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Inhoud

Voorwoord
Beste lezers en lezeressen,

Het gebouw van Radio Kootwijk op de voorkant. Ge-
lukkig is het er nog. De moeite waard om te bezoe-
ken, en dat deed Hans Knot dan ook. Even stilstaan 
bij de  spannende pionierstijd van de omroep. Zo zijn 
er nog meer gebouwen die herinneren aan de be-
gindagen van radio en televisie. Een aantal van deze 
omroeppaleizen, zoals André van Os ze noemt, wordt 
in dit nummer beschreven. Maar niet alles is er meer. 
Persoonlijk vind ik het erg jammer dat ik de schoor-
steen van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek en 
Studio Irene, beide afgebroken begin jaren ‘90, nooit 
heb mogen aanschouwen. Een gemiste kans. 
Was het ook een gemiste kans om niet bij de Noord-
zee drive-in show geweest te zijn met het optreden 
van de band Paradise? Ben Meijering geeft antwoord 
op deze vraag. En over gemiste kansen gesproken: 
we zijn nu precies een jaar gratis verkrijgbaar als 
pdf-magazine. Zijn er nog mensen in je omgeving die 
wellicht geïnteresseerd zijn in onderwerpen als nos-
talgie en/of omroep, stuur ze dan eens de link door 
waar we te downloaden zijn.

Veel leesplezier, 
Jan van Heeren
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Soms kunnen positieve beslissingen slecht vallen bij een an-
dere persoon binnen een leefgemeenschap. Er kan dan op 
een gezonde manier mee worden omgegaan door met elkaar 

in gesprek te gaan. Maar dat is en was lang niet altijd het geval. Ik neem je mee naar het jaar 1961 en het 
plaatsje Rijssen. Het valt anno 2014 onder de gemeente Rijssen-Holten en is gelegen tussen Deventer en 
Almelo en dus in de provincie Overijssel.

Bij het doen van research als mediahistoricus kom ik in de archieven tal van artikelen tegen, waar ik niet 
naar op zoek ben maar die toch ongewild mijn aandacht trekken. Begin maart 1961 bleek er namelijk grote 
deining te zijn ontstaan rond de actie die daar, op initiatief van een medicus, was begonnen om langdurige 
zieken een televisietoestel ter beschikking te kunnen stellen. De plaatselijke artsen in Rijssen hadden hun 
volledige medewerking verleend en een opgestarte actie leverde veel geld op om toestellen te kunnen aan-
schaffen. 

Maar lang niet iedereen was het met deze actie eens. Een vrij grote groep van de toenmalige Rijssense 
bevolking stond op grond van religieuze aard principieel afwijzend tegenover het gebruik van de televisie. 
Het gevolg was dat, wat eens met zoveel enthousiasme en idealisme begon, dreigde uit te groeien tot een 
grote rel. Wel was al een aantal chronische patiënten in het bezit gekomen van een televisietoestel en op 
die manier waren ze, eerder door ziekte gedwongen afgesloten van de buitenwereld, weer enigszins in het 
volle leven geplaatst. 

Maar er was echter een groep die tegen deze vorm van ondersteuning aan zieken was. Een woordvoerder 
verklaarde in een gestencilde brief aan de regiopers: ‘Geen televisietoestellen voor langdurige zieken want 
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zij halen de wereld in de ziekenkamer. Dit betekent de wereld en dus de zonde. Wij hebben onze gemeen-
teleden verboden naar de televisie te kijken en gelden voor deze actie te geven. Een ieder die dit verbod 
overtreedt wordt door ons in de ban gedaan.’

Vreemd genoeg, bij verder research, was deze uitspraak, gedaan door ds. Aangeenbrug en wel in een editie 
van het Algemeen Handelsblad uit Rotterdam – het latere Algemeen Handelsblad. Hij behoorde, aldus de 
krant, tot een aantal ‘wedergeborenen’ behorend tot de Gereformeerde Gemeente in Nederland, die zich 
keerde tegen de televisieactie voor zieken. 

Wat betreft de toenmalige gemeente Rijssen was de ziel van de tegenactie te vinden in de persoon van de 
ouderling Haase, die in het jaar 1923 ‘wedergeborene’ was geworden en daarom geacht werd tot het hoger 
gezag in zijn gemeente te behoren en als zodanig gerespecteerd diende te worden. Deze ‘wedergeborenen’ 
kleedden zich destijds in ‘stemmig zwart’ en zagen nauwlettend toe op alles wat het zielenheil van hun ge-
loofsgenoten kon belagen. Daarom spraken ze van de televisie als van de ‘kijkkast van de duivel’.

Ds. Aangeenbrug verklaarde in het ‘Algemeen Handelsblad’ nimmer televisie te hebben gezien, maar hij wist 
wel dat het werelds was en daarom de gelovigen van God afhield. In hoeverre was deze negatieve tegenactie 
van invloed op de inzamelingsactie ten bate van de chronisch zieken? Gelukkig leverde dit geen afbreuk aan 
de opbrengsten. In tegendeel, want zoals een Rijssenaar destijds in de regionale krant stelde: “Het is alsof 
de andersdenkende Rijssenaars tot grotere offers zijn gedreven. Nimmer tevoren werd in onze gemeente 
zoveel geld in een korte tijd bijeen gebracht.”

Een Rijssense handelaar gaf bijvoorbeeld 12% korting op de aanschaf van een binnenhuisantenne. Ont-
vangstproblemen zou dit niet geven gezien de afstand tot de toenmalige steunzender in Markelo. Een voor-
deel van de binnenhuisantenne was wel dat buren niet konden zien of men een televisie in huis had. Afslui-
tend kan worden gemeld dat deze handelaar eerder in 1935 in de problemen was geraakt met een toenma-
lige dominee. Deze weigerde een nieuwgeborene binnen het gezin te dopen omdat er een radio in huis was. 
Vijf jaar later zou dezelfde dominee bij de handelaar een radiotoestel bestellen, wat niemand vreemd vond. 
Wel bleef het voor de volgelingen van dezelfde dominee in 1961 verboden naar de televisie te kijken en dus 
ook een verbod tot aanschaf van zo’n duivelse kijkkast of het geven van een geldbedrag ten bate van de actie 
voor chronisch zieken. Leve de medemens.

HANS KNOT

Hilversum III 
... of niet?
In oktober van dit jaar bestaat Hilversum III 
ofwel 3FM of Radio 3, 50 jaar. Destijds door 
de Nederlandse regering opgericht met als 
doel om de toenmalige publieke omroepen 
een vuist te laten maken tegen de zeezen-
der Radio Veronica. Met andere woorden: 
het diende een alternatief te zijn voor Radio 
Veronica en dus een popstation in wording. 
Maar met vele omroepen en nog veel meer 
eigen ideeën inzake het invullen van de pro-
grammering ging het station zeer moeilijk van start. Daarover schreef ik enige maanden het artikel: ‘De 
eerste moeilijke weken van Hilversum 3’ (zie www.hansknot.com). Maar het bleef niet bij enkele weken, want 
pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw ging Hilversum 3 enigszins lijken op een popstation. Kijk voor de 
aardigheid eens naar bijgaande programmering van zaterdag 4 maart 1967. Hoezo popstation? 

HANS KNOT
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Terug gaan in de tijd betekent ook dat je dingen 
herinnert die beslist niet meer van deze tijd zijn. Zo 
werd op 6 maart 1961 bekend gemaakt dat in de 
avonduren op de Duitse televisie aandacht zou wor-
den besteed aan de Nederlandse Pia Beck, bekend 
van ondermeer prachtig pianowerk. Vooral in de 
grensgebieden was het mogelijk om – onder goede 
condities en mits de antenne goed stond afgesteld 
– via steunzenders de programma’s ontvangen. Pia 
Beck was die avond geprogrammeerd om negen uur 
op de beeldbuis te verschijnen. Het programma werd 
vanuit Berlijn uitgezonden en zou dus via de steun-
zender in Oldenburg in noordoost Nederland te zien 
zijn. 

Vergeefs hebben belangstellenden gewacht op het 
programma en kwam er langdurig een bordje in 
beeld met twee woorden: ‘Kleine Pauze’. De volgen-
de dag werd de reden van het bordje verklaard. Het 
was op geen enkele manier mogelijk de technische 
verbinding tussen de studio in Berlijn en de steun-
zender in Oldenburg te leggen, waardoor het Pia 
Beck item ‘Solo für eine Kamera’ niet in onze huis-
kamers kwam. 

Er werd trouwens volop op experimentele wijze, in 
begin jaren zestig van de vorige eeuw, gebruik ge-
maakt van de taperecorders ofwel het bandopname-
apparaat. Zelfs in het kriminele circuit werd de tech-
nische ontwikkeling op opnamegebied gemeengoed. 
Zo bleek, toen een Handelsonderneming in Amsterdam een opnameband bij de bezorgde post vond. Bij het 
afdraaien kwam de volgende tekst tevoorschijn: “Hier met Zwarte Kees, ik ben van de week hier eens langs 
geweest, maar je kunt er op rekenen dat de buit de volgende keer wat groter moet zijn. Ik waarschuw je 

alleen maar en bedank alvast voor die 500 piekjes. Je zult 
nog wel een keer van me horen.”

De ontevredenheid van de te lege kas lag bij het gegeven 
dat op de dag van de inbraak de salarissen net aan het per-
soneel waren uitbetaald. Zelf heb ik het nog in mijn eerste 
werkend jaar, 1966, meegemaakt dat je maandsalaris werd 
uitbetaald door de caissière van dienst. Bovendien, zo bleek, 
was Zwarte Kees verstoord omdat een benedenbuurman 
wakker was geworden van het gestommel en naar buiten 
ging om een politieagent te waarschuwen. Zwarte Kees kon, 
met zijn op wacht staande uitkijk, nog net op tijd de benen 
nemen. Het commentaar van de politie destijds? “We wach-
ten af of Zwarte Kees zijn beloften nakomt.”

HANS KNOT
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Het afscheid van de radio- en televisie-eeuw in 2000 
werd in Hilversum gesymboliseerd door het leeg-
komen van enkele omroeppaleisjes. De toenmalige 
omroepverenigingen AVRO, KRO en NCRV verruilden 
vijftien jaar geleden alledrie hun historische panden 
voor nieuwbouw aan de ‘s-Gravelandseweg. En met 
het bijna gelijktijdige vertrek van de VARA naar het 
Mediapark werd ook een beetje afscheid genomen van 
de overbuurman, het Muziekcentrum van de Omroep 
(MCO), gehuisvest in de oude VARA-studio. Op een 
ansichtkaart staan deze onderkomens, allen gebouwd 
met de dubbeltjes en kwartjes van de verenigingsle-
den, nog gebroederlijk naast elkaar. De door architect 
J.H. van der Veen getekende NCRV-studio, opgeleverd 
aan het begin van de oorlog, werd verkocht aan een 
projectontwikkelaar. Geruchten dat een porno-impe-
rium bezit zou nemen van het markante pand, bleken 
tot ieders opluchting ongegrond. De VARA kon al in 
1932 haar ‘studio’ openen. Het was opgetrokken naast 
een eerder gekochte villa aan de Heuvellaan en zou 
meerdere malen worden uitgebreid, culminerend in 
het ratjetoe waar nu nog steeds het door bezuinigin-
gen zwaar geteisterde MCO zetelt. Net als de VARA en 
de AVRO, koos de KRO in die jaren voor vervangende 
huisvesting in Hilversum ten koste van vestigingen in 
Amsterdam. Een via een tussenpersoon gekocht pand 
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aan de Emmastraat werd na een inzamelingsactie eind jaren dertig fors uitgebreid. Het in architectonisch 
opzicht interessantste gebouw, de AVRO-studio aan de ‘s-Gravelandseweg, werd op zondag 2 juli 1936 ge-
opend in aanwezigheid van 200.000 luistervinken. De gemeente Hilversum had er gelijk een ‘koopzondag’ 
van gemaakt: de middenstand mocht voor deze menigte haar deuren openen. We zullen die nog steeds 
bestaande voormalige omroeppaleizen van KRO, AVRO en NCRV nader onder de loep nemen.

Emmastraat
Eén van de oude omroepstudio’s die in 2000 verlaten werd, was de KRO-studio aan de Emmastraat. Rond 
1930 besloten de katholieken om hun Amsterdamse burelen te verruilen voor Hilversum. Omroepsecreta-
ris Paul Speet en studiochef Rein Steens bezochten stiekem het leegstaande Roomsch-Katholieke Vereeni-
gingsgebouw aan de Emmastraat (hoek Julianalaan) en waren enthousiast. Het is niet bekend waarom de 
aankoop van het gebouw zo omzichtig plaatsvond: het gebouw werd gekocht door de Hilversumse koopman 
J.W. Schuurmans, die het pand vervolgens doorverkocht aan zijn ‘opdrachtgever’ KRO-baas pastoor Perquin. 
Begin maart 1931 werd de studio, inmiddels verbouwd door architect Duncker, in gebruik genomen. 

Net als collega-omroepen merkte de KRO al snel dat zijn huisvesting te klein werd en aangepast moest 
worden aan de technische vooruitgang (omroepstudio’s werden destijds gedomineerd door de grote zalen, 
waar complete orkesten optraden). Geld voor uitbreiding van de studio werd voor een groot deel bijeenge-
bracht door een ‘zakjesactie’ onder de leden van de vereniging. Twee aanpalende villa’s werden aangekocht 
en afgebroken om plaats te maken voor een ontwerp van de (uiteraard katholieke) architect Willem Maas. 
Zo ontstond een karakteristieke en monumentale gevel aan de Emmastraat waarachter onder meer ge-
brandschilderde ramen van Joep Nicolas en fresco’s van Charles Eyck schuilgingen. In 1938 werd de studio 
officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Lambooy. Toen de KRO het gebouw verliet betoogde 
Lambooys opvolger, burgemeester Ernst Bakker, dat de vrees voor sloop ongegrond was. Wat die uitspraak 
in de praktijk waard was bleek in maart 1999 toen de Hilversummers werden opgeschrikt door een enorme 
knal: wat restte van de NSF-schoorsteen (1927) was een drietal foto’s in het plaatselijke ‘sufferdje’ waarop 
werd getoond hoe het toen nog oudste omroepmonument werd opgeblazen. De vernieling is terug te kijken 
op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZT7CKP8p_-4
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De klassieke oudheid van de omroep was daarmee fysiek om zeep geholpen en niemand kon garanderen dat 
de middeleeuwen van de omroep niet óók zouden volgen. De KRO-studio aan de Emmastraat staat weliswaar 
nog steeds overeind, maar is al vijftien jaar leeg en ongebruikt. Gemeente, buurtbewoners en projectontwik-
kelaars kunnen het niet eens worden over de herbestemming en het behoud van de panden.

‘s-Gravelandseweg
Het driehoekje tussen ‘s-Gravelandseweg, Hoge Naarderweg en Melkpad in Hilversum werd in 1931 gekocht 
door de AVRO met de bedoeling daar een nieuwe studio neer te zetten. Voorlopig stond er alleen een ver-
waarloosde villa met koetshuis waar de geluiden van de straat doordrongen tot de microfoons van de Alge-
mene en je zodoende met je auto in Hilversum nog landelijk gehoord kon worden. Vorkink, de aanvankelijke 
architect van het ‘naar de eischen des tijds ingericht studiogebouw te Hilversum’, werd ter zijde geschoven 
ten gunste van de jonge bouwers Merkelbach en Karsten, die het AVRO-hoofdkwartier mochten neerzetten 
op een steenworp afstand van het net voltooide Raadhuis van Dudok. Samen met AVRO-baas Willem Vogt 
bezochten zij studio’s in heel West-Europa om de modernste technieken in hun ontwerp te kunnen integre-
ren. Het bijzondere waaiervormige resultaat is goed te zien op de opengewerkte maquette die is afgebeeld 
op een foto uit de collectie van het voormalige Omroepmuseum. Max Cramer merkt in zijn artikel over de 
AVRO-studio in het boek ‘Hilversum en de omroep’ op dat het ontwerp niet precies zo is uitgevoerd. ‘Links 
van de AVRO-vlag ziet men de “dienstwoning” van directeur W. Vogt’, die een vloeiende overgang moest 
vormen naar de aanpalende villa’s. De officiële opening, begin juli 1936, werd opgeluisterd met een speciale 
ontvangst van maar liefst 200.000 ‘luistervinken’ (AVRO-leden, die met hun giften de bouw mede hadden 
gefinancierd) uit het hele land, compleet met radio-uitzendingen, concerten, ballonvaarten en vuurwerk. Al 
een jaar na de opening bleek de studio te klein. Een nieuw studiogebouw aan de overkant van het Melkpad 
(bijgenaamd de Vioolkist) werd door een ondergrondse tunnel verbonden met het oude deel. Hier kwamen 
veel later jarenlang de uitzendingen van het tv-programma Opsporing Verzocht vandaan. De AVRO bleef aan 
de ‘s-Gravelandseweg maar verruilde wel haar architectonische hoogstandje voor de nieuwbouw van de AKN. 
Het oude AVRO pand is nu in gebruik door productiebedrijf Blue Circle (met hun verwarrende logo van een 
rood vierkant), terwijl de nieuwbouw is betrokken door een gezondheidscentrum. De rest staat te huur, zoals 
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de Vioolkist, die alleen jaarlijks open is op Monumentendag; de tunnel tussen beide delen onder het Melkpad 
is hermetisch gesloten. De AVRO intussen verliet na 14 jaar alweer het AKN-gebouw en verdween daarmee 
definitief van de ‘s-Gravelandseweg: na de fusie met de TROS betrok de nieuwe omroep AvroTros een andere 
omroeptempel: het geheel in oude luister herstelde voormalige pand van Radio Nederland Wereldomroep 
aan de Witte Kruislaan.

Schuttersweg
Ook de NCRV verruilde, na meer dan zestig jaar, haar monumentale studio voor de nieuwbouw van de 
AKN aan de ‘s-Gravelandseweg. In 1934 begon de omroep met een geldinzameling onder haar leden (die 
uiteindelijk 130.000 gulden op tafel legden) en met het zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw 
studiogebouw. Het had niet veel gescheeld of de NCRV was in Utrecht of Amersfoort neergestreken. Maar de 
overheid had het omroepcentrum al aan Hilversum toebedacht en de PTT rekende schrikbarende bedragen 
voor lijnverbindingen naar de zenders in Hilversum. Aan het Suzannapark en de Schuttersweg werd in 1936 
de prachtige villa Roemah Oedjoeg gekocht, samen met een terrein aan de Bergweg. De NCRV wilde genoeg 
ruimte, waarbij zelfs al rekening werd gehouden met televisie, en bovenal: rust. De keuze voor een architect 
had heel wat voeten in de aarde. Een besloten prijsvraag, een oproep in De Omroepgids en bezoeken aan 
buitenlandse studio’s en aan de splinternieuwe gebouwen van KRO en AVRO, leidde begin 1937 tot negen 
ontwerpen van goed ‘gescreende’ architecten (Merkelbach en Karsten vielen af omdat ze de AVRO-studio 
hadden gebouwd en Bureau Cuypers had een te Roomsche naam). J.H. van der Veen won het pleit met zijn 
ontwerp ‘spin in ‘t web’ (de spin was de centraal in het gebouw gelegen omroepcel). Van der Veen ging over 
tot openbare aanbesteding, waarbij hij aantekende dat aannemers lid moesten zijn van de NCRV ‘minstens 
van 1 Januari 1937 af. Van firma’s of N.V.’s moet minstens de helft der firmanten of directeuren lid van de 
N.C.R.V. zijn’. Een paar maanden na de Duitse bezetting werd het eerste concert vanuit de nieuwe studio 
uitgezonden. Begin 1941 gaf de gemeente Hilversum toestemming het gebouw officieel in gebruik te nemen. 
Inmiddels zat architect Van der Veen al tot z’n nek in de illegaliteit. In 1944 werd hij door de Duitsers gefusil-
leerd. Na het vertrek van de NCRV vestigde het internationale muziekbedrijf Sonos zich in het pand en de 

Maquette AVRO-studio



nieuwbouw aan de Bergweg kreeg opnieuw een omroepbestemming toen de Radio 538 groep er neerstreek. 
Ook is nog de originele fietsenstalling te zien, die bekend werd door meneer De Groot in de Dikvoormekaar-
show, telkens als hij het postadres voor de prijsvraag voorlas: “Schuttersweg 8 tot 10, kan ook 9 wezen, 
achter de fietsenstalling, in Hilversum”.
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Acteur Pat Hawley claimde eigendom hele stad
Met een overaanbod aan televisie, radio, internet en meer is berichtgeving binnen 
minuten over de wereld verspreid. Dat was dan wel even andere koek in maart 
1961. Op de eerste dag van de maand kopte de ‘Sarosta Journal’ dat acteur Pat 
Hawley dan wel wat rolletjes vertolkte in westerns, maar dat hij vooral een dromer 
was. Het bericht verspreidde zich langzaam over de wereld, waarna een week later 
pas de kranten in ons land het bericht oppakten onder de kop: ‘TV-acteur claimt 
hele stad als bij een ‘gold rush’.

De toen 39-jarige Hawley had zijn kennis van het oude Amerikaanse recht gebruikt 
om zich uit te roepen tot de eigenaar van de grond van het stadje Laguna Beach, 
gelegen in Californië. Hij maakte tevens bekend best bereid te zijn de totale grond 
binnen de gemeente te verkopen aan het gemeentebestuur als deze bereid was 
350 miljoen gulden ervoor neer te leggen. Een maand eerder was het allemaal 
begonnen toen de gemeente een stuk grond wilde kopen aan het strand, waarbij 
het niet bekend was wie de eigenaar van de grond was. Toen Hawley deze informatie tot zich nam haastte 
hij zich en kocht paaltjes en draad in om het geheel af te bakenen en te voorzien van verschillende bordjes, 
waarop hij zijn naam als eigenaar had aangebracht.

De volgende stap, die Pat Hawley ondernam, was razendsnel naar een bevriende notaris rijden om het nieuw 
verkregen land notarieel te claimen en te laten registreren, gelijk aan wat de gouddelvers in goede dagen 
deden. Bij de gemeenteambtenaren viel de toe-eigening nauwelijks op, maar toen niet veel later Hawley 
vrienden en familieleden inzette om vervolgens paaltjes om geheel Laguna Beach heen te plaatsen, was de 
reactie natuurlijk veel scherper.

Tijdens de opname van verschillende televisieseries had Hawley kennis gemaakt met deze vorm van toe-ei-
gening, dat destijds als ‘squatter rights’ werd bestempeld. En het ging eenvoudig, want als er geen eigenaar 
bekend was, betekende het simpel dat je het kon laten registreren en je vervolgens als eigenaar stond in-
geschreven. In ieder geval waren ambtenaren van de gemeente Laguna Beach nog druk bezig de juistheid 
van eigendomsrecht van het stuk strand te onderzoeken toen Hawley, met de precisie van een generaal, zijn 
familieleden, vrienden en meer dirigeerde naar de plekken waar de nieuwe paaltjes de grond in dienden te 
worden gedreven. Andermaal was hij opmerkzaam geweest omdat de gemeente een eigenaar zocht van een 
stuk grond waar rioleerwerkzaamheden dienden te worden verricht.

Hawley ging, nadat alle paaltjes rond de gemeente Laguna Beach waren geplaatst, naar de rechtbank en 
sprak daar met een plaatsvervangende griffier, mevrouw Edgar, aan wie hij de notariële acte, die hij vlak 
daarvoor had laten opmaken, toonde. Haar reactie schijnt zoiets te zijn geweest als: “Wat, u claimt nu de 
gehele gemeente? U claimt deze keer wel heel veel.” Een tweede griffier, Wylie Carlyle, werd er bij geroepen 
en gezamenlijk concludeerden ze dat er niets haperde aan de notariële acte. En aldus werd besloten deze in 
te schrijven in het rechtbank register. Kosten 2 dollar 80 cent. Een journalist, die Hawley opspoorde, kreeg 
te horen dat hij bereid was het geheel voor 90 miljoen dollar aan de gemeente te verkopen: “En dat is heel 
schappelijk, ik trek ze niet het vel over de oren”. 

HANS KNOT
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Op 27 augustus 1971 was het de groep Paradise, uit Gouda, 
die als groep-act optrad tijdens de RNI Mobiele Discotheek. 
Ben Meijering had recentelijk een interview met zanger/gi-
tarist Frans Bruijstens over de groep Paradise en wat er 
die bewuste avond in augustus 1971 gebeurde tijdens het 
optreden van de RNI Mobiele Discotheek.

Nadat eind februari 1971 de eerste officiële Nederlands- 
en Engelstalige radio-uitzendingen van Radio Noordzee 
(Northsea) Internationaal waren gestart met medewerking 
van onder andere de zeer bekende Dj’s Jan van Veen en Joost de Draayer, werd er tegelijkertijd gewerkt aan 
het opstarten van een eigen Radio Noordzee Drive In show. De eerste RNI Drive In show werd gehouden op 
18 april 1971 in Zandvoort. 
 
Het was in dezelfde periode dat manager Hans de Hoog van de Goudse popgroep Paradise werd benaderd 
voor een eventueel optreden tijdens de te houden Drive In show in de toen zeer bekende Goudse poptempel 
Kunstmin. Zo verhaalde me de inmiddels 64 jarige Frans Bruijstens, die de zanger/gitarist van de oorspron-
kelijke bezetting van deze Goudse popgroep was. Voorwaarde was wel dat er eerst auditie moest worden 
gedaan voor de mensen van de RNI Drive In show organisatie. Zo gebeurde het dat op een gegeven moment 
een tweetal afgevaardigden van RNI in de repetitieruimte van Paradise (dat was destijds de aula van de 

Regina Mundischool in Gouda-noord) 
verschenen met het verzoek een aan-
tal nummers voor te spelen. 

Het repertoire van Paradise bestond 
in die tijd deels uit bekende nummers 
van Creedence Clearwater Revival, 
The Free, Deep Purple, Santana, Ten 
Years After en meer; alsmede deels 
ook uit eigen nummers in de blues/
rock sfeer, zoals die stroming begin 
jaren zeventig op gang was gekomen. 
De twee personen van RNI waren op 
zich enthousiast over wat hen werd 
voorgespeeld, maar konden op voor-
hand niet toezeggen dat het optreden 
tijdens de te houden Drive In show in 
Gouda zou doorgaan, omdat de be-
kende popgroep Unit Gloria ook in de 
race was. 
 
Na enige weken kwam er voor Para-
dise echter groen licht om te gaan 
optreden tijdens de te houden RNI 
Drive In show in Gouda op 27 augus-
tus 1971. De aanwezige Dj’s zouden 
Joost de Draayer en de Engelse Chris-
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Een RNI drive-
in-show die uit de 
hand liep



Frans Bruijstens (midden)

Joost den Draayer



pian st. John zijn. In de 
week hieraan voorafgaand 
zou er ieder uur een pro-
motiespot op Radio Noord-
zee Internationaal te horen 
zijn met de aankondiging 
van de te houden Drive In 
show met medewerking de 
twee Dj’s en popgroep Pa-
radise.

Voor de leden van de for-
matie Paradise was dit na-
tuurlijk een schitterende 
promotie en kon het bij-
dragen aan meer naams-
bekendheid en zeker ook 
meer optredens opleveren. 
Dit bleek dan ook het ge-
val te zijn, waarbij de gage 
voor een optreden evenredig omhoog kon worden bijgesteld. Ter promotie werd er een aantal opnames in 
eigen beheer gemaakt (toen nog op een 4-sporenrecorder met multiplay) en er werden door de manager 
contacten gelegd met het Hoes-label voor het maken van plaatopnames.
 
In de zomer van 1971 werd er eerst door Paradise enkele weken op tournee gegaan naar het eiland Vlieland, 
waar zij samen met de Groninger formatie The Zoo en blazersensemble Négy Nágy als huisbands de muziek 
verzorgden op de enige grote camping daar, te weten ‘Stortemelk’, die overigens nog steeds bestaat. Er 
werden daarbij ook speciale jamsessie avonden gehouden waarbij wel met een mannetje of tien nummers 
werden gespeeld van Chicago en Blood Sweat and Tears.
 
Na terugkomst werd er door de leden van Paradise extra gerepeteerd voor het naderende optreden tijdens 
de RNI Drive In show op 27 augustus in de Goudse poptempel Kunstmin, een plek waar alle bekende Ne-
derlandse popgroepen van die tijd wel optraden. De week er aan voorafgaand was er inderdaad ieder uur de 
genoemde promo te beluisteren op Radio Noordzee Internationaal. En dat gaf een prima Airplay. 

Op de bewuste 27 ste augustus 1971 was het dan zover dat de RNI Drive In show in Gouda plaats zou 
vinden. ’s Middags werd door de crew en technici de apparatuur opgebouwd van zowel de Drive In show 
alsmede van popgroep Paradise. Tegen het einde van de middag kon er door de leden van Paradise worden 
gesoundchecked, waarvan tegelijkertijd wat opnames werden gemaakt. In die tijd gebeurde dat nog op de 
bekende grote spoelenrecorders met 4 sporen opname. 

Ondanks dat Kunstmin in die tijd een ech-
te poptempel was, was de akoestiek van 
de zaal niet echt denderend te noemen. 
Zeker als er met heel veel decibels werd 
gespeeld. P.A.’s waren in die tijd nog heel 
schaars en ‘oortjes’ bestonden überhaupt 
nog niet, waardoor vooral de zanger nog-
al eens moeite had zichzelf te horen zin-
gen tijdens het spelen. Maar dat werd in 
die tijd gewoon voor lief genomen. Sfeer 
boven alles! Dat er die avond een bijzon-
dere sfeer zou ontstaan wist die middag 
nog niemand.
 
Rond zeven uur arriveerde de Engelse 
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Paradise - vlnr: Niek, Frans, Ron

apparatuur Paradise



deejay Mike Ross, die als vervanger van Chrispian st. John kwam 
opdagen. En natuurlijk was er wat vrouwelijk schoon dat in zijn 
kielzog met hem meekwam. Die zouden zich trouwens later op de 
avond nog duidelijk laten gelden. Joost de Draayer (met zijn toen 
nog onafscheidelijke sigaar) kwam uiteraard wat later, zoals een 
bekendheid betaamde. Tenslotte was hij mister deejay himself in 
Nederland.
 
Rond half acht liep de zaal volledig vol, wat bij bekende Drive In 
shows bijna standaard was vanwege hun grote populariteit in die 
tijd. De avond werd geopend door Mike Ross in zijn bekende veel 
sprakerig Engels en draaide de hotste hits van dat moment. De 
sfeer zat er prima in en het publiek stond tot vlak aan de rand van 
het toneel (toen nog zonder dranghekken en zonder ordedienst). 
Vervolgens kwam Den Draayer Joost met zijn hits ‘from coast to 
coast’. En ook dat verliep allemaal prima, al was nauwelijks te 
verstaan wat hij allemaal de zaal in riep. Maar een kniesoor die 
daar op lette. Het ging om de sfeer en het was het feest der 
herkenning! 
 
Die sfeer was er totdat vlak voor de pauze een groep van ongeveer 25 jongeren zonder te betalen de zaal in 
wilde en dat vervolgens ook deed. Men gedroeg zich daarbij bijzonder provocerend. De sfeer werd daardoor 
enigszins onaangenaam, maar op zich gebeurden er nog geen gekke dingen. Joost den Draayer maakte zijn 
optreden af en vervolgens werd de pauze aangekondigd met daarna het optreden van popgroep Paradise.

Tijdens de pauze werd er door de groep binnengedrongen jongeren hier en daar al wat getrokken en ge-
duwd en werd de sfeer steeds grimmiger. Het optreden van Paradise werd desondanks aangekondigd en kon 
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Mike Ross
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gewoon beginnen. Gaande de door Paradise ge-
speelde nummers van de eerste speelset begon-
nen de schermutselingen in de zaal zich steeds 
verder uit te breiden en vielen er hier en daar al 
rake klappen onder het publiek. Desondanks kon 
zanger Frans Bruijstens van Paradijs, die vooraan 
op het toneel stond te zingen, zonder problemen 
zijn optreden doen, zonder lastig te worden ge-
vallen. Mede omdat een deel van de onruststo-
kers elkaar kende. 

Maar bij het laatste nummer van de eerste speel-
set liep het in de zaal dusdanig uit de hand dat 
er ook publiek het toneel op vluchtte, waardoor 
het voor de leden van de groep Paradise onmo-
gelijk werd hun optreden te vervolgen. Het pu-
bliek zocht dekking achter de gordijnen van het 
toneel. De dames, die met Mike Ross mee geko-
men waren en achter het toneel ook werden be-
laagd, gebruikten hun handtassen als wapen en 
dienden daarmee rake klappen uit richting hun 
belagers. In de toiletten werden de wasbakken 
van de muur gerukt en zo werd overal schade in 
de zaal aangebracht. Van lieverlee verplaatsten 
de ontstane vechtpartijen zich naar buiten op de 
parkeerplaats.
 
De inmiddels gealarmeerde politie volgde op vei-
lige afstand de ontstane chaos, maar greep niet 
noemenswaardig in. Het overgrote deel van het 
opgekomen publiek zocht een veilig heenkomen en daardoor bleef er uiteindelijk een bijna lege maar geha-
vende zaal van Kunstmin over. Gelukkig was de apparatuur van de Drive In show en de band aardig gespaard 
gebleven.

 
Bij het laatste handgemeen, dat buiten plaatsvond, 
werd door de politie ingegrepen en daarmee was de 
rust in en om Kunstmin weer aardig hersteld. Maar 
het bleef vervolgens nog lang onrustig in de stad.
 
De eerste RNI Drive In show in Gouda was zo een 
zeer gedenkwaardig gebeuren geworden. Het deed 
allemaal enigszins denken aan het eerste optreden 
van de Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen 
in de maand augustus 1964. Ook dat ontaardde in 
een enorme chaos, maar hun naam was wel geves-
tigd. En dat gold ook voor zowel de RNI Drive In show 
alsmede voor popgroep Paradise.
 
Er is echter nooit meer een tweede RNI Drive In show 
in Gouda geweest. De formatie Paradise is daarna 
nog regelmatig in het Goudse opgetreden en ook 
daar was wel eens wat van gelijke orde aan de hand. 
Dat alles had vooral te maken met de maatschap-
pelijke onrust die in die jaren zich in de Goudse regio 
afspeelde. Al met al een bijzondere gebeurtenis in 
een bijzondere periode!
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Frans Bruijstens anno nu



Opzienbarend was, op de derde zaterdag in een nieuw decennium, een woord dat veelal werd gemeden om 
zovele landgenoten geen aanstoot te geven. Zaterdag 16 januari 1960 waagde recensent Jan Ubing zich er 
aan het meerdere malen te gebruiken, door het woord zelfs te gebruiken in de kop van het betreffende stuk 
met filmbeschouwingen: ‘Seks en kolder in de Groninger bioscopen.’ Wat bleek was dat Ubels van mening 
was dat een begeerte als seks een steeds grotere rol ging spelen in de Groninger bioscopen. 

In die tijd was het tot op dat moment gebruikelijk dat obscure, derderangs films hoofdzakelijk werden ver-
toond in een even obscure bioscoop, verscholen in een smal straatje achter de Groninger Korenbeurs en 
uitkomend op de Vismarkt. Maar er kwam een klein beetje meer vrijheid en de programmeurs van films in de 
andere stadse bioscopen durfden langzaamaan ook seksueel getinte films te gaan programmeren.

In het Luxor theater, destijds gelegen aan de kop van de Heerestraat 
in de Martinistad, draaide een Franse film: ‘Le dèsir mènne les hom-
mes.’ Ubels startte zijn recensie met de opmerking dat het element 
seks ditmaal een grote rol speelde in het aanbod aan films binnen 
de Groninger bioscopen. Hij vond echter ook dat de reclame rond de 
voornoemde film te veel nadruk had gelegd op het onderwerp ‘seks’ 
en daarbij veel te kort had gedaan aan het prachtige werk van regis-
seur Mick Roussel. 

Immers had hij méér gedaan dan een wat broeierig en sentimen-
teel liefdesverhaal te verfilmen. Ubels over de film: ‘In het scenario 
bestond de verleiding ertoe wel, want de vrouwelijke hoofdrol, ene 
Nathalie, werd door drie mannen tegelijk begeerd. Er kwam doodslag 
en bedrog aan te pas voordat ze eindelijk in veilige haven belandde. 
Deze haven werd niet door haar louche vriend Nobert en ook niet 
door de in wezen goedhartige, maar weinig jeugdig imponerende, 
fabrikant Olivier geconfisqueerd.’ 
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het verboden woord

En daar was dan plots in de krant:

Scene uit Some Like It Hot



De derde ging er tenslotte met de vrouw vandoor, ene Philippe, 
eens de rechterhand van voornoemde fabrikant. 

Ubels was wel van mening dat ondanks de goedkope bood-
schap, die de film in zich had, Roussel er toch in geslaagd was 
een heel dragelijke, en soms komische, en vooral boeiende film 
te hebben gemaakt, daarbij vooral gebruik makend van knap 
camerawerk en weloverwogen montage. Maar er draaide in ja-
nuari 1960 meer in de Groninger bioscopen, waarvan we nog 
een andere meenemen in deze historische beschouwing. 

In de Cinema bioscoop, gevestigd op de Grote Markt aan de 
rechterzijde van de Gelkingestraat, was er namelijk een door 
Billy Wilder bekwaam geregisseerde film te zien, gebaseerd op 
het verhaal van R. Thorton en M. Logan. ‘Some like it hot’ was 
de titel van de film van bijna 55 jaar geleden, waarin de lijn, die 
begon als een thriller, uitliep op een dolkomisch verhaal. Hoofd-
personen waren twee musici, die ternauwernood ontsnapten 
aan een overval in een clandestiene kroeg. Vreemd genoeg 
was deze kroeg ondergebracht in het gebouw van een begra-
fenisonderneming. De film, die later in veelvoud op de televisie 
werd hervertoond, bracht de kijker terug naar de tijd van de 
jaren twintig van de vorige eeuw. In die tijd was er in de Ver-
enigde Staten een totaal drankverbod dat leidde tot een hoogconjunctuur in de Amerikaanse onderwereld. 

De hoofdrollen in ‘Some like it hot’ waren weggelegd voor Jack Lemmon en Tony Curtis. Verder was er een rol 
van een doldwaze miljonair, gespeeld door Joe Brown. Natuurlijk vergeet ik niet te melden dat de vrouwelijke 
hoofdrol, een proportioneel goed uitgeruste seksbom, was weggelegd voor Marilyn Monroe. Vermeldens-
waard was tevens dat in het Grand Theater, gelegen op de hoek van de Oosterstraat en Grote Markt, de film 
‘De brug over de River Kwai’ andermaal was geprolongeerd. Ondertussen ben ik al begonnen te fluiten met 
‘The Colonel Bogey March’ en denk aan die mooie hit van Mitch Miller and his Gang. 

BIG-L op QSL

Ge Huijbens uit België heeft laatst een QSL ontvan-
gen van Radio Europe uit Italië. 
Radio Europe is een “pirate” station op de korte golf, 
meestal uitzendend op 6875 kHz. 
De afbeelding is er een met het Radio London 
schip.
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Ge Huijbens 
gen van Radio Europe uit Italië. 
Radio Europe is een “pirate” station op de korte golf, 
meestal uitzendend op 6875 kHz. 
De afbeelding is er een met het Radio London 
schip.
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Radio Europe is een “pirate” station op de korte golf, 

De afbeelding is er een met het Radio London 

suikerzakje



Harmoniecomplex en de 
Universiteit Groningen

De Harmonie is voor elke Gro-
ninger, of voormalig student, 
een gebouw waar men met re-
gelmaat voorbij komt of kwam. 
Het was decennia lang het 
cultuurcentrum van de Gro-
ningers, waar tal van activitei-
ten plaatsvonden. Te denken 
valt daarbij aan bijvoorbeeld 
zondagsconcerten, biljartkam-
pioenschappen, bokswedstrij-
den maar ook dansfestijnen 
en andere vormen van plezier. 
Totdat het in 1962 niet langer 
mogelijk was het gebouwen-
complex open te houden.

Het was de gemeente Groningen die het ge-
bouw van de Vereniging Harmonie in 1963 
overnam om vervolgens een overdracht te 
doen aan de Rijksuniversiteit wat officieel 
werd bekrachtigd tijdens een bijeenkomst in 
het Academiegebouw op 12 juni 1964. Als 
vervanging van de Harmonie had de Gronin-
ger gemeenteraad al gekozen voor een nieuw 
te bouwen cultuurcentrum op het voormalige 
Veemarktterrein, wat ‘De Oosterpoort’ ging he-
ten. Was er sprake van totale afbraak van het 
Harmoniegebouw in ruil voor een totaal nieuw-
bouw plan van de Universiteit met ruimte voor 
diverse faculteiten?

Dit was inderdaad de bedoeling maar velen 
waren het er niet mee eens en er werd een 
actiecomité opgezet, tot behoud van het voor-
gebouw. Tal van adhesiebetuigingen, waaron-
der van vele internationale musici die ooit er 
hadden opgetreden, leden van 14 zangkoren, 
tientallen hoogleraren en meer, kwamen er 
binnen hetgeen leidde tot hernieuwd overleg 
tussen gemeente en universiteit over de toe-
komst van het complex. Ook andere initiatie-
ven, zoals ‘Redt de Harmonie’ (1967) en een 
initiatief door leden van het toenmalige Noor-
delijk Filharmonisch Orkest, werden ontplooid. 
Genoemd dient ook te worden het initiatief van 
de Groninger Studenten Raad, onder presi-
dentschap van de student Sociologie, J. Walla-
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De Harmonie aan het begin van de vorige eeuw

1936: Een kampvuurscène in De Harmonie bij de viering van het 25-jarig 
bestaan van de Groninger padvinders

1941: Een grote brand verwoest de toneelzaal van De Harmonie. De concert-
zaal blijft gespaard.



ge, waarin men zich fel 
afzette bij de gemeente 
en universiteit tegen 
een eventuele afbraak 
van het complex.

Uiteindelijk gingen de 
plannen tot afbraak, het 
voorgebouw uitgezon-
derd, wel door. Op 16 
november 1967 werd 
er officieel op het voor-
plein van de Harmonie 
afscheid genomen met 
het spelen van ‘The Last 
Post’, terwijl jaren later, 
in december 1971, het 
NFO voor het laatst een 
optreden verzorgde in 
de Grote Concertzaal. 
Inderdaad ging in 1973 de afbraak van de achterliggende gebouwen beginnen maar van nieuwbouw was er 
jaren lang geen sprake. Pas in februari 1986 werd de eerste paal voor de nieuwbouw in de grond geslagen, 
terwijl het oude voorgebouw van het Harmoniecomplex wel een totale restauratie had ondergaan.

Het grote braakliggende terrein achter het hoofdgebouw, tot aan ‘De Laan’, kreeg een dubbelfunctie. Er 
werd een aantal Jarino barakken geplaatst waarin diverse subafdelingen werden ondergebracht. Zo waren 
er ondermeer een aantal kamers ingericht voor het onderzoeken van kinderen, die waren aangemeld bij de 
Praktijk voor Orthopedagogiek. Ook werd het terrein een open gelegenheid tot parkeren van auto’s van de 
vele medewerkers die hun werk in de binnenstad hadden. De Praktijk voor Orthopedagogiek hield er niet 
lang stand vanwege ‘kind onvriendelijkheid’ en zou, hetzij via een omweg, een nieuw onderkomen krijgen 
op de bovenverdieping van Peek & Cloppenburg aan de Heerestraat. Heel gezond want na het testen en het 
verlaten van het gebouw konden kind en begeleider oversteken en het pand van Mc Donald’s betreden. 

Gebruikte literatuur:
Hofman, Beno; 400 jaar Universiteit Groningen, In Boekvorm Uitgevers BV, Assen 2014
Minderhoud, J.M.; De Harmonie eens het culturele centrum van Groningen. Profiel, Bedum, 2008

360 graden foto van dit gebouw: http://www.rug.nl/about-us/who-are-we/discover-groningen/360gradenfoto/360harmonie
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Nieuwbouwdeel van De Harmonie



Het KRO Magazine bestond op 1 mei 90 jaar. Nog 
steeds noem ik het wel eens uit gewoonte de Stu-
dio, want zo heette het heel lang. Als “omroepver-
zamelaar” heb ik natuurlijk ook oude nummers van 
het blad in huis. De oudste zijn van de 3e jaargang; 
1927 dus. Toen heette het nog “De R. K. Radio-
Gids”. Wat stond er destijds zoal in? Je zou denken: 
“In ieder geval de radioprogrammering.” Maar dat 
is niet helemaal waar. Er stonden tot 1 juli 1927 
alleen de eigen KRO-programma’s in vermeld. Pas 
daarna werd de volledige programmering opgeno-
men, “zoodat er voor de katholieken geen enkele 
reden meer bestaat zich te abonneeren op de neu-
trale radio-gidsen.” Hiermee werd o.a. gedoeld op 
de A.N.R.O. Radiobode, de voorloper van de Avro-
bode. De zuilenstrijd was in volle gang… 

Vanaf het moment 
dat de volledige ra-
dioprogrammering in 

de R.K. Radio-Gids werd opgenomen, gebeurde dit in de vorm van een “Ra-
dio-Spijskaart”; de dag werd ingedeeld in: dejeuner, lunch, middag-thee, diner, 
avond-thee en souper. Dat het in de praktijk moeilijk was om de programma’s 
ook volgens het tijdschema in de gids te brengen, blijkt uit een verzuchting 
van pastoor Perquin, destijds voorzitter van de KRO. Hij schreef de volgende 
woorden, gericht aan de samenstellers en uitvoerenden van KRO-programma’s: 
“Welnu, mijne vrienden, richt toch uw programma’s zóó in dat de bepaalde tijd 
van uitzending niet overschreden wordt.” Opvallend dat hij deze oproep deed 
via de gids. In hetzelfde artikel gaf hij ook nog aan dat de verwerkingstijd van 
informatie voor de gids minstens 3 weken bedraagt!

De advertenties in de R.K. Radio-Gids hadden bijna alle te maken met radiotoe-
stellen en –onderdelen. Eén van de uitzonderingen hierop was het nog steeds 
bestaande kledingwarenhuis Peek & Cloppenburg.

JAN VAN HEEREN
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Een foto uit de gids van 17 
september 1927: een KRO-
delegatie bij het gebouw van 
de NDO-zender in Huizen. Dit 
initiatief van KRO, NCRV en NSF 
werd in oktober 1927 in gebruik 
genomen. V.l.n.r. Paul Speet 
(secretaris KRO), Pater Perquin 
(voorzitter), Jac van Munster 
(hoofd-propagandist) en Martin 
v.d. Ende (dir. KRO Symphonie-
orkest)

KRO 90 jaar 
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Radio Kootwijk
In april brachten Hans en Jana Knot 
een bezoek aan de gebouwen van het 
voormalige Radio Kootwijk. Natuurlijk 
ging ook het fototoestel mee.

Radio Kootwijk vormde een belangrijke communicatieverbinding tussen Nederland en de 
toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. De bouw van het complex werd gestart 
in 1918. Vanaf 1970 onderhield het zendstation voor Scheveningen Radio de verbindingen 
met schepen over de hele wereld. Satellieten namen deze taak over en in 1998 werd Radio 
Kootwijk gesloten.

Watertoren voor koelwater van de zender
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Bij het ontwerpen 
van het gebouw 
heeft architect Julius 
Luthmann zich laten 
inspireren door de 
vorm van een sfinx.
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Het hoofdgebouw in Art Deco-stijl, met sculpturen van Hendrik van den Eijnde, is een rijksmonument.



Misdaad op televisie: een groot gevaar
Hoeveel televisiestations kun je ontvangen via de kabelaansluiting of satellietschotel? Wel eens een telling 
gedaan en je ook afgevraagd hoeveel geweld en moorden er in een etmaal voorbij kunnen komen op je 
beeldscherm? Waarschijnlijk, met de afstandsbediening in de hand, niets eens bij te houden. Dan was het 
ruim vijftig jaar geleden wel heel anders met het karige aanbod aan televisieprogramma’s. Toch werd al zeer 
duidelijk een wijzende vinger opgestoken tegen misdaad gerelateerde beelden.

De geleerden gingen er vanuit dat de techniek zich altijd snel-
ler ontwikkelde dan het menselijke moraal. Zo was het de 
Leidse professor Jacob Maarten van Bemmelen, hoogleraar in 
het strafrecht, de strafvordering en de criminologie, die zich 
in 1963 in een open brief richtte op het lezende volk. ‘Sinds 
de mens vuur en kruit uitvond hadden deze zegenrijke maar 
ook verderfelijke gevolgen. Het duurt altijd lang, voordat de 
funeste consequenties enigszins aan banden zijn gelegd en 
de nieuwe mogelijkheden uitsluitend of tenminste grotendeels 
alleen ten goede werken.’

En zo was het volgens van Bemmelen ook weer met de atoom-
splitsing en de evolutie van de communicatiemiddelen. Vol-
gens hem was men zich van de gevaren daarvan wel bewust, 
maar de methode van beteugeling van deze risico’s werd maar 
langzaam ontdekt. Hij waarschuwde dat de televisie binnen 
enkele jaren tot een machtig werktuig geworden was, vooral 
ter beïnvloeding van de massa; waarbij dit ten goede en ten 
kwade kon worden aangewend. Bemmelen schreef in zijn 
open brief dat het gevaar van de massa beïnvloeding zo groot 
was dat bijvoorbeeld hele landen en zelfs werelddelen er door 
konden beïnvloed.

Al eerder had Van Bemmelen gewezen op de beïnvloeding. Nadat in november 1962 de Aktie ‘Open het Dorp’ 
op de televisie was geweest stelde hij dat de massasuggestie daar ten goede had gewerkt, maar waarschuw-
de hij er ook voor dat de televisie voor verkeerde doeleinden kon worden gebruikt. Ook ging hij in op de gru-
welijke beelden vertoond op de televisie van de moord op John F Kennedy, de toenmalige president van de 
VS, gevolgd door de beelden van de moord op zijn moordenaar Oswald: ‘Er schuilt hier groot gevaar. Iedere 

criminoloog weet dat het vertonen van dergelijke moorden 
nieuwe misdaden tot gevolg heeft. Dickens wist reeds dat 
elke openbare terechtstelling nieuwe moorden verwekte. De 
televisie kan leiden tot het aankweken van solidariteitsgevoe-
lens tussen de mensen onderling, maar dan dient het middel 
wel met verstand worden aangewend.’

Hij was trouwens van mening dat dit ook betrekking had op 
alle andere communicatiemiddelen, die ons in die tijd ter be-
schikking stonden zoals: film, krant en radio. Hij stelde dat 
de exploitanten van deze communicatiemiddelen met elkaar 
duidelijke afspraken dienden te maken om met de vertoning 
en vermelding van moorden een grotere soberheid te be-
trachten. Verder ging hij met: ‘Op het ogenblik lijkt het alsof 
dit verlangen naar soberheid in de berichtgeving een vrome 
wens zal blijven. Maar misschien dat de gebeurtenissen in 
Dallas tot diep nadenken zullen stemmen. Het is goed, dat 
de gehele westerse wereld rouwt om de dood van Kennedy, 
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maar het is verkeerd, dat diezelfde wereld direct geconfronteerd wordt met de lugubere feiten.’

Het was de tijd dat beelden bij lange na niet rechtstreeks op de televisie waren te zien. Vaak kwam een 
filmblik, met beelden die in de VS waren geschoten, in Nederland aan via de hulp van bevriende KLM-piloten 
en werd berichtgeving in nieuwsrubrieken vaak alleen begeleid door beschikbaar fotomateriaal. Van Bem-
melen was van mening dat elke misdaad onrust en angst verwekte en dat hoe groter de misdaad was hoe 
meer dit het geval zou zijn. Hij pleitte dan ook voor goed gevoerd onderzoek en een daarop volgende eerlijke 
berechting, waardoor de angst en onrust enigszins konden worden weggenomen.

Wel wees hij erop dat aangaande de moord op Kennedy een onheuse situatie was ontstaan: ‘Des te erger is 
het wanneer het onderzoek naar de dader van zulk een moord wordt gefrustreerd doordat degene, die ervan 
beschuldigd wordt, meteen vermoord kan worden op het ogenblik, waarop hij tussen twee politieagenten 
wordt overgebracht van de ene naar de andere gevangenis.’

Hij voegde eraan toe dat iedere deskundige begreep hoe een volkswoede kon oplaaien ten opzichte van een 
persoon die verdacht wordt van het plegen van een afgrijselijk misdrijf: ‘Wat thans in Dallas is gebeurd is 
in hoge mate verontrustend en staat dan ook terecht in de Amerikaanse pers aan felle kritiek bloot. Het zal 
ongetwijfeld tot gevolg hebben dat bij menigeen het vermoeden blijft bestaan, dat ondergrondse machten 
hierin de macht hebben gehad. Die angst zal zeker niet weggenomen worden door het feit, dat de televi-
siekijkers nog eerder dan de rechercheurs, die Oswald overbrachten, zagen dat de nieuwe moordaanslag 
plaats vond.’

Heel duidelijk staan de zwart-wit 
beelden op het netvlies geschre-
ven waarin Oswald werd neer-
geschoten door nachtclubeige-
naar Jack Ruby. Tussen twee 
politieagenten en omringd door 
talloze fotografen, journalisten 
en camera’s werd Oswald naar 
een andere gevangenis gebracht 
en het kwam over als een waar 
circus. Andermaal Van Bemme-
len: ‘De hele wereld, en in het 
bijzonder de Amerikaanse ge-
meenschap, zal ervan overtuigd 
moeten worden dat de berech-
ting van misdadigers weliswaar 

een publieke zaak is, maar dat dit nog niet betekent, dat verdachten met journalisten mogen spreken, of 
overgebracht worden terwijl televisiecamera’s op hen gericht zijn.’

Hij voegde eraan toe groot voorstander te zijn van een verbod van vertoning van rechtszittingen of zelfs van 
executies: ‘Het plegen van goede justitie is een zaak van het gehele volk, maar niet iedereen behoeft deze 
berechting – en al wat daarbij behoort – van nabij mee te maken. Het is voldoende dat de openbaarheid van 
de rechtspleging in zoverre gewaarborgd is, dat daarop een zekere controle van de zijde van het publiek via 
de persorganen kan worden uitgeoefend.’ 

Afsluitend stelde Van Bemmelen dat de openbaarheid tot op dat moment getoond, inzake de moorden in 
Dallas, ten kwade had gewerkt. Dit – zo verwachtte hij – zou altijd het geval zijn wanneer ze de misdaden 
en de berechtingen ervan te uitvoerig en te realistisch tot de massa zouden blijven brengen. Het is maar 
goed dat de in 1982, op 84-jarige leeftijd overleden Van Bemmelen, niet meer meegemaakt heeft op welke 
geavanceerde wijze de sociale media zich heeft ontwikkeld en daarbij zeker een nog grotere vorm van posi-
tieve- maar ook negatieve beïnvloeding is ontstaan.

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/bemmele

HANS KNOT
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Op donderdag 1 april 1965 was er in de kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst, waaronder vele 
regionaal gerichte, berichtgeving terug te vinden over het 1-jarig bestaan van Radio Caroline. Vooral de 
uitzendingen vanaf de MV Fredericia, verankerd in internationale wateren ter hoogte van het eiland Man, 
werden daarbij belicht. Als je een halve eeuw later een dergelijk artikel leest en je denkt intens de historie 
van het legendarische radiostation te hebben gevolgd, dan komt, bij verassing, toch een aantal nieuwighe-
den naar boven.

Men begon het verhaal met de mededeling dat enkele dagen eerder door de medewerkers van het radio-
station haar verjaardag werd gevierd met een programma van extra uitbundige muziek. Terug te luisteren is 
er van deze dag op Caroline North niets; wel is duidelijk dat op Caroline South allerlei verjaarswensen van 
de toen bekende artiesten werden uitgezonden tussen de muziek. Blijkbaar was de correspondent van het 
GPD uit Londen aan boord geweest van de Fredericia want hij stelde verder: ‘De Nederlandse kapitein, G. 
Kooger, en de ook voor een deel uit Nederlanders bestaande bemanning maken zich niet bezorgd over een 
mogelijke inbeslagneming of blokkade van het schip of over het afsnijden van hun bevoorrading op grond 
van het feit dat Engeland de conventie van Straatsburg heeft ondertekend, waarbij radiopiraten onwettig 
werden verklaard.’

De bemanning was dus onder leiderschap van kapitein G. Kooger, een naam die 
bij mij tot nu toe niet bekend was. Zoekend in diverse registers levert als resultaat 
op dat hij in 1957 in dienst was als gezagvoerder bij de NV Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij. Deze maatschappij zorgde voornamelijk voor de verbindingen tussen 
Nederland en Nederlands-Indië en later Indonesië. De KPM had een vloot van 38 
schepen, met een gezamenlijk tonnage van 205.766 BRT. In 1966 hield men, door 
een fusie, als zelfstandige onderneming op te bestaan. Waarschijnlijk heeft kapitein 
Kooger een eerdere overstap gemaakt naar de firma Wijsmuller uit Baarn. Verder 
ingewonnen informatie leerde me dat hij eerder in 1965 als één van de tijdelijke 
opvolgers van kapitein W. Buninga door Wijsmuller was aangesteld als gezagvoerder op de MV Fredericia. 
Kapitein Ko Walters was de andere plaatsvervangende gezagvoerder. Kapitein Buninga kreeg trouwens van 
de bemanning van het Caroline North zendschip, bij zijn vertrek naar Radio London, een herdenkingsplaat 
met het wapen van het eiland Man; een gedenkplaat die een tiental jaren geleden door zijn zoon Ron Bun-
ninga aan mij werd geschonken voor de offshore radio collectie. 

Radio Caroline
Hoe werd er tegen haar eerste 
verjaardag aangekeken?

tekst: Hans Knot



28 • FREEWAVE Nostalgie

Klaarblijkelijk had de correspondent nog verder gepraat met Kooger over eventuele problemen want hij 
meldde: ‘Indien voedselleveranties uit Engeland zouden worden stopgezet kan men altijd nog terecht in 
Ierland en Spanje, die de conventie niet hebben ondertekend. Ook bevoorrading vanuit de lucht is een mo-
gelijkheid. Zo lang niet bewezen is dat Caroline mensenlevens in gevaar brengt, door scheepsgolflengten te 
gebruiken, bestaat er weinig kans dat het Britse parlement maatregelen zal nemen.’ Hij refereerde nog wel 
aan de twee keer dat Caroline per ongeluk verkeerde frequenties had gebruikt, maar vanuit de organisatie 
was toegezegd dat dergelijke incidenten niet meer zouden plaatsvinden.

Een uitstapje naar het eiland Man en een bezoek aan de haven van Ramsey was het volgende dat de corres-
pondent deed. Hij constateerde dat de bevolking van het havenplaatsje met veel plezier het avontuur van de 
Caroline-boys beleefde en dat zij onder de inwoners zeer populair waren: ‘Het plaatselijke hotel heeft dankzij 
het vertier, dat zij brengen, nooit een dergelijk goede winter gehad. Als de deejays elke 14 dagen voor hun 
aflossing Ramsey aandoen, zijn de bars en cafés vol op handtekeningen jagende teenagers. Iedereen in 
Ramsey leeft mee met Caroline, vooral als het ruw weer is en men afstemt op het station om te horen of 
alles wel is aan boord.’

Over de bevoorrading van de MV Fredericia, volgens de correspondent een voormalig stoomschip, wist hij 
te melden dat er twee maal per week vanuit Ramsey werd bevoorraad met het schip ‘Essex Girl’ en omdat 
het zendschip in internationale wateren lag, deed de douane van het eiland streng haar plicht voordat de 
bemanning van de Essex Girl toestemming kreeg uit te varen, wat bij terugkeer niet anders was. In die tijd 
was het bekend geworden dat de regering van Panama had besloten de registratie van de vlag in te trek-
ken waardoor de Fredericia in moeilijkheden kon komen als een zogenaamd vlaggeloos schip. Maar kapitein 
Kooger had hem duidelijk gemaakt zich geen zorgen te maken daar hij in het bezit was van een verzegeld 
pakket, dat slechts in geval van nood mocht worden opengemaakt. Daarbij uiteraard doelend op een andere 
vlag en registratie, die dekkend was voor de bemanning van de Fredericia.

Er was wel een duidelijk verschil tussen de verlofperiodes van de radiomensen aan boord en van die van de 
bemanningsleden. Elke veertien dagen werden de radiomensen afgelost, terwijl de bemanningsleden liefst 
zes weken van huis bleven: ‘Het leven aan boord is voortreffelijk en men kan zeer goed met elkaar overweg. 
Er is voldoende werk en er is tijd genoeg om te vissen. Iedereen krijgt dagelijks twee blikjes bier. Van zee-
ziekte heeft niemand last, dat is alleen een probleem tijdens de tochten van en naar het zendschip.’

Eindigend concludeerde de correspondent dat het gezelschap op het drijvende radiostation veel voldoening 
uit het werk kreeg, mede omdat men het gevoel had te voorzien in een behoefte om een sterke persoonlijke 
band met de luisteraars te hebben.

De tender Essex Girl in de haven 
van Ramsey
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mann het volk als volgt toe-
sprak: ‘Mij schijnt het toe 
dat als die quasi-asielzoe-
kers, in wezen profiteurs, 
zich niet in onze samenle-
ving willen invoegen, maar 
zich als etnische profiteurs 
in hun eigen wereldje wil-
len handhaven, dat ze dat 
in hun eigen land moeten 
doen’. De AVRO vond dat 
niet leuk en dreigde GBJ’s 
columns vóór uitzending te 
gaan screenen. Maar eens 
te meer bleek Hiltermann 
standvastig: ‘Van de AVRO 
heb ik mij nog nooit iets 
aangetrokken’, aldus de 
nationale commentator. Pas 
op 85-jarige leeftijd stopte 
hij ermee. GBJ was voor het 
laatst te horen op 22 no-
vember 1999. Voor de op-
volgers van de radiomaak-
ster met haar Nagra (die 
overigens sinds vele jaren 
mijn buurvrouw is) was dat 
vervelend genoeg. In haar 
tijd, begin jaren tachtig, 
hield je als freelancer toch 
mooi honderdvijftig gulden 
over aan zo’n fietstochtje 
naar de Prinsengracht.

ANDRÉ VAN OS

Hiltermann

Elke week ging de radiomaakster van de AVRO op de fiets naar de Prin-
sengracht, met haar Nagra-bandrecorder (tegen alle regels in) stevig vast-
geklemd in het kinderzitje. Op de Prinsengracht, tegenover het gerechts-
gebouw, werd zij welkom geheten door niemand minder dan mr. G.B.J. 
Hiltermann. Welkom, dat wil zeggen: de meester was slechts gekleed in zijn 
kamerjas en bood nimmer een kopje koffie aan. Er waren gewichtiger toe-
standen in de wereld. Hiltermann legde zijn wekelijkse radiocolumn in één 
keer vast op de band, zonder verspreking, zonder ook maar een zin over te 
doen. En zo ging het 43 jaar lang. ‘De Toestand in de Wereld’ was, voor be-
paalde delen van het volk, een vast punt in de week of, zoals Herman Ame-
link ooit schreef in de NRC:’Toen Hiltermann nog op zondag sprak, moesten 
de kinderen zwijgen, anders wist de vader des huizes niet wat hij die week 
moest denken’. Dat leidde soms tot een stevige rel, bijvoorbeeld toen Hilter-
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Salaris uitbetaling
Recentelijk dacht ik terug aan mijn eerst verdiende geld via een officiële aanstelling. Dan heb ik het niet over 
de variatie aan vakantiebaantjes die ik, voornamelijk in Epe, heb gehad, maar mijn eerste maandsalaris. Er 
werd gesteld – na de benoeming in juli 1966 – dat ik een girorekening diende te openen waarop ik maan-
delijks het verdiende geld kon ontvangen. Er was echter geen verplichting want er waren ook twee andere 
mogelijkheden voor het personeel van het Provinciale Elektriciteitsbedrijf van Groningen. Ten eerste contante 
uitbetaling per kas door de kasbeheerder mej. De Vries of door haar assistent, dhr. Pruim. De tweede mo-
gelijkheid was om het verdiende loon per post toegestuurd te krijgen. Dit gebeurde dan per aangetekend 
schrijven in een speciale enveloppe, voorzien van een stempel in zegellak. 

Vooral de kabelwerkers en het technische 
personeel in de provincie Groningen, die niet 
even in de gelegenheid waren langs de kasaf-
deling te gaan, maakten van deze mogelijk-
heid gebruik. Hoe verliep deze procedure? Eén 
van de jongste bedienden (ikzelf was één van 
de twee) ging, begeleid door iemand van de 
portiersdienst, in een dienstauto naar de Al-
gemene Bank Nederland aan de Vismarkt in 
Groningen. Men had een door de Economische 
directeur, drs. de Waard, getekende cheque bij 
zich. Deze kon omgewisseld worden in con-
tanten. Voor die tijd hoge bedragen van meer 
dan 20.000 gulden werden op die manier van 
de Vismarkt naar het kantorencomplex in 
Helpman gebracht.

Vervolgens, nadat de bruine tassen met geld bij mej. De Vries waren afgeleverd, werd de deur van de kas-
afdeling op slot gedaan. Deze afdeling was gevestigd in een glazen kooi. Als vissen in het water zaten ze er 
en zo konden de mensen aan de andere kant van het glas alles zien wat er gebeurde. Het geld werd twee 
tot drie keer opnieuw geteld waarna werd overgegaan, aan de hand van een salarislijst, deze in porties te 
verdelen en in bruine salarisenveloppen te doen. Daarna werden de diverse enveloppen nog in een tweede 
enveloppe gedaan en verzegeld met een lakstempel. Deze laatste handeling werd vaak gedaan door de 
jongste bediende, die telkens tien enveloppen met geld op zijn bureau kreeg voor deze behandeling, die niet 
alleen walmen veroorzaakte maar ook een doordringende stank van het zegellak; rood van kleur.

Het ritueel werd wekelijks herhaald want 
het merendeel van de kabelploegen was in 
weekdienst. De enveloppen gevuld met geld 
dienden vervolgens naar het postkantoor te 
worden gebracht. Vooraf waren alle envelop-
pen en dus ook de geadresseerden, inge-
boekt in een speciaal ‘aangetekend boekje’. 
Nog steeds, na bijna 48 jaar van werkzaam 
leven, begrijp ik niet dat de aangetekende 
enveloppen met bijna 20.000 gulden, zonder 
enige vorm van begeleiding, toevertrouwd 
werden aan de beide jongste bedienden Roe-
lof Arends en Hans Knot.

De route vanaf het kantoorgebouw van het 
PEB van Groningen, aan de Helperzoom, 
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ABN Vismarkt, 1967
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naar het postkantoor aan de kop van 
de Helperbrink en dus op de hoek van 
de Verlengde Hereweg was, denk ik, 5 
minuten. Vele malen heb ik dit traject 
vice versa gefietst met in de fietstas-
sen van de dienstfiets een aardig kapi-
taal – verpakt in bruine tassen. Op een 
bepaalde vrijdag, de dagen dat de rit 
werd gemaakt, reed ik naar het post-
kantoor aan de Helperbrink en daar 
aangekomen was een van de tassen 
verdwenen. Spontane hartkloppingen, 
zoals ik me nu herinner, kwamen op 
en nog nooit heb ik een dermate snel-
le sprint gemaakt als destijds op de 
fiets. Waar was die ene tas gebleven 
met al dat geld?

Schrikbeelden van ontslag en berich-
ten in de krant kwamen naar boven 
maar na ongeveer 400 meter lag daar, 
op het asfalt van de Helperbrink, een eenzame bruine aktetas nog steeds gevuld met de weg te brengen 
salarissen. Ik vraag me af dat als ik de tas niet had terug gevonden of ik dan de prachtige loopbaan had 
gehad als door mij de afgelopen 48 jaar doorlopen.

Even terug naar de eerste betaling van een salaris in de maand september 1966. Keurig overgemaakt op 
een gironummer, dat steeds meer gebruikt ging worden in ons land en klaarblijkelijk het vertrouwen had 
gewonnen bij een groot publiek. De ommekeer had in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw 
plaatsgevonden. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 1960 van de PTT werd al een voorspelling gedaan.

Men meldde de aanwezigen dat de automatisering van boekingen met ponsstortingskaarten voor grootge-
bruikers van de postcheque- en girodienst op gang zou worden gezet en rond juni 1960 in gebruik zou wor-
den genomen. Men gaf toen al aan dat, mocht deze service goed gaan functioneren, daarna de postkantoren 
geleidelijk zouden worden voorzien van ponsstortingskaarten voor alle gebruikers.

Professor Ir. G.H. Bast was destijds directeur-generaal van de PTT en hij maakte tijdens de bijeenkomst 
bekend dat ook de postmechanisatie vooruitgang boekte: “Het Nederlandse nachtpostnet geeft thans uit-
stekende aansluiting op de middagbestellingen in een groot deel van Duitsland. In ons land is het aantal 
onafhankelijke treineenheden voor gebruik door de PTT toegenomen.” Terugblikkend op het daaraan vooraf-
gaande decennium stelde Bast dat een krachtige groei van het PTT-bedrijf waarneembaar was naast geleide-

lijk herstel van het overgebleven deel der oorlogsschade. Als 
slagzin werd voor de postbezorging in die tijd ‘’s avonds ge-
post, ’s morgens besteld’, ingevoerd. Het merendeel van de 
briefpostsortering gebeurde destijds in de rijdende treinen.

Ook was er een goede vooruitgang te zien bij de telefonie in 
ons land. Op dat moment bestond een telefoonnummer uit 
vijf cijfers en de bakelieten telefoons waren vooral zwart en 
leverbaar als bureaumodel of hangmodel. Bij ons hing de te-
lefoon in de gang tussen het woongedeelte en de kapsalon. 
Eind 1959 was het aantal telefoonaansluitingen in Nederland 
opgelopen tot 970.000 en de verwachting was dat spoedig 
de 1 miljoen zou worden overschreden terwijl een verdub-
beling werd verwacht rond 1969. En dan te bedenken dat 
thans bijna iedere Nederlander in bezit is van een klein eigen 
mobiel toestelletje. 

Postsorteer treinstel   © Hans Knot

© Hans Knot



Rob van der Dong 
en het Radio Noordzee Racing Team
Afgelopen zaterdag 21 maart overleed, op 65-jarige leeftijd, in Groningen Rob van der Dong. Samen met zijn 
broers zat hij jarenlang in de autohandel en hadden zij ondermeer een garage in het centrum van Haren. 
Hij was echter ook bekend van Autoverhuur Stuur en had een vastgoedbedrijf: Reinders in Groningen. Maar 
voor de oudere radioliefhebbers, speciaal de luisteraars van Radio Noordzee in de jaren zeventig, was Rob 
van der Dong vooral bekend van het Radio Noordzee Racing Team, dat voornamelijk met diverse types van 
het Japanse merk Datsun de diverse circuits bereed. 

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw beschikte een aantal Britse zeezenders over een eigen racing team, 
waarmee de stations op enkele circuits in Engeland aan de competitie meededen. Vanaf het begin van de 
jaren zeventig waaide dit fenomeen over naar de Nederlandse kant van de Noordzee, waar zowel Radio Ve-
ronica, Radio Caroline als Radio Noordzee in deze sport actief waren. Hoe zat het nu precies met het racing 
team van Radio Noordzee? 

Begin 1973 waren via de Nederlandse service van RNI 
voor de eerste keer de commercials te beluisteren 
voor het Radio Noordzee Datsun Racing Team. Des-
tijds, bij het horen daarvan, gingen mijn gedachten 
meteen terug naar het midden van de jaren zestig, 
toen Radio London en Radio Caroline de beschikking 
hadden over hun eigen racing team. Vooral het team 
van Radio London schitterde regelmatig op het circuit 
van Brands Hatch. Ook op de radio zelf viel er een 
programma te beluisteren over deze snelle sport. Bij 
Radio London presenteerde Sterling Moss namelijk 

‘Racing with Moss’, een programma waarin de beken-
de autocoureur allerlei nieuwtjes bracht op het ge-
bied van de racerij.Radio Noordzee volgde het goede 
voorbeeld en presenteerde op donderdag 5 april 1973 
officieel het Radio Noordzee Datsun Racing Team. Bij 
toeval had ik zelf al enkele weken eerder één van de 
toekomstige racewagens mogen aanschouwen. Het betrof de Datsun Sunny van Rob van der Dong, die 
geparkeerd stond voor de toenmalige garage aan de Jachtlaan in het Groningse Haren. Begin 1973 kwam 
ik daar wel vaker langs als ik op weg was van Groningen naar Naarden waar ik regelmatig de prachtige ne-
derzetting De Oude Hofstede bezocht, waar in tweede instantie de landstudio’s van Radio Noordzee waren 
gevestigd. 

Even toevallig was ik ook aanwezig bij de groots opgezette perspresentatie van het Racing Team. Ik was niet 
de enige die de acht wagens, geschilderd in opvallend rood, wit en blauw, bewonderde. De aandacht was 
groot, want met de uitbreiding van het al reeds enkele maanden bestaande team behoorde het team van 
Datsun plotsklaps tot de grootste racing teams van Nederland. Met die uitbreiding bestond het team uit drie 
raceauto’s, drie rallyauto’s en twee rallycrossers. 

Niet eerder was men actief geweest op de Nederlandse circuits, hoewel de verschillende rijders, waarover 
straks meer, al de nodige ervaring hadden opgedaan op het gebied van het rally-rijden: de Londen-Mexico-
race, de Safari-race en de TAP-rally. Natuurlijk lagen er ook commerciële belangen aan de onderneming ten 
grondslag. 

De Japanse autofabrikant Datsun had in 1973 een klein marktaandeel van 4% binnen de Nederlandse 
autobranche. Via de oprichting van dit nieuwe team wilde men ook een beetje laten zien dat het concern 
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De Datsun van Rob van der Dong     © Karel Gerbers



wereldwijd aan het groeien was. De 
aanwezigheid van ‘Datsun’ op de 
racecircuits, zo was de gedachte, 
zou daar uitdrukking aan kunnen 
geven. De bedoeling van de nieuwe 
opzet was dan ook om het publiek 
te laten zien dat met de auto’s van 
Datsun meer kon worden gedaan 
dan alleen maar op de weg rijden. 
Men wilde bewijzen dat het merk 
ook zijn ‘mannetje’ kon staan op de 
autocircuits en tijdens rallytochten. 
Bijkomstigheid was dat de Neder-
landse Auto Vereniging (NAV) op 
dat moment de exploitatie van het 
circuit van Zandvoort op zich had 
genomen. 

In deze vereniging zag de Nederlandse directie van het Datsun-concern, onder leiding van marketingmana-
ger Waringa, een bevordering van de racesport. In de echte Datsun-racewagens, de 240-Z, reden de cou-
reurs Rob Janssen en Hans Ernst, waarbij ze uitkwamen in de toeristenwagen-klasse 2, die op dat moment 
publicitair gezien het aantrekkelijkst was. Tevens was er de Datsun Cherry, je hoort het Ferry Maat nog 
uitspreken in zijn promotiespots, gereden door Theo Koks. 

Als co-sponsors had Datsun de bandenfirma Dunlop en het olieconcern Castrol bereid gevonden de dure on-
derneming mede te financieren. Daardoor werd tevens mogelijk om een beter team bijeen te krijgen. Als co-
passagier van Koks werd André Jetten ingehuurd, die eerder al eens Nederlands kampioen was geweest. Zij 
kwamen uit in de 1600 SS, net als een ander Datsun-team, dat van de gebroeders Bijvelds. Verder bestond 
het team uit Hans Ernst en Rob van der Dong, die onder meer actief waren in het rally crossen, en Han Tjan 
en Dick Buwalda, die in een Datsun 1200 Coupé de overwinningslauweren probeerden te halen. 

De toen al bekende Hans Grimmelt functioneerde als teammanager, daarbij bijgestaan door een technisch 
team bestaande uit Henk van Zalingen, Gerrit van Zijderven en Rob Janssen. Tot aan het einde van de uit-
zendperiode van Radio Noordzee, 31 augustus 1974, waren vervolgens met grote regelmaat aankondigingen 
voor diverse wedstrijden te horen. Als je echter de diverse programmabanden nu weer beluistert, dan zal 
je nergens de uitslagen van de wedstrijden terug horen. Op dat punt werd de plank door Radio Noordzee 
duidelijk misgeslagen. De vraag ligt voor de hand: was het team nu eigenlijk wel succesvol? Ik sprak Rob van 
der Dong daarover in 1990, 26 jaar later, en hij gaf een antwoord: “Zondermeer, Datsun heeft destijds via 
het racing team duidelijk haar naamsbekendheid vergroot, waardoor het marktaandeel sterk groeide. Na de 
close-down van Radio Noordzee is het team uiteengevallen. Ikzelf ben vervolgens gaan rijden voor het racing 
team dat gesponsord werd door Randstad Uitzendbureau. Dat was toen een duidelijke positieverbetering. 
Vele luisteraars, die destijds naar de wedstrijden zijn geweest, zullen de naam van Rob van der Dong blijven 
associëren met die van het Radio Noordzee Datsun Racing Team. 

HANS KNOT
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Verwarring rond
eerste tune 
Joost den Draaijer
Een aantal personen is al decennia actief met in kaart te 
brengen welke nummers er zijn gebruikt voor tunes van 
programmamakers, programma´s, voor productiewerk 
van jingles, fillers en ga zo maar door. Zo hebben Jelle 
Boonstra en Benno Roozen het nodige breed gedocumen-
teerd in ´Het Tunes boek´(2007), waarbij ook de nodige 
zaken uit het ‘Hilversumse’ worden belicht. Daarnaast is er 
in het online Journal for media and music culture ‘Sound-
scapes’ een grote database ‘Zeezenderdiscografie’, opge-
start in 1994 en waar nog steeds wekelijks aanvullingen 
worden toegevoegd. www.soundscapes.info

Maar voor sommige tunes zijn er altijd vraagtekens gebleven. In zowel het Tunes boek als in de zeezender-
discografie wordt vrijwel hetzelfde gemeld inzake de eerste tune die Joost den Draayer, ofwel Willem van 
Kooten, gebruikte voor zijn programma ‘Joost mag het Weten’ op Radio Veronica: Angelo Francesco Lavag-
nino - Arrivo a Bora Bora - Arrivo a Papeete. Deze track van de soundtrack van de Italiaanse film Odissea 
Nuda van Franco Rossi uit 1961 werd gecomponeerd door Angelo Francesco Lavagnino. Het was de eerste 
tune van Radio Veronica’s Joost den Draayer. 

Het is eigenlijk al vanaf het begin, dat de titel bekend werd, 
onduidelijk of het hier om één of twee titels ging. Nergens is een 
programma ‘Joost mag het weten’ met de eerste tune bewaard 
gebleven. Willem van Kooten zelf wist me recentelijk te melden 
dat de tune alleen was gebruikt in de periode van augustus 
1961 tot en met oktober 1961, toen het voornoemde program-
ma alleen op de zaterdagmiddag werd uitgezonden. Nadat het 
op alle doordeweekse werkdagen op het radiostation was te 
horen, verdween de tune om plaats te maken voor ‘Asia Minor’ 
van Kokomo. Dit is in de volgende drie decennia altijd de tune 
van Joost de Draaier gebleven.

Soundscapes wordt vooral onderhouden door vier personen: 
Ger Tillekens, Hans Knot, Martin van der Ven en Ingemar Pijnen-
burg. Deze laatste persoon richt zich vooral op de zogenaamde 
probleemgevallen, annotaties die wel vermeld staan maar niet 
altijd correct zijn. Bijvoorbeeld verschillende vermeldingen in beide eerder genoemde databases. Zo kwam hij 
recentelijk met de vraag eens te kijken naar de dubbele titel van Angelo Francesco Lavagnino.

Zoals al gesteld, is er nergens een programma bewaard gebleven en dus wisten we niet – mede omdat de 
soundtrack niet in onze collectie voorkwam – hoe het nummer klonk. Willem van Kooten reageerde onder-
meer met: ‘Ik heb ‘Arrivo a Papeete’, dat ik vond op de RCA soundtrack LP van die film, het is iets met een 
fluitje, als tune verkozen.’ Het bleek dat er enige jaren geleden ook al een discussie is gevoerd omtrent deze 
tune in een van de vele fora op internet: https://forum.offshoreradio.org/viewtopic.php?pid=30262

Een duidelijk antwoord kwam ook niet uit deze discussie. Zoekend op internet kwamen we tal van vernoe-
mingen van de nummers tegen. Ingemar meldde bijvoorbeeld dat Van Kooten ‘Arrivo A Papéete’ van de 
soundtrack ‘Odissea Nuda’, uitgebracht op het label RCA in 1961, bedoelde.
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http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-Nuda/release/5234725

Maar aangezien Willem van Kooten het niet had over ‘Arrivo A Bora Bora’ is wel duidelijk om welke track 
het volgens hem zou moeten gaan: http://www.discogs.com/Angelo-Francesco-Lavagnino-Odissea-Nuda/re-
lease/5234725 track B1 dus.’

Vervolgens heb ik eerst maar eens uit het archief een van 
de programma’s van ‘5 Jaar Radio Veronica’ van 21 april 
1965 gehaald omdat me duidelijk was geworden dat in 
dat programma de tune nog eens was gedraaid. Het was 
Tineke die vertelde dat het programma ‘Zwarte Schijven’ 
destijds was vervangen door Joost mag het weten en ze 
draaide vervolgens de betreffende tune. Maar ook daarbij 
geen titel want ze kondigde het nummer af met ‘dit was 
het deuntje uit ‘King Kong’. 

Vervolgens zijn we verder op zoek gegaan naar de sound-
track van ‘Odissea Nuda’, die te vinden is met diverse 
jaartallen van productie maar ook op verschillende labels, 
ondermeer in de uitvoering van ‘Symphony Orchestra Ita-
ly.’ Nergens in de titellijsten staan de beide titels ‘Arrivo 
a Bora Bora - Arrivo a Papeete’, gekoppeld aan elkaar en 
gingen we er van uit dat het om de laatste titel ging. 

Martin’s aanschaf van de Soundtrack ‘Odissea Nuda’, via 
Amazon, leverde bij de afluistering van de track ‘Arrivo a 
Papeete’ een totaal ander nummer op dan de met onder-
meer een fluitje gewenste tune. Was er dan al die decen-
nia een verkeerde titel en uitvoerende aan de allereerste 
tune van Joost den Draaier gegeven?

De plotselinge verrassing kwam echter van Martin die meldde dat hij het deuntje ‘Arrivo a Papeete’, dat hij al 
jaren in bezit had, dus het liedje met het gefluit, nog even had beluisterd met de muziekherkenner ‘app Sha-

zam’ op zijn mobiele telefoon. Dit resulteerde 
in een totaal andere titel en uitvoerende. Het 
gaat om Lemmy Mabaso met het nummer 
‘Crazy Kid’ uit de musical King Kong, waarvan 
het verhaal zich afspeelde in Zuid Afrika. Het 
bleek de internationale doorbraak voor on-
dermeer Miriam Makeba. http://en.wikipedia.
org/wiki/King_Kong_%28musical%29

Het volgende is dus de juiste verwijzing:
Lemmy Mabaso - Crazy Kid. Een nummer af-
komstig uit de soundtrack van de film ‘King 
Kong’ uit 1961 dat kan worden gezien als 
de allereerste tune van Joost den Draaier op 
Radio Veronica. Hij gebruikte het nummer 
tussen augustus en oktober 1961, toen zijn 
programma Joost Mag Het Weten op de zater-
dagmiddag was geprogrammeerd.

HANS KNOT

Status Quo 

Een aantal Nederlandse artiesten maakte in 1978 
een gezongen versie van de tweede tune van 
“Joost Mag Het Weten” (Asia Minor). De opbreng-
sten gingen naar het goede doel. Dit is de achter-
kant van het singlehoesje. 
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De kleine, leegstaande Irene kerk van de Nederlands her-
vormde gemeente van Bussum bleek een prettige toren te 
hebben voor televisie-experimenten. De experimentele tele-
visie van Philips had in Hilversum tevergeefs naar geschikte 
ruimte gezocht en nam daarom het aanbod van de gemeente 
Bussum om de Irene kerk te gebruiken graag aan. In het 
Gooi zou Philips dichter bij de grote steden zitten en daarom 
werden alle technische spullen ingeladen om -met de nood-
zakelijke toestemming van de regering Drees- Eindhoven te 
verlaten. Vanaf de toren van de Irene-kerk, die een paar 
meter werd verhoogd, werden tv-beelden naar een tijdelijke 
zendmast bij Lopik gestuurd, die op zijn beurt alleen de noor-
delijke Randstad van behoorlijk beeld kon voorzien. Zo ging 
op 2 oktober 1951 de eerste officiële televisie-uitzending, on-
der de paraplu van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS), 
in Bussum de lucht in. Staatssecretaris Cals sprak het volk 
toe, er volgden twee filmpjes en een speciaal voor televi-
sie geschreven toneelstuk van Willy van Hemert. Niet veel 

Studio 
Irene

Omroep-
historie



mensen zullen die historische uitzending gezien hebben. 
Er waren nog geen vijfhonderd televisietoestellen in Ne-
derland. Maar één daarvan stond waarschijnlijk op paleis 
Soestdijk. Koningin Juliana bezocht in november 1953 Stu-
dio Irene om eens te kijken waar die beelden nou vandaan 
kwamen. Al in 1955 werd de kerktoren ingeruild voor een 
hoge stalen toren in de buurt, weer later gevolgd door een 
relais-station op het hoogste punt van... Hilversum. In af-
wachting van de bouw van televisiestudio’s aldaar had de 
NTS in Bussum fors uitgebreid. Studio Vitus werd in 1954 
geopend, in het gehuurde verenigingsgebouw van de 
plaatselijke parochie. In 1959 werd ook het verenigings-
gebouw van de Nederlands hervormde gemeente ingezet 
om als Studio IIIb vooral kinderprogramma’s te maken. 
Een theater, een ambachtschool en het Broederhuis naast 
de St. Vituskerk completeerden de bonte verzameling tv-
gebouwen. Begin jaren ‘60 zou de televisie verhuizen van 
Bussum naar een heus Omroepkwartier. In Hilversum.

ANDRÉ VAN OS

McLelland Hackney overleden
Op 22 april kwam voormalig deejay van de Voice of Peace, 
McLelland Hackney komen te overlijden. Hij was afkomstig uit 
Galvestone in Texas, waar hij in 1938 werd geboren, waar-
heen hij enige jaren geleden was teruggekeerd. Sinds 1970 
was Engeland grotendeels het land waar hij woonde nadat hij 
met een Britse vrouw trouwde. Hij werkte enige tijd in 1989 
voor de Voice of Peace en sprak een aantal commercials in 
voor de Caroline organisatie. Hij was trouwens bijna voor Ra-
dio Caroline gaan werken was het niet dat er ook een aanbod 
als sportcommentator lag van BBC Radio Leicester.
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Studio Irene kort voor de sloop in 1992
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De MV Courier, die door de VOA werd inge-
zet als zendschip van september 1952 tot 
mei 1964 in het Middellandse Zeegebied, 
was een vroege voorganger van Laser, want 
het gebruikte een heliumballon als antenne. 
http://www.voanews.com/content/decades-
after-the-cold-war-a-voa-coast-guard-part-
nership-is-honored/1944320.html

Martin van der Ven heeft uniek videomate-
riaal en meer gevonden over het Voice of 
America project vanaf de MV Courier in de 
Middelandse Zee: 
http://www.couriervoa.com

En hier zijn veel foto’s te vinden omtrent dit project: http://www.couriervoa.com/#!shipphotos/c2006

En neem ook hier maar een kijkje inzake videomateriaal rond dit project: 
https://www.youtube.com/channel/UCXn0ZWMuCj8s7ejrTy9R3uw

Tony Palmer werkte in de zomer van 1990 als deejay op Radio Caroline en heeft recentelijk zijn daar gemaakte 
foto’s openbaar gemaakt op Flickr. https://www.flickr.com/photos/arthur_pewty/sets/72157626890141711

Een video van het reddingswerk, nadat de Ross Revenge in november 1991 was vastgelopen op de Goodwin 
Sands en een rondtoer op het schip in de haven van Dover in 1992 zijn samengevat in een gerestaureerde 
video door Alex van der Hoek. Terug te zien op you tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZDe732C5XY#t=14

Hier kun je een lijst vinden met daarin alle sureshots van Radio Caroline in de periode 1979-1980
http://www.hitnoteringen.nl/start/radio-caroline/radio-caroline-sureshot/

In 1996 werd er een documentaire in Nieuw-Zeeland op de televisie uitgezonden over de geschiedenis van 
de radio. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6DV4jw5_rsc
 
Steven Satan was eens programmamaker bij Radio Caroline en recentelijk werd hij geïnterviewd. Hier en 
daar maakt hij een goede slipper door ondermeer te melden dat de Mi Amigo het eerste zendschip van Radio 
Caroline was. https://www.youtube.com/watch?v=S6ErZ1GxMpQ
 
Vorig jaar vierde Ian Daimon ofwel Ian Davidson het feit dat hij 60 jaar eerder zijn eerste bijdrage op de radio 
deed en wel op 2RG in Griffith Australië. Ga eens naar de volgende internetsite en Ian vertelt je veel meer 
over zijn loopbaan. Zoals bekend werkte hij ook voor Radio London. http://idthewombat.co.uk/wp/

Heb je altijd willen weten welke boeken je nog mist over de zeezenders of waarin de zeezenders ook een rol 
spelen? Martin van der Ven en Hans Knot hebben ontelbare boekomslagen op internet gezet om je boeken-
kast met datgene ooit is verschenen te vergelijken. Denk je dat er nog een boek mist op de site, mail dat dan 
aan HKnot@home.nl    https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/sets/72157646109784139/

HANS KNOT EN MARTIN VAN DER VEN
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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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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: bij het RNI-boek, 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)

Actie: bij het RNI-boek, zolang de voorraad strekt: 

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. 

Vanuit de gerestaureerde Veronica-studio wordt door diverse deejays een programma gemaakt als 
een soort raamprogrammering, die op het halve uur wordt onderbroken voor een te interviewen gast 
op het podium. 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.


