in beeld 
kwam en niet is opgezocht 
voor zijn verhaal. Immers 
was hij op vele stations te ho-
ren met zijn prachtige stem. 

Groningen, 17 maart 2015
HANS KNOT

Toch weer wat geleerd van Een andere grote fout was 

Kanttekening bij Andere Tijden

Radio Centraal 
op de Hoefkade in Den Haag
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Sender & 
Frequenzen 2015
Jahrbuch für weltweiten Rundfunkempfang.
Eindredactie; Michael Schmitz en Wolf Siebel
Siebel Verlag / VTH Verlag Baden Baden, 2014
ISBN: 978-3-88180-893-4
608 pagina’s
Jaargang 32, met afbeeldingen

Voor me ligt, net voor de Kerstdagen, het nieuwe 
exemplaar van ‘Sender & Frequenzen’, van de Duitse 
uitgever ontvangen. Het is al weer de 32ste uitgave 
van dit jaarboek, dat nu voor 2015 bestemd is. In 
gedachten ga ik terug naar het einde van het jaar 
1982. We leefden eigenlijk in een totaal ander tijd-
perk. Internet was er bij lange na nog niet beschik-
baar voor de particulier. Snelle contacten via email, 
sms en andere vormen van moderne communicatie 
waren er nog niet. Satellieten waren er wel, maar nog niet breed in 
gebruik voor de transmissie van radio – en televisiesignalen. De computer was nog lang geen gemeengoed 
en dus communiceerde het merendeel van de intensieve radioluisteraars met elkaar en met de radio- en 
televisieorganisaties via briefpapier en briefkaart.

En daar lag toen in 1982 plotseling het allereerste exemplaar van ‘Sender & Frequenzen’ in de toenmalige 
Postbus. Als jarenlang gebruiker van het World Radio and TV Handbook stond ik destijds in eerste instantie 
huiverig tegenover deze nieuwe publicatie, die in de Duitse taal verscheen. Maar na enkele uren van bladeren 
en het lezen van de diverse onderdelen van het boekwerk raakte ik aardig enthousiast over wat door de re-
dactie was bijeengebracht en welke mogelijkheden de inhoud aan het beleven van de radiohobby kon geven. 
Ik schreef er een uitgebreide recensie over, die destijds alleen verscheen – vier weken later – in het Freewave 
Media Magazine. Immers de communicatie met de radioliefhebbers verliep in die tijd via tijdschriften.

Vanaf 1982 is het boek al die jaren blijven verschijnen en is nu dus ‘Sender & Frequenzen 2015. Jahrbuch 
für welweiten Rundfunkempfang’ uitgekomen. Wederom hebben de eindredacteuren Schmiz en Siebel, ge-
steund door een rijk team, een pracht boek weten te realiseren waarbij de geboden informatie zo veel mo-
gelijk up to date is gebracht, vergeleken met die van een jaar geleden.

Wat kan de lezer zoal verwachten na het gebruikelijke landenregister, de tips voor succesvolle wereldwijde 
ontvangst en een zeer uitgebreide opsomming van de landen waar de radio actief is en wat men zoal heeft te 
bieden voor de luisteraars. Natuurlijk zijn er de luisterplannen van de stations die deels of geheel in de Duitse 
taal programma’s verzorgen. Immers is ‘Sender & Frequenzen 2015. Jahrbuch für welweiten Rundfunkemp-
fang’ in eerste instantie vooral uitgegeven voor de radiohobbyisten in landen als Duitsland en Oostenrijk, 
maar wordt het ook door velen in de Benelux landen gezien als het gouden handvat naar de radiohobby.

Ook is er schematisch een overzicht terug te vinden van de Duitstalige programma’s. Ben je bijvoorbeeld ook 
scherp op het onderwerp ‘sport’ dan kun je vrij snel het nodige aan programma’s van je gading vinden. Ook 

waren er nog niet. Satellieten waren er wel, maar nog niet breed in 
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dient vermeld te worden dat er weer ruimte is voor het hoofdstuk ‘Radio en Televisie via de Satelliet’, waarbij 
tal van satellieten en een veelvoud aan frequenties en te ontvangen stations is terug te vinden. En voor de 
moderne hobbyisten, die het gemak van internet gebruiken voor hun radiohobby, is er ook genoeg aan infor-
matie terug te vinden in ‘Sender & Frequenzen 2015. Jahrbuch für welweiten Rundfunkempfang’.

Tenslotte dient vermeld te worden dat bijvoorbeeld ook de zogenaamde hobbypiraten, die veelal alleen in het 
weekend te beluisteren zijn, een terechte plek hebben gekregen in een van de aanvullende hoofdstukken. 
Al met al een prachtige aanvulling voor het boekenbestand van de radiohobbyist. Een voordeel is dat via het 
snelle internet een dergelijk boek veel sneller op de leestafel kan liggen als bijvoorbeeld 32 jaar geleden, 
toen de besteller vaak weken lang diende te wachten op een nieuw exemplaar van ‘Sender & Frequenzen. 
Jahrbuch für welweiten Rundfunkempfang’

HANS KNOT

Riskant Spel
Herman Heinsbroek
Umbrella Park Publishing, Vugt, 2015.
ISBN 978 90 823 1350 5
382 pagina´s

Als de naam Herman Heinsbroek valt denken de meeste men-
sen aan een voormalig lid van de Nederlandse regering Balke-
nende als minister van Economische Zaken en tevens vooraan-
staand lid van de toenmalige LPF. Maar zijn verdiensten haalde 
hij vooral, nadat hij in dienst was getreden van CBS, binnen de 
media. Zo werd hij in 1979 directeur van Arcade Records, de 
platenmaatschappij die hij tot een enorm succes maakte. Grote 
betrokkenheid binnen de radiowereld kwam doordat hij inves-
teerde en ondermeer eigenaar werd van de Radio 10 groep, 
waaronder Radio 10 Gold, TV10, TMF, Love Radio en Concert 
Radio vielen. Eind 1995 verkocht hij zijn onderneming voor heel 
veel geld aan Wegener N.V. uit Apeldoorn.

Heel vreemd keek ik dan ook op dat van zijn pen een thriller 
in de boekwinkel verscheen. Het is het verhaal van een ontspoorde wereldverbeteraar die mediatycoon Ben 
Zandstra en zijn beeldschone dochter Maya kidnapt. Het is de ontvoerder, Bram Rietveld, niet te doen om 
losgeld. Zijn misdrijf is een verknipte manier om brede aandacht te vestigen op het waanidee dat Ben Zand-
stra met zijn media-imperium alle fatsoensnormen om zeep helpt.

Wat Ben en zijn dochter Maya vervolgens doormaken, is pure horror. Maar tegelijkertijd wordt de ontvoering 
voor hen een ontdekkingsreis. Ze komen veel te weten over zichzelf, over de verhouding tot elkaar, hun 
familie, de maatschappij. En een ongemakkelijke vraag dringt zich aan hen op: is het wel alleen waanzin die 
de kidnapper drijft? Heeft hij niet toch een punt?

Het boek behandelt vanuit verschillende gezichtspunten en in een spannende setting een actueel onderwerp: 
De invloedrijke rol die de media spelen in ons dagelijks leven. Gaat het alleen nog maar om oplage- en kijk-
cijfers? Bepalen de media steeds meer onze gemoedstoestand, ons oordeel en ons gedrag en worden daarbij 
de journalistieke spelregels nog wel serieus genomen? Kortom worden we geleefd? Heel duidelijk wordt, na 
het lezen van ´Riskant Spel´ dat we via Herman Heinsbroek te maken hebben met een absolute aanwinst op 
de Nederlandse markt van thrillerauteurs. Van begin tot eind pakt hij de lezer vast om vooral door te blijven 
lezen, wat bij mij zondermeer is gelukt. Een prachtig boek, zondermeer een snelle aanschaf waard.

HANS KNOT

in de boekwinkel verscheen. Het is het verhaal van een ontspoorde wereldverbeteraar die mediatycoon Ben 
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De IJzeren eeuw 
Het begin van het moder-
ne Nederland
Hans Goedkoop en Kees Zandvliet
ISBN: 9789057303418
Prijs: Euro 29,95
Uitgever: Walburg Pers Zutphen
Pagina’s: 191, geïllustreerd. 

Recentelijk sprak ik met een student-assistente nog uit-
gebreid over de voordelen van een vaatwasmachine ten 
opzichte van een afwasborstel en vaatdoek. Ze vond 
het een pracht uitvinding die alleen nadelig was bij ge-
bruik door vele personen. Immers het apparaat werd 
nooit snel leeggemaakt en dat leverde voor haar nogal 
veel ergernis op. Ze zal een jaar of 21 zijn en ik vroeg 
haar of ze er wel bij stil stond hoeveel uitvindingen en 
geschiedenisontwikkelingen er zijn geweest voor een 
babyboomer; of ze maar eens een lijstje wilde maken.

Inderdaad is er op weg naar de moderne tijd ontzettend veel veranderd in de afgelopen zeven decennia voor 
de diverse generaties . De nieuwe publicatie ‘De IJzeren eeuw’ sluit uitstekend bij deze gedachte aan. Een 
publicatie die niet op een beter moment kon komen gezien tegelijkertijd de gelijknamige tentoonstelling loopt 
in het Amsterdam Museum en er ook een televisieserie aan ‘De IJzeren eeuw’ wordt gewijd door de NTR.

De lijn van de publicatie ‘De IJzeren eeuw’ loopt vrijwel gelijk met die van de nieuwe gelijknamige geschiede-
nisserie die vanaf vrijdag 3 april 2015 vanaf 21.05 uur te zien is op NPO2. Aandacht dus voor de negentiende 
eeuw. Een eeuw die traag op gang kwam. Halverwege ging Nederland op de schop en kwamen er drastische 
veranderingen tot stand. Innovatie niet alleen dankzij de regeringsinvloeden maar vooral ook door particulier 
initiatief. Denk daarbij ondermeer aan ingrijpende politieke-, economische- en sociale vernieuwingen die de 
basis legden voor het moderne Nederland zoals wij dit kennen: van koningshuis tot grondwet, van parle-
mentaire democratie tot verzuiling. In ‘De IJzeren eeuw’ worden bruggen, sporen, wegen en kanalen aange-
legd, ontwikkelen Amsterdam en Rotterdam zich stormachtig en verrijzen overal in het land industrieën met 
moderne stoommachines. De overzeese handel bloeit op en aan het eind van de eeuw komen Nederlandse 
wetenschappers met vijf Nobelprijzen thuis. 

Op de televisie wordt in 13 afleveringen vanaf begin april stil gestaan bij de talloze ontwikkelingen binnen 
‘de IJzeren eeuw’, terwijl in het gelijknamige boek van de samenstellers van de serie, in woord en beeld dit is 
neergezet. Stil wordt ondermeer gestaan bij vragen als: Wat maakte de ijzeren eeuw zo bijzonder? Wat was 
de impact van de ijzeren eeuw en was die groter dan die van de Gouden eeuw? Natuurlijk wordt er dieper 
ingegaan op de typische Nederlandse aspecten binnen de ontwikkelingen en wat hebben we geleerd van 
deze ontwikkelingen in de 19de eeuw en zijn er paralellen te leggen? 

Koning Willem I luidde in het begin van de ‘IJzeren eeuw’ een nieuw tijdperk in met vooral aandacht en 
warmte voor het volk met een gezonde drang het dagelijks leven veel mooier en beter in beleving te maken. 
Daarbij werd wel volop trouw aan het Huis van Oranje gevraagd. Vaak wordt niet stilgestaan dat de invoering 
van een landelijk belastingsysteem en het opzetten van een kadaster tot hogere waarden voor vele land-
genoten heeft geleid. Een Grondwet die geheel natuurlijk lijkt maar ook zijn wortels in de beginperiode van 
de IJzeren eeuw had. Maar het was ook de periode dat het Grote Nederlandse Rijk drastisch kleiner werd 
door inlevering van bepaald Overzees Gebied aan de Britten. Maar tegelijkertijd was het ook de tijd van de 
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invoering van een kolonie ‘de luije buiken’, ofwel de paupers.

Tal van topics worden in de serie en het boek behandeld zoals de opstand van de Belgen tegen het Koninkrijk, 
destijds nog onderdanen van de Nederlanden; Van Speijk die nogmaals voorbij komt met zijn explosieven; 
het opzetten van musea en nutsbedrijven, spaarsystemen en meer. Dit alles met als doel Nederland nog 
stabieler te maken. Vermakelijk in het zeer geschiedkundig boek ‘IJzeren  eeuw´ is voor de babyboomer 
erachter te komen dat de hedendaagse ´tijdsinstelling´ pas in het laatste deel van de voornoemde eeuw 
gedeeltelijk tot stand kwam. 

Landgenoten gingen zich ook gemakkelijker verplaatsen, bruggen werden gebouwd en een aanzet tot een 
groot spoorwegnet kwam tot stand. Een deel van het boek en de serie is ook terecht toebedeeld aan de 
belangrijke rol van rijke industriëlen, met als groot voorbeeld de Groninger W.A. Scholten.  

Ook wordt terloops een onderscheidend beeld geschetst van Amsterdammers en Rotterdammers uit die tijd, 
dit door de ogen van de Portugese schrijver Ortigao. Maar ook komt de grote armoede aan bod waarbij het 
aantal vondelingen in Amsterdam drastisch toenam  en diverse ziektes vele slachtoffers eisten. In het midden 
van de IJzeren eeuw werd stap voor stap de zoektocht naar verbetering van levensomstandigheden gedaan. 
Van grote waarde zeker ook de opkomst van het spoor, de paardentram, gevolgd door de elektrische tram. 
Maar verplaatsing gebeurde door avonturiers ook met een hete luchtballon. Als het om bewegingen in het 
vervoer gaat dient de oprichting van de ANWB niet te worden vergeten. 

Veel meer interessante onderwerpen als boven beschreven komen in het rijk geïllustreerde boek aan bod, 
waarin ook een lijst met belangrijke jaartallen is opgenomen. ‘De IJzeren eeuw. Het begin van het moderne 
Nederland’ is zondermeer de moeite van het aanschaffen waard, het beste nog voordat de serie met de 
gelijknamige naam in april via de NRT op het beeldscherm zal verschijnen.

HANS KNOT

Weikeuen
Verrassingen uit onverwachte hoek

Op zoek naar een totaal ander boek werd mijn blik enkele weken 
geleden gericht op een boek dat in 2010 is gepubliceerd en werd 
geschreven door Lydia Blom. Het beschrijft de familie der Weikeu-
en, ofwel een grote familie van origine afkomstig uit Lopikerkapel 
waarvan het merendeel zich heeft uitgespreid over voornamelijk de 
provincie Utrecht maar ook zeker daarbuiten. Een speciale familie 
waarin namen als Dirk, Cornelis, Saar, Jacob, Hendrik en Jaap bij 
herhaling in andere personen via vernoeming voorkomen.

De beschreven familie, zo wordt verhaald, bestond uit smaakma-
kers. Ze zorgden ervoor dat er wat gebeurde, er leven in de brou-
werij kwam. Zij werden ook wel de weikeuen genoemd, een bijnaam 
die vooral de eigenzinnigheid omvat, maar zeker ook vele andere 
kenmerken zoals vechtlust, handelsdrift en trouwheid omvat. Harde 
werkers, die hun eigen gang gingen en vooral niet benauwd waren 
tegen de gevestigde orde in te gaan. Het gaat om de familie Verweij 

en voor de vrienden van de radio zondermeer een aanschaf waard daar ook het rijke leven van Dirk, Jaap en 
Hendrik (Bull) wordt beschreven als het gaat om de oprichting van Radio Veronica. 

Het boek is een uitgave van Uitgeverij Boekscout in Soest. ISBN 978-94-6089-503-6
HANS KNOT

Verrassingen uit onverwachte hoek

Op zoek naar een totaal ander boek werd mijn blik enkele weken 
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kers. Ze zorgden ervoor dat er wat gebeurde, er leven in de brou-
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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)


